Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V.
Cabauw
Jeugdvoetbalbeleidsplan
(2018/2023) V.V. Cabauw
‘De Rood-Witte Basis’



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

Nieuws vanuit de Cabauwse voetbalpraktijk en aanverwante informatie

 Het nieuwe voet seizoen vanaf medio augustus stapsgewijs van start gaat voor de senioren- en
jeugdteams van V.V. Cabauw.

 Wij als voetbalvereniging ernaar streven een veilig en plezierig klimaat te scheppen voor alle
spelers. De jeugd en ook de ouders horen zich thuis te voelen bij de vereniging.

 Onze vereniging tijdens, voor en na de trainingen en wedstrijden een veilige en sociale omgeving



wil bieden. Respectvol omgaan met elkaar, met de tegenstander en met de scheidsrechter hoort
hier ook bij.
Het creëren van zo’n omgeving jammer genoeg niet vanzelf gaat: daar moeten wij met ons allen
voortdurend aan werken.
De E-mail Nieuwsbrieven voor het jeugd- en seniorenkader aan de betrokken kaderleden zijn
verzonden. Het betreft twee afzonderlijke nieuwsbrieven die zijn bedoeld als bewaarnummer.
De Voetbal Technische Commissie - op basis van de ontwikkelingen binnen de jeugdopleiding
(bovenbouw en onderbouw) en bij de jong-senioren - heeft besloten de opleidingselftallen ook in
de voetbaljaargang 2019/2020 weer regelmatig te laten voetballen. In het volgende nieuwskatern
wordt aandacht besteed aan deze specifieke Cabauwse beloftenteams.
De voor V.V. Cabauw van toepassing zijnde KNVB-competitie- en bekerindelingen seizoen
2019/2020 ook dit seizoen, na publicatie door de KNVB, zijn te zien op www.voetbal.nl en de
hieraan gelieerde voetbal.nl-app.
Wij iedereen een sportief, leuk en succesvol voetbalseizoen 2019/2020 toewensen!



Lopikbokaal senioren eerste elftallen (mannen)







De opzet van het jaarlijkse toernooi om de Lopikbokaal is gewijzigd. Op zaterdag 17 augustus speelt
SPV'81 om 14:30 uur thuis tegen Cabauw. Dinsdagavond 20 augustus treffen SV Lopik en Benschop
elkaar. De winnaars en verliezers spelen tegen elkaar op zaterdag 24 augustus.
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Start voetbaltraining nieuw seizoen 2019/2020
 Senioren

Vanaf dinsdag 06 augustus kunnen de mannen Zaterdag senioren 1 en 2, inclusief de J O’19-1 onder
leiding van Ricky Erkelens op de velden met de training starten. De betrokken spelers ontvangen
hiervoor een uitnodiging via hun teamapp.
De start van de training voor vrouwen senioren Za 1 en Zo 1 staat op de kalender voor dinsdag 13
augustus.
De overige mannen seniorenteams zondag kunnen vanaf maandag 26 augustus met de training van
start gaan op de voor hen bestemde trainingsavonden, zoals opgenomen in het trainingsrooster.
De trainer/coaches informeren hun spelers/speelsters nader over het starten van de trainingen.

 Jeugd (boven- en onderbouw)
De bovenbouw (de J- en M O’19 junioren, de J- en M O’17 en de J- en M O‘15 junioren) en onderbouw
(de J- en M O‘13 pupillen t/m Cabauwters) beginnen gezamenlijk op zaterdag 24 augustus met een
training op onze velden tijdens de ‘kick-off’ (= opening) van de voetbaljaargang 2019/2020 voor de
jeugdvoetbalopleiding V.V. Cabauw.
De trainer/coaches informeren hun spelers/speelsters, op welk tijdstip zij op 24 augustus starten. De
communicatieslag hierover volgt eind juli/begin augustus - tegelijkertijd met de
informatievoorziening over de kick-off op 24 augustus.



Officiële Kick-off (opening) voetbalseizoen jeugdvoetbalopleiding V.V.
Cabauw seizoen 2019/2020
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Op zaterdag 24 augustus 2019 vindt op het sportcomplex van V.V. Cabauw de officiële ‘kick-off’ (=
opening) van het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020 plaats - met de eerste (voetbal)teamtraining(en)
voor de J- en M O’19 junioren t/m de Cabauwters!
→

Het trainingsschema voor deze voetbaldag wordt eind juli/begin augustus bekendgemaakt via
een e-mail aan het jeugdkader.
→ Wij verzoeken de trainers/coaches/leiders de spelers en/of speelsters van uw teams uit te
nodigen, zodra dit trainingsschema bekend is.
Daarnaast zal/zullen:
 bij aanvang van de activiteit van de J O‘9- en J O’7-pupillen + Cabauwters om 08:50 uur de
vlaggen (KNVB-vlag + verenigingsvlag) officieel worden gehesen als start van het nieuwe
voetbalseizoen én zal onze jeugdvoorzitter een kort openingswoord spreken richting onze
jongste jeugd;
 de Organisatorische Jeugd Commissie & de Voetbal Technische Commissie + haar coördinatoren
informatie verstrekken (inclusief het beantwoorden van vragen) aan het jeugdkader over de
Jeugdvoetbalopleiding V.V. Cabauw in het nieuwe voetbalseizoen;
 nog niet verstrekte materialen (ballen, hesjes, waterzakken en dergelijke) aan het kader
beschikbaar worden gesteld.



data voetbalseizoen 2019/2020 (beker, competitie)

De KNVB heeft de verenigingen onlangs geïnformeerd over de start van het nieuwe voetbalseizoen
2019/2020. Voor de jeugdteams van V.V. Cabauw is de volgende informatie van toepassing:

 Teams J- en M O’19 t/m J O’13:
De bekerwedstrijden vangen aan op zaterdag 31 augustus. Er worden drie wedstrijden per poule
gespeeld, en wel op de zaterdagen 31 augustus, 07 september en 14 september. De nummers één gaan
naar verwachting door naar de knock-out fase; deze duels worden over de breedte van het seizoen (=
over de gehele voetbaljaargang) geprogrammeerd.
De competitie voor deze teams gaat op zaterdag 21 september van start.

 Teams J- en M O’11 t/m J O’12:
In het seizoen 2019/2020 gaat de KNVB een pilot voor genoemde leeftijdsgroepen in de districten West
I en West II uitvoeren om te komen tot een passender voetbalaanbod voor deze doelgroep.
Voor de O’11 en O’12 betekent dit dat er wordt gevoetbald in drie reeksen, waarin na iedere reeks een
herindeling mogelijk is. In deze leeftijdscategorieën wordt wel bekervoetbal gespeeld. Er wordt zoals
gebruikelijk gestart met de beker, een opzet die past bij de leeftijdscategorie (wel standen en uitslagen).
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De bekercompetitie start op zaterdag 31 augustus, en is uitgebreid met een reeks van in totaal zeven
wedstrijden. Doel hiervan is om de resultaten van deze serie wedstrijden in de eerste fase te benutten voor de
herindelingen die mogelijk daarop volgen.
De competitie start voor de O’11 en O’12 op zaterdag 02 november.

 Uitgangspunten voor de O’11 en O’12

•

Competitie-indeling met drie fases
Dit geeft de mogelijkheid om vaker te kunnen herindelen. Voorheen werd er in twee reeksen
gespeeld; deze opzet bracht door de vele wijzigingen tijdens de competitiereeks veel
onnodige mutaties voor de verenigingen (en met name de wedstrijdsecretarissen) met zich
mee.

•

Wel bekercompetitie

•

Geen wedstrijden in de vakanties, wel inhaal/bekerdagen
Er is duidelijkheid over de vraag, wanneer er wel en niet wordt gespeeld.

•

De reisduur zo kort mogelijk houden

 Teams J- en M O’10 t/m J O’8:
In het seizoen 2019/2020 gaat de KNVB een pilot voor de betrokken leeftijdsgroepen in de districten
West I en West II uitvoeren om te komen tot een passender voetbalaanbod voor deze doelgroep.
Voor de O’8, O’9 en O’10 houdt dit in dat er in vier korte reeksen wordt gespeeld, waarin na iedere
reeks een herindeling kan plaatsvinden.
Er wordt geen bekervoetbal gespeeld voor deze leeftijdscategorieën, maar direct gestart met de
competitie op 31 augustus om sneller tot competities te kunnen komen, waarin grote uitslagen
worden voorkomen - en een opzet aan te bieden die past bij de leeftijdscategorie (geen standen en
uitslagen).

 Uitgangspunten voor de O’8, O’9 en O’10

•

Competitie-indeling met vier fases
Dit geeft de mogelijkheid om vaker te kunnen herindelen. Voorheen werd er in twee reeksen
gespeeld; deze opzet bracht door de vele wijzigingen tijdens de competitiereeks veel
onnodige mutaties voor de verenigingen (en met name de wedstrijdsecretarissen) met zich
mee.

•
•

Geen bekercompetitie
Geen wedstrijden in de vakanties, geen inhaaldagen
Er is voor het volledige seizoen duidelijkheid, wanneer er wel en niet wordt gespeeld.

•

De reisduur zo kort mogelijk houden
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Startdata seizoen 2019/2020 (beker, competitie) seniorenteams

Voor de seniorenteams (mannen en vrouwen) van V.V. Cabauw is de volgende informatie van
toepassing:
• De bekerwedstrijden worden naar verwachting afgewerkt op zaterdag 31 augustus of zondag 01
september, zaterdag 07 of zondag 08 september alsook op zaterdag 14 of zondag 15 september;
• De competitie gaat zowel voor de mannenteams als de vrouwenteams op zaterdag 21 september
of zondag 22 september van start.



Enkele nieuwe spelregels in het voetbal

Met ingang van het nieuwe seizoen 2019/2020 wordt een aantal nieuwe spelregels van kracht, zo heeft
de internationale spelregelcommissie besloten. 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 komend seizoen niet
meer van belang.
Strafschoppenseries volgens het ABBA-principe zijn vanaf het nieuwe 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.

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.
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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.

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.

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.
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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!

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 geldt Manon Krouweel ook in het nieuwe seizoen 2019/2020 hiervoor als
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.

(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.

Nieuwskatern VTC VV Cabauw

Augustus 2019

7 van 8

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.



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
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.
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