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

 Er vorig seizoen uit de overleggen met het jeugdkader naar voren is gekomen dat het wenselijk is












een (eenvoudige) interne praktische cursus ‘vlaggen’ te organiseren voor ouders die - ingeval er
geen vaste ‘vlagger’ beschikbaar is - wel eens willen vlaggen bij het team van hun zoon of dochter,
maar niet weten, hoe zij dit in relatie tot de spelregels moeten doen.
Wij naar aanleiding hiervan onze coördinatoren scheidsrechters/spelleiders Gerard Oudegriep en
Joop Overbeek bereid hebben gevonden via een interne cursus (één avond) aan kandidaatvlaggers een aantal basisspelregels uit te leggen, en hen in de praktijk te laten vlaggen bij een
onderlinge wedstrijd tussen teams van onze vereniging.
Momenteel wordt geïnventariseerd, wie wij als kandidaten hiervoor hebben, en op basis daarvan
een cursusdatum wordt vastgesteld
Er bij de KNVB, naast de al bestaande ledenraad, een Jeugdraad is ingesteld. Wat vinden jongeren
zo leuk aan het voetbal? En wat juist niet? Wat kan de KNVB doen om voetbal nog beter te
maken? En hoe kunnen verenigingen het leuk maken voor jongeren om vrijwilliger te worden?
Dat zijn de vragen die de KNVB stelt aan de leden van de KNVB-Jeugdraad. Vanaf seizoen
2018/2019 vormen elf jongeren samen deze raad. Zij zullen met de KNVB meedenken over
voetbalthema’s die hen aangaan.
Het in de week van 06 tot en met 14 oktober jongstleden de ‘Week van de Scheidsrechter’ was. Het
uitspreken van waardering voor de scheidsrechters, inclusief die van V.V. Cabauw, stond die
week voorop. Want zonder de vele duizenden scheidsrechters is het niet mogelijk ruim 1,2
miljoen voetballers (en hun supporters) ieder weekend van voetbal te laten genieten.
Goede kennis van de spelregels bijdraagt aan sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB sinds
seizoen 2014/2015 het verplichte spelregelbewijs ingevoerd voor tweedejaars J- en M O’17junioren.
Door het behalen van het spelregelbewijs zijn meer voetballers beter op de hoogte van de regels.
Tegelijkertijd begrijpen en accepteren zij beter, waarom bepaalde beslissingen worden genomen.
Zo kunnen zij de regels ook beter toepassen tijdens het spel.
Ter informatie: Alle tweedejaars J- en M O’17-junioren van het afgelopen seizoen 2017/2018
hebben het verplichte KNVB-spelregelbewijs behaald, en zijn daarom speelgerechtigd.
Al veel teams weliswaar in mooie, nieuwe wedstrijdoutfits voetballen, maar nog niet alle teams
zijn voorzien. Onze (PR-)kledingman hoopt dan ook op uw (sponsor)reactie.
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 Onze Technisch Coördinatoren zich, in samenwerking met de wedstrijdsecretarissen, binnenkort
alweer gaan buigen over het (oefen)programma voor de winterstop. Voorts zullen zij binnen
redelijke termijn de werkzaamheden in het kader van de voetbaljaargang 2018/2019 oppakken.

Voetbalbeleidsplannen V.V. Cabauw



Jeugdvoetbalbeleidsplan
(2018/2023) V.V. Cabauw
‘De Rood-Witte Basis’

 Implementatie/uitvoering
•

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

plannen van aanpak

‘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 (oktober 2018) is, in de vorm van een workshop/instructiebijeenkomst(en), deel 1
(Wedstrijdvorm 4 tegen 4) ten behoeve van de Cabauwters t/m J O’7-pupillen (5 en 6 jaar) beschikbaar
gesteld aan het betrokken jeugdkader (trainer/coaches). Dit geldt evenzeer voor deel 2 (Wedstrijdvorm 6
tegen 6), bedoeld voor het jeugdkader van de J- en M O'8-pupillen t/m J- én M O'10-pupillen.
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.
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ABBA-principe toegepast in strafschoppenseries

De KNVB heeft in het seizoen 2018/2019 de volgende spelregelwijziging bij zowel het betaald voetbal
als het amateurvoetbal op experimentele basis ingevoerd.

-

Strafschoppenseries worden genomen volgens het ABBA-principe.
Bij de ABBA-procedure begint team A met een strafschop; vervolgens is team B twee keer aan de
beurt, daarna weer team A twee keer, enzovoort.
Indien na twee keer vijf strafschoppen sprake is een gelijke stand, gaat de strafschoppenserie
door volgens dit principe.

De ABBA-procedure wordt zowel in het betaald voetbal als bij de amateurs toegepast. Teams van V.V.
Cabauw zullen mogelijk bij (knock-out) bekerwedstrijden en bekerfinales met dit fenomeen te maken
krijgen.


‘Doelsaldo blijft beslissend in amateurvoetbal’

Ondanks de slechte ervaringen van afgelopen seizoen heeft de KNVB besloten dat het doelsaldo aan
het einde van het seizoen doorslaggevend blijft voor de rangorde tijdens de competitie inzake
kampioenschap, promotie en degradatie. Dit betekent dat ook komend seizoen er geen
beslissingswedstrijden zullen worden gespeeld in het totale amateurvoetbal.
Aan het einde van het seizoen 2017/2018, en ook in voorgaande seizoenen, bleek dat er aan het einde
van het seizoen diverse extreme uitslagen waren. Met name in de vierde klasse, waaruit degradatie
niet mogelijk is - en teams aan het einde van het seizoen niet meer compleet zijn, waren de meningen
over competitievervalsing overal te horen.
Het heeft de KNVB er echter niet toe bewogen de oude regeling weer van stal te halen. In het nieuwe
handboek competitiezaken is de navolgende passage opgenomen over de rangorde in de competitie:

a) Het totale aantal behaalde wedstrijdpunten bepaalt de rangorde gedurende de competitie.
b) Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten geeft het aantal verliespunten de doorslag voor de positie
op de ranglijst: hoe meer verliespunten, hoe lager de positie.
c) Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo
beslissend. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘vóór’ verminderd met het
aantal doelpunten ‘tegen’.
d) Is het doelsaldo gelijk, dan bepaalt het aantal doelpunten vóór de rangorde.
e) Is het aantal doelpunten vóór gelijk, dan telt het totale resultaat van de onderlinge
competitiewedstrijden.
f) Bovenstaande bepalingen en volgorde zijn van toepassing, tenzij hierna of bij een door het
bestuur amateurvoetbal vastgestelde promotie- en degradatieregeling anders is bepaald.



Amateurvoetbalseizoen start ook in 2019 weer eind augustus

Net als in de voorgaande twee seizoenen wordt er ook in het amateurvoetbaljaar 2019/2020 na de
zomer afgetrapt. Uit onderzoek onder veel betrokkenen uit het amateurvoetbal kwam deze optie
opnieuw naar voren als de meest geschikte startperiode. Eind augustus staan de eerste wedstrijden op
het programma.
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De beslissing is genomen op basis van een enquête, waaraan 3.500 leden uit het amateurvoetbal
hebben meegewerkt. Gebleken is dat het verplaatsen van de start van het amateurvoetbal tot ná de
zomervakantie op veel enthousiasme kan rekenen. Het startmoment levert veel voordelen op. Niet
alleen hoeven minder voetballers hun eerste wedstrijden te missen; ook kunnen clubs, trainers en
spelers zich beter voorbereiden op de aftrap van het voetbaljaar. Bovendien worden in deze situatie
meer wedstrijden gespeeld in de lente, waardoor de kans op mooi weer aanzienlijk stijgt - en er
minder kans is op afgelastingen.
De bekerpoulewedstrijden voor de teams van V.V. Cabauw staan gepland voor de volgende data:
•
31 augustus/01 september 2019;
•
07/08 september 2019;
•
14/15 september 2019.
Op 21 en 22 september 2019 starten de competities in de categorie A en B: hieronder vallen de
senioren mannen- en vrouwenteams alsook de jeugdteams.


Onderzoek naar meer gelijkwaardige competities standaardvoetbal West II:
stand van zaken en vervolg

De KNVB heeft met de clubs in West II drie avonden belegd, waarin is gesproken over de toekomst
van het standaardvoetbal. De KNVB was bij de clubs om te praten over de competitieopzet, de
voorkeuren van de clubs en een eventuele komst van het weekendvoetbal, waarin zaterdag- en
zondagclubs tegen elkaar spelen in een competitie.
De KNVB laat weten dat de bijeenkomsten weliswaar voldoende input hebben opgeleverd, maar dat
consensus een aandachtspunt is. ‘Iedere avond had een eigen dynamiek met meningsverschillen en
tegenstrijdige belangen. Gelukkig ontstond er her en der ook begrip voor elkaars standpunten en
belangen; er ontstonden op sommige plekken zelfs gezamenlijke oplossingsrichtingen. Aan ons om nu
verder te gaan met deze input. Zoals toegelicht, werken wij toe naar een advies aan onze directie in
december. Het is wel duidelijk geworden dat er geen unanieme oplossing voor het oprapen ligt. Maar
wat ons (projectgroep) betreft, is niks doen geen optie, gelet op de problematiek die we zien,’ stelt de
KNVB in een mail naar de aanwezige clubfunctionarissen.
Half november gaat de KNVB middels een klankbordgroep nog in gesprek met trainers, spelers en
bestuurders. De KNVB wil kijken, of er met elkaar een verdiepingsslag kan worden gemaakt met het
voorstel.

Domineren DUEL 1:1 door het
aanleren van techniek = Rode
draad Jeugdvoetbalopleiding V.V.
Cabauw
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Rinus, de online-assistent trainer!

Rinus is de digitale assistent-trainer die deel uitmaakt 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.
Rinus is voortdurend in ontwikkeling. Het platform wordt daarom in de komende periode aangevuld
met nieuwe oefenvormen en meer specifieke kennis. Zo gaat elke trainer met voldoende uitrusting 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 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!

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.
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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!

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.



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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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?

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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(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.

Winnaars of verliezers binnen het voetbal?



•
•
•
•
•
•

Winnaars zijn een deel van de oplossing / Verliezers zijn een deel van het probleem.
Winnaars hebben een plan / Verliezers hebben een excuus.
Winnaars doen dingen gebeuren / Verliezers wachten, tot iets gebeurt.
Winnaars zeggen ‘mogelijk’ / Verliezers zeggen ‘moeilijk’.
Winnaars willen geluk / Verliezers willen gelijk.
Winnaars zijn er zijn er behoudens zeer bijzondere omstandigheden / Verliezers zeggen
gemakkelijk af, als het hun wel of niet uitkomt.


In iedereen zit een winnaar: het is een kwestie van willen!

 Wat kies jij als voetballer/voetbalster van V.V. Cabauw? Winnaar of Verliezer ….
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