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Nieuws vanuit de Cabauwse voetbalpraktijk en aanverwante informatie

 Het voetbalseizoen weliswaar snel ten einde loopt, maar tot medio juni nog heel veel voetbal- en











nevenactiviteiten binnen onze vereniging op de kalender staan.
Zowel de J O’17-1 als de J O’15-1 hun bekeraspiraties tot op heden levend hebben gehouden Zij
gaan beide teams de halve finale spelen. Succes mannen!
Nederland traditioneel op zaterdag 04 mei jongstleden om 20.00 uur de Nederlandse
oorlogsslachtoffers heeft herdacht, en de KNVB om die reden geen voetbalactiviteiten na 18:00
uur heeft vastgesteld.
Onze technisch (jeugd)coördinatoren, in samenwerking met de Voetbal Technische Commissie,
volop bezig zijn met de teamindelingen voor de voetbaljaargang 2019/2020.
Sport een zeer belangrijke - en voor sommigen de belangrijkste bijzaak in het leven is. Fijn dat wij
bij V.V. Cabauw, naast een mooie accommodatie, prima jeugd- en seniorenkader hebben om onze
gezamenlijke passie onder deskundige leiding uit te kunnen oefenen.
Al veel leden als (jeugd)kaderlid actief zijn binnen onze organisatie.
Wij ook voor het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020 hopen op nieuwe gezichten, die met nieuwe
frisse ideeën/inzichten of ‘gewoon’ ter ondersteuning van het bestaande beleid V.V. Cabauw weer
een stapje verder kunnen brengen als gezellige voetbalvereniging met een regionaal karakter.
Je veelal niet stopt met voetballen, omdat je te oud wordt. Nee: je wordt oud, omdat je stopt met
voetballen. Blijf of kom dan ook volgend seizoen voetballen bij V.V. Cabauw!
Winnen doe je samen bij V.V. Cabauw - én met respect voor de tegenstander!
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•

‘Opleidingsprogramma’s Jeugdvoetbalopleiding VV Cabauw op maat’

In lijn met het nieuwe Jeugdvoetbalbeleidsplan ‘De Rood-Witte Basis’ 2018/2023 zijn
‘Opleidingsprogramma’s Jeugdvoetbalopleiding VV Cabauw op maat’ opgesteld. Deze worden
stapsgewijs aan het (technisch) jeugdkader geïntroduceerd en beschikbaar gesteld.
De ‘Opleidingsprogramma’s Jeugdvoetbalopleiding VV Cabauw op maat’ zijn geënt op het principe
‘Beheersen duel 1:1 door het aanleren van techniek’. Ze geven een 'traject' of 'lijn' aan voor het opleiden van
jeugdspelers binnen de verschillende leeftijdsgroepen.
Afgelopen maand (april 2019) is deel 4B (Wedstrijdvorm 11 tegen 11), bedoeld voor het jeugdkader van
de J- en M O'16-pupillen t/m J- én M O'19-junioren, beschikbaar gesteld aan het betrokken jeugdkader
(trainer/coaches).
Een opleidingsprogramma bevat informatie die voor het (voetbal)leerproces van de spelers uit de
betrokken leeftijdsgroepen cruciaal is. Als Voetbal Technische Commissie en team van Coördinatoren
Technische Zaken, willen wij deze programma’s samen met het jeugdkader - trainer/coaches - verder
tot ontwikkeling brengen.

 Controle ballen, ballennetten en waterzakken voor het nieuwe seizoen
2019/2020

De Voetbal Technische Commissie heeft in de loop van dit seizoen ballen, ballennetten en
waterzakken uitgezet onder de begeleiders van de jeugd- en seniorenteams. Deze materialen dienen
aan het einde van het seizoen door de trainer/coaches en leiders voor controle te worden ingeleverd.
Bij goedkeuring zullen de materialen aan het begin van het nieuwe seizoen weer onder begeleiders
worden verspreid, voor zover betrokkenen ook volgend seizoen tot het (jeugd)kader behoren. Met
deze maatregel wil de VTC bevorderen dat eenieder bij aanvang van het nieuwe seizoen weer over de
juiste en goede materialen beschikt.

 Trainings- en wedstrijdmaterialen voor seizoen 2019/2020: Inventarisatie van
wensen

De voorbereidingen voor de volgende voetbaljaargang (2019/2020) zijn inmiddels in volle gang.
Hebben (jeugd)trainer/coaches of (jeugd)leiders eventueel nog wensen ten aanzien van de aanschaf
van nieuwe, noodzakelijke trainings- en wedstrijdmaterialen ten behoeve van het volgende seizoen?
Laat het even aan uw technisch coördinator weten, zodat hij de Voetbal Technische Commissie tijdig
kan informeren.
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Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie

Sinds het seizoen 2017/2018 is de bepaling van de rangorde in de competities voor het veldvoetbal
deels aangepast. Waar voorheen in veel gevallen beslissingswedstrijden werden gespeeld, geldt ook
voor dit seizoen dat zowel in categorie A als in categorie B de rangorde wordt bepaald door het
doelsaldo.
Bij een gelijk doelsaldo is het aantal doelpunten vóór beslissend. Is ook het aantal doelpunten vóór
gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend. Een
beslissingswedstrijd wordt gespeeld, ingeval ook het totale resultaat gelijk is.


Piramide jeugdvoetbal gewijzigd; meer spelers op eigen niveau

Vanaf seizoen 2019/2020 gaan er wat zaken veranderen in de voetbalpiramide voor het jeugdvoetbal.
Doel hiervan is om te bevorderen dat meer spelers de mogelijkheid hebben om op hun eigen niveau te
spelen. Daarnaast beogen de wijzigingen een bijdrage te leveren aan het oplossen van het
lichtingenprobleem.
KNVB ziet namelijk grote groei van de even competities alsook verschuiving vanuit de oneven
competities naar de even competities. Bijgevolg zijn de competities en regelgeving niet meer passend,
wat niet ten goede komt aan het plezier van de voetballer. Ook wordt gesignaleerd dat clubs steeds
vaker de behoefte hebben aan meer flexibiliteit om teams op een hoger niveau vrij in te schrijven.
Wat gaat er concreet veranderen in de piramide?

 Bij de leeftijdscategorieën J O’13, J O’15, J O’17 en J O’19:
o
o
o

Eerste klasse wordt B-categorie, waardoor er meer mogelijkheden voor clubs en teams ontstaan
voor het (uit)lenen van spelers en het verplaatsen van wedstrijden;
Vrije inschrijving vanaf de hoofdklasse en lager;
Spelen in twee reeksen in de hoofdklasse en lager, waardoor herindelen mogelijk is.

 Bij de leeftijdscategorieën J O’14, J O’16, J O’18:
o
o
o

Toevoegen van een landelijke divisie en hoofdklasse in de A-categorie in elk district;
Vrije inschrijving vanaf de hoofdklasse en lager;
Inschrijving in de landelijke divisie alleen op basis van eindstand speelniveau van de
desbetreffende lichting J O’13, J O’15 en J’O17 (speelniveau meegeven, minimaal divisieniveau).

 Biologische dispensatie
Voor de A-categorie t/m J O’16 wordt het mogelijk om op basis van lichaamslengte dispensatie aan te
vragen voor een leeftijdscategorie jonger. Nadere informatie over de manier van aanvragen en de
voorwaarden volgt in een later stadium.
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Domineren DUEL 1:1 door het
aanleren van techniek = Rode
draad Jeugdvoetbalopleiding V.V.
Cabauw



Rinus, de online-assistent trainer!

Rinus is de digitale assistent-trainer die een onderdeel vormt van KNVB ASSIST, het kennisplatform
voor bestuurders, scheidsrechters en trainers. Deze online tool biedt onze trainers/coaches van J- en M
O’19-junioren tot en met Cabauwters gratis toegang tot honderden oefeningen en kant-en-klare
trainingsschema’s, gefilterd op leeftijd en gekoppeld aan verschillende doelstellingen.
Regelmatig wordt ons jeugdkader gericht geïnformeerd over de aanpassingen/verbeteringen binnen
‘Rinus de online-assistent trainer’ - én gestimuleerd om (nog meer) gebruik te maken van dit
kennisplatform. De programma’s zijn alle ontwikkeld vanuit de voetbalvisie die zowel door de KNVB
als V.V. Cabauw wordt gedeeld: met plezier beter leren voetballen.
De tool is bereikbaar via de desktop, tablet en smartphone als mobiele app. Zo kan/gaat elke trainer
van V.V. Cabauw trainer met voldoende voetbaluitrusting het trainingsveld op! Rinus is te bereiken
via http://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/actueel/hoe-werkt-het.
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Eisen, waaraan elke jeugdvoetbaltraining bij V.V. Cabauw moet



voldoen

1) Plezier

2) Regels

3) Trainen op techniek

•

•

4) Voetbaleigen spelbedoelingen en
partijvormen

•
•
•
•
•

5) Veel herhalingen

•
•
•

6) Rekening houden met groep

7) Juiste positieve coaching
(beïnvloeding)



•
•
•
•
•

BEHEERSEN VAN DE BAL
Het trainen van dribbelen, drijven, balgevoel,
basisbewegingen, passeer- en schijnbewegingen,
aan- en meenemen van de bal, passen én trappen
(schieten), koppen én sliding
Stimuleren om beide benen te trainen
SPELEN OM TE WINNEN
Doelpunten maken/voorkomen
Opbouwen tot/samenspel
Doelgerichtheid
Snelle omschakeling balbezit/balverlies
Veel beurten
Geen lange wachttijden
Goede planning/organisatie
Voldoende ballen/materiaal
LET OP DE VERHOUDING ARBEID/RUST
Leeftijd
Vaardigheid
Beleving (top of recreatie)
POSITIEF COACHEN
Spelbedoelingen verduidelijken
Spelers beïnvloeden/laten leren door:
→ ingrijpen/stopzetten
→ aanwijzingen geven
→ vragen stellen
→ oplossingen (laten) aandragen
→ voorbeeld geven
→ voordoen

Trainingsrooster 2018/2019

 De meest actuele versie van het trainingsrooster hangt altijd op het prikbord in het ballen- en
materialenhok tussen kleedkamer 1 en 2.
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Om de (trainings)velden via dagelijks onderhoud in redelijke staat te kunnen
houden, is het van cruciaal belang dat de velden na iedere trainingsavond ‘schoon’ worden
opgeleverd. Dit betekent: doeltjes aan de kant, pionnen van het veld et cetera. Daarnaast wordt
V.V. Cabauw jaarlijks, evenals andere verenigingen, geconfronteerd met stijgende energielasten.
Wij doen dan ook een beroep op alle trainers, leiders van onze jeugd- en seniorenteams om na de
laatste training of avondwedstrijd de veldverlichting zo snel mogelijk uit te doen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Is trainen/coachen bij V.V. Cabauw iets voor U?!



 Er veel mensen zijn die kunnen zeggen dat een voetbalspeler of team niet goed speelt.
 Er zijn echter veel minder mensen die kunnen zeggen, waarom het niet goed speelt.
 Maar er zijn nog veel minder mensen die kunnen zeggen, wat er moet gebeuren om het
team beter te laten spelen.
 Hulde aan de trainer/coach die de voetbaloplossing ziet én kan overbrengen!

 Is trainen/coachen bij V.V. Cabauw iets voor U?
Wij vernemen graag van U!



Want er is binnen onze mooie club - met zoveel bruisende ideeën en
initiatieven - gelukkig nog veel te doen om de positie en identiteit van V.V. Cabauw als
voetbalorganisatie in een veranderende maatschappelijke omgeving te blijven versterken!
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Stageplaats(en) jeugdleden voor school in jaargang



2018/2019
V.V. Cabauw biedt aan (jeugd)leden, die via de school een (vrijwillige of verplichte) stageplaats
zoeken om praktijkervaring op te doen, een (tijdelijke) plaats binnen de vereniging, en in het bijzonder
binnen de jeugd- en of seniorenvoetbalafdeling aan.
Bij V.V. Cabauw is het mogelijk om vanuit verschillende richtingen stage te lopen. Bijvoorbeeld:
 Praktijkstage Sportopleidingen (CIOS en Sport en Bewegen);
 Maatschappelijke stage middelbare school;
 KNVB-opleidingen.
Er zijn nog meer mogelijkheden: als Erkend Leerbedrijf mogen we stagiaires opleiden op mbo-niveau.
Wij zijn gaarne bereid onze aanwezige kennis en ervaring te delen met desbetreffende leden. Ter
informatie: momenteel lopen er al meerdere (jeugd)leden stage binnen V.V. Cabauw.
Voor meer informatie over het bovenstaande kunnen (jeugd)leden én school contact opnemen met
VTC-lid Henry Lieshout, telefoon 0348-753336.



Medische begeleiding (verzorging)

Om de speelvoorwaarden zo optimaal mogelijk te krijgen, is het - naast het verbeteren van het
voetbalniveau - ook noodzakelijk dat de medische begeleiding (verzorging) goed is geregeld.
Binnen V.V. Cabauw is vanaf de aanvang van dit voetbalseizoen Manon Krouweel hiervoor voortaan
het aanspreekpunt.
Zijn er (hulp)vragen op sportmedisch gebied: schroom niet contact op te nemen met Manon, telefoon:
06-30485886. Zij is wekelijks op dinsdag- en donderdagavonden beschikbaar voor behandeling van
onze leden op de vereniging.



Ken je als (kader)lid van V.V. Cabauw:







een jongen of meisje vanaf 4 jaar,
een man of vrouw,
die een uitdaging aandurft,
gebruik wil maken van een goede (jeugd- en senioren)voetbalopleiding,
én graag voetbalt?
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Schroom dan niet om hem/haar over de vereniging te informeren en laat hem/haar, als hij/zij
geïnteresseerd is, contact opnemen met:

 Technisch coördinator senioren (ad-interim) Bjorn Sluijs. Hij is te bereiken onder telefoonnummer
06-46324387, e-mail: tjcvvcabauw@gmail.nl.
Of

 Technisch coördinator J- en M O’19 t/m J- en M O’14-junioren Bjorn Sluijs. Hij is te bereiken onder
telefoonnummer 06-46324387, e-mail: tjcvvcabauw@gmail.nl.
Of

 Technisch coördinator J- en M O’13-pupillen tot en met de Cabauwters Robert Vermeulen. Hij is te
bereiken onder telefoonnummer 0348-552023, e-mail: robert.maris@kpnplanet.nl.



Volgend seizoen enkele nieuwe spelregels in het voetbal

Met ingang van volgend seizoen wordt een aantal nieuwe spelregels van kracht. Wat zijn de
belangrijkste wijzigingen?










Spelers die worden gewisseld, dienen het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn te verlaten en niet, zoals nu, bij de middenlijn aan de zijkant van het veld. Op deze manier kan tijdrekken
worden voorkomen.
Verder is het niet meer toegestaan om als aanvaller in de muur van de tegenstander te staan bij
een vrije trap. Zo tracht de aanvallende partij nu nog het zicht van de doelman te belemmeren.
Aanvallers moeten vanaf volgend seizoen minstens een meter van de muur zijn verwijderd.
Tegelijkertijd wordt hiermee het geduw en getrek bij de muur voorkomen.
Bij een handsbal in een aanvallende situatie is de intentie ervan niet meer relevant: hands is
hands. Bijvoorbeeld: indien een speler de bal met de hand raakt en daaruit scoort - of met een
handsbal een aanval opzet waaruit wordt gescoord, dan wordt dat moment afgefloten. Dat klinkt
logisch, maar nu wordt nog gekeken, of er opzet in het spel is. Dat is vanaf volgend seizoen niet
meer van belang.
Strafschoppenseries volgens het ABBA- principe zijn vanaf volgend seizoen van de baan. Het is
straks weer vijf keer om en om, zoals we ‘vroeger’ deden.
Tot slot een wijziging bij het nemen van een doeltrap: het is voor de ontvanger niet meer
verplicht om de bal pas aan te raken buiten het eigen zestienmetergebied. De doelman kan zijn
medespeler dan ook binnen het eigen strafschopgebied bereiken - met als doel het spel vlotter te
laten lopen.
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(Vereniging)scheidsrechters gezocht!
V.V. Cabauw is op zoek naar personen die als scheidsrechter willen fungeren tijdens thuiswedstrijden
van de lagere seniorenteams op zondag en/of de jeugdelftallen op zaterdag.
Het volgen van een scheidsrechter cursus behoort tot de mogelijkheden.
Ben jij of ken jij iemand die deze belangrijke taak bij V.V. Cabauw wil uitoefenen?
Aarzel dan niet om zelf contact op te nemen met of je geïnteresseerde kennis te laten informeren bij
onze coördinator scheidsrechters Senioren t/m J- en M O’13-pupillen Joop Overbeek.
Hij is te bereiken onder telefoonnummer 0348-552006, e-mail: joopencarla@gmail.com.
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