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Seniorenvoetbalbeleidsplan
(2018/2023) V.V. Cabauw
‘De Rood-Witte Bal’

Nieuws vanuit de Cabauwse voetbalpraktijk en aanverwante informatie

 De officiële ‘kick-off’ (= startbijeenkomst) van het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020 voor











jeugdspelers en jeugdkader op een zonovergoten zaterdag 24 augustus heeft plaatsgevonden op
ons sportcomplex.
Bij de opening van dit evenement de vlaggen (KNVB-vlag + verenigingsvlag) officieel zijn gehesen
als start van het nieuwe voetbalseizoen.
Onze verenigingsvoorzitter en de voorzitter van de Organisatorische Jeugd Commissie (OJC) bij
die gelegenheid enkele woorden richtten tot onze jongste jeugd (= J O‘9- en J O’7-pupillen alsook
de Cabauwters).
De Voetbal Technische Commissie, de Organisatorische Jeugd Commissie en haar coördinatoren
deze dag vooral hebben benut om informatie te geven aan en vragen te beantwoorden van het
jeugdkader over de Jeugdvoetbalopleiding V.V. Cabauw.
De jeugdkaderleden zijn voorzien van voetbalmaterialen (ballen, hesjes en zo meer).
De ‘kick-off’, kortom, een succesvolle (voetbal)dag was!
Het KNVB-bekertoernooi en de competitie 2019/2020 voor de teams van V.V. Cabauw van start zijn
gegaan dan wel van start gaan. Hopelijk worden de inspanningen vanuit de (soms) korte
voorbereiding snel beloond met positieve resultaten - zowel in de manier van voetballen alsook in
de uitslagen!
De bouw van de kleedkamers, het ‘ballen/materialenhok’ en dergelijke stapsgewijs zijn afronding
nadert.

Onderhoud trainingsvelden

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!
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Verplaatsen bekerduels uiterlijk naar 19 september

In het weekend van 31 augustus en 01 september is het seizoen 2019/2020 voor de meeste teams van
start gegaan met een bekerwedstrijd. Ook in de weekenden van 07/08 en 14/15 september wordt er
gespeeld voor de beker. Vanaf 21/22 september begint de competitie.
Wanneer teams - om welke reden dan ook - bekerwedstrijden willen verplaatsen, dan is dat mogelijk.
In dat geval zal het bekerduel in onderling overleg kunnen worden verplaatst naar uiterlijk
donderdag 19 september. Verplaatsing kan worden geregeld via het wijzigingsverzoek in Sportlink
Club. De wedstrijden dienen vóór de geplande datum te zijn gewijzigd. Uitstel van bekerwedstrijden
naar een datum ná 19 september is niet mogelijk.


Leeftijdsdispensatie

Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd op grond van medische omstandigheden (zulks ter
beoordeling van het bestuur amateurvoetbal) leeftijdsdispensatie te verlenen aan jeugdspelers en
eerstejaars seniorenspelers. De leeftijdsdispensatie houdt in dat spelers in ten hoogste twee
leeftijdsklassen lager dan die waarin zij naar leeftijd kunnen worden ingedeeld, mogen uitkomen in
bindende wedstrijden voor teams die deelnemen aan jeugdcompetities in categorie B.
Daarnaast kan aan jeugdspelers en eerstejaars senioren dispensatie worden verleend om in een
leeftijdsklasse lager uit te komen, met uitzondering van de leeftijdscategorie J O’7-pupillen. Het is niet
nodig een dispensatieaanvraag in te dienen. Het mDWF voert de controle uit, waardoor het
maximumaantal dispensatiespelers niet kan worden overschreden.
o
o
o

❑

Eén dispensatiespeler per team bij de spelvorm 6 tegen 6;
Twee dispensatiespelers per team bij de spelvorm 8 tegen 8;
Drie dispensatiespelers per team bij de spelvorm 11 tegen 11.

Enkele nieuwe spelregels in het voetbal (aanvullend op de informatie in de
Nieuwskatern, augustus 2019)

Met ingang van het nieuwe seizoen is een aantal nieuwe spelregels van kracht, zo heeft de
internationale spelregelcommissie besloten. Sommige hiervan zijn al in de vorige Nieuwskatern
(augustus 2019) gepubliceerd. Wat zijn de aanvullingen?
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• Scheidsrechtersbal
1) Bij een scheidsrechtersbal mag voortaan slechts één speler in de buurt van de scheidsrechter
staan, wanneer hij de bal laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste
heeft aangeraakt. De rest van de spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Wanneer een
scheidsrechtersbal in het strafschopgebied wordt gegeven, is deze altijd voor de keeper.
2) Als de bal per ongeluk wordt geraakt door de scheidsrechter waarbij één van de teams veel
nadeel ondervindt, dan kent de scheidsrechter voortaan een stuiterbal nieuwe stijl toe. Zo
behoort een kansrijke aanval die om zeep wordt geholpen, omdat de scheidsrechter de bal tegen
zich aangeschoten krijgt, voortaan tot het verleden. Dit geldt ook voor een doelpunt dat valt,
doordat de bal via de scheidsrechter in het net caramboleert. De scheidsrechter geeft de bal nu
terug aan het benadeelde team.
• Kaarten voor teamofficials
Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn alle
stafleden die langs het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is
hier al mee geëxperimenteerd in het betaald voetbal; vanaf komend seizoen geldt het ook voor het
amateurvoetbal.

❑

Enkele gewijzigde spelregels pupillenvoetbal 6 tegen 6 en 8 tegen 8

De KNVB heeft, mede op basis van de uitkomsten uit de evaluaties pupillenvoetbal 6 : 6 en 8 : 8, voor
het seizoen 2019/2020 de volgende spelregelwijzigingen doorgevoerd in de wedstrijdvormen 6 tegen 6
en 8 tegen 8:

➢ Wedstrijdvorm 6 : 6
•

Achterbal:

De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te dribbelen, in
te passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden
genomen. De tegenstander staat op minimaal vijf meter afstand.
→ Let op: in vergelijking met het vorige seizoen (2018/2019) mag de keeper of een veldspeler met
ingang van dit seizoen (2019/2020) de bal voortaan ook indribbelen.

•

Hoekschop:

Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen,
in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan worden gescoord door de speler die de hoekschop
neemt. De tegenstander staat op minimaal vijf meter afstand.
→ Let op: in vergelijking met vorig seizoen mag de speler die de hoekschop neemt, met ingang van
dit seizoen ook direct op doel schieten en scoren.

➢ Wedstrijdvorm 8 : 8
•

Achterbal:

De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te dribbelen, in
te passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden
genomen. De tegenstander staat op minimaal vijf meter afstand.
→ Let op: in vergelijking met vorig seizoen mag de keeper of een veldspeler met ingang van dit
seizoen de bal voortaan ook indribbelen.
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Voetbalbeleidsplannen V.V. Cabauw
Jeugdvoetbalbeleidsplan
(2018/2023) V.V. Cabauw
‘De Rood-Witte Basis’

Seniorenvoetbalbeleidsplan
(2018/2023) V.V. Cabauw
‘De Rood-Witte Bal’

De Voetbal Technische Commissie (VTC) heeft na afloop van het seizoen 2017/2018 de balans
opgemaakt van de lange termijnperiode van 01 juni 2013 tot 01 juni 2018 voor de jeugd en voor de
senioren. De uitkomsten zijn vertaald naar en vastgelegd in een vervolg van het
Jeugdvoetbalbeleidsplan ‘De Rood-Witte Basis’ en het Seniorenvoetbalbeleidsplan ‘De Rood-Witte Bal’
voor de beleidsperiode van 01 juni 2018 tot 01 juni 2023.
Dit betekent dat ook in deze nieuwe voetbaljaargang gezamenlijk met het jeugd- en seniorenkader
wordt gewerkt aan de implementatie van de doelen en inhoud van de nieuwe beleidsplannen door
middel van de hierop gebaseerde plannen van aanpak.
Indien - al werkend - blijkt, dat zaken moeten worden bijgesteld, dan zal dit in het kader van
voortschrijdend inzicht niet achterwege blijven.

Opleidingsteams
van de toekomst!

❑

Jong Cabauw, Cabauw -15 en Cabauw -13/-11

De Voetbal Technische Commissie heeft, op basis van de ontwikkelingen binnen de jeugdopleiding
(bovenbouw en onderbouw) alsook bij de jong-senioren, besloten de opleidingsteams Jong Cabauw
(mannen/jongens en vrouwen/meisjes), Cabauw -15 en Cabauw -13/-11 ook in het voetbalseizoen
2018/2019 weer regelmatig te laten voetballen.
Het doel is jeugdige spelers/speelsters via Jong Cabauw (vroegtijdig) extra leermomenten aan te
bieden onder deskundige begeleiding. De extra leermomenten zullen voornamelijk via wedstrijden
tegen sterke tegenstanders worden opgedaan, maar een incidentele teamtraining behoort ook tot de
opleidingsmogelijkheden.




Voor Jong Cabauw worden in beginsel spelers in de leeftijdscategorie 15 tot en met 22 jaar
geselecteerd met soms een dispensatiespeler.
De doelgroep van Cabauw -15 omvat spelers/speelsters in de leeftijdscategorie 15 jaar en jonger
met soms een dispensatiespeler.
Cabauw -13/-11 wordt geformeerd uit talentvolle pupillen die, naast 6 tegen 6 en acht tegen acht,
regelmatig ook al op een groter veld voetballen (11:11).

Zoals gezegd, bestaat voor Jong Cabauw (mannen/jongens en vrouwen/meisjes) en Cabauw -15 de
mogelijkheid om (oudere) dispensatiespelers op te stellen. Hierbij gaat het vooral om sleutelposities,
wanneer alternatieven binnen de selectie niet of onvoldoende beschikbaar zijn.
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Spelers die voor selectie in aanmerking komen, moeten het niveau aankunnen of zich positief in die
richting ontwikkelen. Bovendien moeten de geselecteerde spelers in de wedstrijd een team kunnen
vormen, dat qua opstelling en organisatie voldoende in balans is. Per wedstrijd kan er sprake zijn van
een wisseling in de selectie.

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.
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.

❑

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

Stageplaats(en) jeugdleden voor school in jaargang

❑

2019/2020
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.



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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❑

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.
Omdat Manon Krouweel haar werkzaamheden heeft beëindigd, is binnen V.V. Cabauw momenteel
een vacature voor de functie van aanspreekpunt inzake de verzorging. Wij hopen binnen redelijke
termijn deze vacature in te vullen.

❑

Wat doe jij in het seizoen 2019/2020 - als lid van V.V. Cabauw?

Als bestuur van V.V. Cabauw accepteren wij geen enkele vorm van agressiviteit: niet tegen eigen
spelers, tegenstanders, leiders, scheidrechters en grensrechters. Zie ook onze gedragscode (goed
voorbeeld doet goed volgen!) die te vinden is onder het kopje ‘Informatie’ op onze website.
Maar veel belangrijker is dat iedereen bij zichzelf te rade gaat over zijn of haar gedrag in en rond het
veld. Kijk eens in de spiegel en bedenk, hoe jij je gedraagt binnen en langs het veld. Met elkaar zijn
we verantwoordelijk voor wat er op en rond onze velden wordt gezegd en gedaan.

(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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❑

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?
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 0646324387, 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.
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