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

 Tot de zomerstop weer heel veel (voetbal)activiteiten op de kalender staan. U wordt via de








informatiekanalen van de club - met als hoofdkanaal de website www.vvcabauw.nl, hiervan op de
hoogte gehouden.
In de categorie B veldvoetbal het elk seizoen mogelijk is per team voor één wedstrijd een
snipperdag aan te vragen. Verzoeken tot vrijstelling door de inzet van een snipperdag worden in
de periode vanaf de start van de competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand
maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld. Voor het lopende seizoen
worden snipperdagverzoeken verleend tot en met 07 maart (voor het zaterdagvoetbal) en 08
maart 2020 (voor het zondagvoetbal).
De zaalvoetbalclinic voor J- en M O’11 pupillen tot en met de Cabauwters, in de kerstvakantie
voor de dertiende keer gehouden in sporthal ‘De Wiekslag’ onder het motto ‘De jeugdvriendelijke
voetbalvereniging Cabauw’, inmiddels is uitgegroeid tot een echte traditie binnen de vereniging.
Leidraad van de clinic was (en is): ‘Voetballen op een speelse manier → Techniek als basis van het
(jeugd)voetbal’. In dit kader kregen deze pupillen deze voetbaljaargang een leuke en leerzame
training van Ramon Goes, jeugdtrainer/coach bij V.V. Cabauw.
Het nieuwe ruime ‘ballen-/materialenhok’ in het vernieuwde clubhuis - met mobiele ballenkarren,
voorzien van twee oppomppunten alsook afsluitbare ballenkasten met lockers voor opslag van
‘overige’ materialen - een enorme stap voorwaarts betekent om materialen voor training en
wedstrijd goed te kunnen beheren en behouden.
Al veel jeugdleden (junioren) via school een (maatschappelijke) stage doen of hebben gevolgd bij
V.V. Cabauw. Door het doen van vrijwilligerswerk nemen de leerlingen in het voortgezet onderwijs
onder andere een kijkje in de samenleving. Daarnaast leveren zij met een onbetaalde stage een
vrijwillige bijdrage aan de samenlevingsopbouw. Bij V.V. Cabauw assisteren scholieren in dit
kader onder meer bij trainingen, fluiten pupillenwedstrijden en/of staan achter de bar of in de
keuken.

Nieuwskatern VTC VV Cabauw

Februari 2020

1 van 7

❑

Invulling kaderfuncties trainer/coaches en andere teambegeleiders nieuw
seizoen 2020/2021

Het bestuur, de Voetbal Technische Commissie en haar coördinatoren zijn, met het oog op volgend
seizoen 2020/2021, kortgeleden de eerste gesprekken gestart met een aantal (= nog niet met alle)
trainer/coaches en andere teambegeleiders binnen V.V. Cabauw:
◙

Wat wil de club, wat zijn de ambities en toekomstplannen van de trainer/coaches en andere teambegeleiders?
Hoe kunnen de ambities van beiden op elkaar worden afgestemd worden en hoe kunnen die komend seizoen
worden vertaald in concrete doelstellingen en acties?

Uit ervaring weten wij dat de invulling van alle functies/vacatures een langdurig en intensief traject
vergt van alle betrokkenen. Wij hopen en verwachten dat onze vereniging uiteindelijk ook in het
nieuwe seizoen 2020/2021 over voldoende deskundige technische kaderleden kan beschikken.

❑

Spelregelbewijs seizoen 2020/2021: je kunt al starten!

Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB
tijdens seizoen 2014/2015 het spelregelbewijs ingevoerd. Door het behalen van het spelregelbewijs zijn
meer voetballers beter op de hoogte van de regels. Tevens begrijpen en accepteren zij, waarom
bepaalde beslissingen worden genomen, terwijl zij de regels ook beter kunnen toepassen tijdens het
spel.
Voor spelers en speelsters geboren in het jaar 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002 was het eerder verplicht
om het spelregelbewijs te bemachtigen. Dit seizoen zijn de leden, geboren in het jaar 2003, aan de
beurt. Een speler heeft tot en met de start van het nieuwe seizoen in september de tijd om het
certificaat te halen. Mochten leden uit genoemd geboortejaar niet in het bezit zijn van het
spelregelbewijs, dan mogen zij in het seizoen 2020/2021 niet voetballen.
Aan de slag
De spelers en speelsters, geboren in het jaar 2003, kunnen nu aan de slag. De verenigingen kunnen via
Sportlink Club de activatiegegevens van de spelers en speelsters inzien en toesturen. Hiermee kunnen
de leden hun account activeren via Voetbalmasterz.nl, en starten met het behalen van hun
spelregelbewijs!
Verantwoordelijkheid bij verenigingen
In de afgelopen seizoenen speelde de KNVB een begeleidende rol in dit traject. Dit seizoen zal dat niet
meer het geval zijn; de verantwoordelijkheid ligt nu bij de vereniging. In Sportlink vind je het
overzicht van de spelers die het Spelregelbewijs dit jaar moeten halen.
Kortom: De vereniging is er zelf verantwoordelijk voor dat de betreffende speler het spelregelbewijs heeft behaald
vóór de start van het nieuwe seizoen in september 2020.
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Beheersen DUEL 1:1 door het
aanleren van techniek = Rode draad
Jeugdvoetbalopleiding V.V. Cabauw



RINUS de online assistent-trainer

RINUS, de online assistent-trainer, bestaat inmiddels twee jaar. De oefeningen, trainingen en
meerweekse programma's worden dagelijks door duizenden trainers gebruikt, en dat aantal blijft
groeien. Op de achtergrond wordt RINUS op basis van de feedback van de gebruikers
doorontwikkeld. Met deze inzichten heeft RINUS een verbeteringsslag gemaakt.
Als online-tool van de KNVB biedt RINUS trainers/coaches van onze vereniging vanaf de senioren tot
en met de Cabauwters gratis toegang tot honderden oefeningen en kant-en-klare trainingsschema’s,
gefilterd op leeftijd en gekoppeld aan verschillende doelstellingen.
RINUS is voortdurend in ontwikkeling: zo gaat elke trainer van V.V. Cabauw steeds met actuele en
voldoende uitrusting het trainingsveld op.

RINUS is dit seizoen te bereiken via www.rinus.knvb.nl.

❑

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!

❑

Trainingsrooster 2019/2020

 De meest actuele versie van het trainingsrooster hangt in het nieuwe ‘ballen/materialenhok’.



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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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!

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 Ingeborg van der Hoeven hiervoor voortaan het aanspreekpunt.
Zijn er (hulp)vragen op sportmedisch gebied: schroom niet contact op te nemen met Ingeborg. Zij is
wekelijks op dinsdagavond vanaf 19:00 uur beschikbaar voor behandeling van onze leden op de
vereniging.
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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.

❑

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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❑

Informatiekanalen VTC, OSC, OJC & (Technisch) Coördinatoren

De Voetbal Technische Commissie/Organisatorische Senioren & Jeugd Commissie alsook de (Technisch)
Coördinatoren V.V. Cabauw informeren het jeugd- en seniorenkader en overige belangstellenden
regelmatig via de digitale snelweg: enerzijds via de website www.vvcabauw.nl (onder andere
de homepage en de maandelijkse Nieuwskatern van de VTC), Facebook & Twitter, en anderzijds - indien
er aanleiding toe is - via ‘Flits’ E-mails.
Centraal in de digitale informatievoorziening staat de voortgang van de voetbaltechnische en
organisatorische zaken, gerelateerd aan de uitvoering van het Jeugdvoetbalbeleidsplan ‘De Rood-Witte Basis’
en het Seniorenvoetbalbeleidsplan ‘De Rood-Witte Bal’ - inclusief alle hieraan verwante plannen van aanpak en
activiteiten.
Doe uw voordeel met de voor u van toepassing zijnde informatie als trainer/coach of als leider. Immers:
goede communicatie in al zijn facetten is van belang voor een goed lopende voetbalvereniging.
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