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Voorwoord
De goede voornemens voor 2017 zijn gemaakt, mogelijk ook al
weer vergeten…..Iedereen heeft de draad binnen Walram stilaan
opgepakt. De start van de tweede competitiehelft zit er op. Althans, voor de senioren-teams. De jeugd begint, enkele wedstrijden uitgezonderd, de week na de carnavalsvakantie.
Alle ogen zijn natuurlijk gericht op onze hoofdploeg. Haalt Walram over een paar maanden die zo fel begeerde derde klasse middels een kampioenschap? Nacompetitie spelen is niet echt handig!
Ook andere ploegen doen hun uiterste best om goed te presteren.
De technische commissie heeft—in overleg—een paar wijzigingen doorgevoerd om zaken beter op elkaar te laten aansluiten.
De carnavalsavond is er over een paar dagen, als opwarmer voor
de ‘drie dolle dagen’. Het jeugdtoernooi op 9, 10 en 11 juni staat
in de steigers (aanmelden tot 30 april). De Sponsoravond krijgt
binnenkort zijn definitieve vorm en inhoud. Kortom: drukke tijden zowel binnen de lijnen als daar buiten!
Ook in deze 7e Walram Koerier weer een aantal—hopelijk—
interessante bijdragen van o.a. Jan Dirk van der Zee, voorzitter
KNVB amateurvoetbal. De moeite van het lezen waard!
In deze uitgave een resumé van de onlangs gehouden algemene
ledenvergadering.
De perikelen rondom het gebruik van het kunstgrasveld zijn nu
definitief opgelost al zal er altijd een vleugje van onduidelijkheid
blijven hangen. M.b.t. de aanpassing van de verlichting zijn nog
werkzaamheden te verwachten om de lichtsterkte zo optimaal mogelijk te krijgen. Samen met de Gemeente is een plan opgesteld
om te komen tot meer lichtsterkte op het hoofdveld. Binnen 10-12
weken moeten de klus—in welke vorm dan ook—geklaard zijn.
Hier en daar vangt de redactie signalen op over de aanpassing
c.q. uitbreiding van de kleedaccommodatie. Niets is zeker totdat
het bestuur met een mededeling naar buiten komt.
Verder is het opvallend dat dit jaar opnieuw geen basisschool uit
Valkenburg deelneemt aan het schoolvoetbaltoernooi op 15
maart! En dat met veel voetballertjes bij Walram…..vreemd!
We wensen U veel leesplezier!
De Redactie

Actuele info op: www.vvwalram.nl

Data om te noteren:
17 februari Carnavalsavond
26 t/m 28 februari geen trainingen
15 maart: schoolvoetbaltoernooi
20 april: B2B-avond (ovb)
7 mei: laatste thuiswedstrijd
Walram 1—Willem I w.o. sponsoractiviteit
4 juni: Vrienden van Walram —->Pinkpop
9-10-11 juni jeugdtoernooien voor
JO 7, JO 9, JO 11, JO 13, JO 15, JO 15 top
17 juni: seizoensafsluitng (ovb)
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Historisch...Walram 4 kampioen 1995!

JO11-1 INDOORKAMPIOEN VOORJAAR
2017

Proficiat!

Alsnog proficiat…...

Bomenrij gekapt bij hockeyveld
De Mixed Hockey Club uit Roden mag een oude karakteristieke bomenrij op haar sportcomplex kappen. De Raad van State heeft dit bepaald.
De Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) afdeling Roden had protest tegen de kap ingediend,
maar dit werd ongegrond verklaard. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Noordenveld het
recht om sportbeoefening te laten prevaleren boven een karakteristieke boomwal. Deze rij bevat zestien eiken,
een beuk en een esdoorn.
De bomen staan de vereniging in de weg bij het onderhoud van de kunstgrasvelden. Dit kan voor de helft
goedkoper plaatsvinden als de bomen verdwijnen. Ook is vervanging van de kunstgrasvelden niet mogelijk
door de aanwezigheid van de rij bomen. Deze vervuilen de kunstgrasmat op een zodanige manier, dat de garantietermijn hiervan ook nog met de helft afneemt als de bomen blijven staan.
IVN Roden stelt dat de gemeente Noordenveld geen beste beurt maakt met de toestemming voor de bomenkap. Bij eerdere situaties was het bij de gemeente vrijwel onbespreekbaar om gezonde bomen neer te halen
om financiële redenen. IVN liet weten dat de hockeyclub zelf heeft gekozen voor kunstgras onder die bomen
inclusief de bijbehorende risico's. Ver voordat er een sportvoorziening werd aangelegd stond deze bomenrij er
al, stelt IVN. Ook het argument dat IVN veel groter is dan de hockeyclub, vond geen gehoor bij de Raad van
State.
Bron: dvhn.nl

www.roberts-design.nl / info@roberts-design.nl / 06-52722300
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Op de man af: Bas Piëtte
Naam: Bas Piëtte
Geboren op: 23 april 1998
Woonplaats: Maastricht (Amby)
Sport: voetbal
Beroep: nog student (CIOS)
Relatie: nee
Kinderen: nee
Familie: vader, moeder, zus
Huisdieren: ja, een hond
Vorige clubs: Scharn, RKHSV Heugem, MVV Maastricht, Spouwen-Mopertingen (B)
Positie in het team: doelman
Successen: KNVB Regio Zuid, gescout MVV
Naarste moment(en): mijn moeder werd ziek |(kanker)

Dieptepunten: enkelband gescheurd, daardoor lang niet kunnen keepen
Beste trainer: Marko Koetsier, Marco Wijnen
Favoriete voetballer: David De Gea
Favoriete sporter: Zlatan Ibrahimovic
Ambitie: behalen van mijn CIOS-diploma en de hoofdklasse halen
Geloof / bijgeloof: voor elke wedstrijd een kruisje maken
Favoriete club(s): MVV, Ajax
Film: TV-programma: Fox Sports
Serie: Smeris, Penoza
Auto/fiets/brommer: fiets, binnenkort auto
Favoriete eten: pasta
Sterke eigenschappen: behulpzaam, erg sportief aangelegd
Verbeterpunten: wedstrijdritme en zelfvertrouwen
Belangrijkste moment binnenkort: autorijbewijs behalen
Nieuws van de week: Walram: erg leuke club, met open armen ontvangen, alles netjes geregeld, 2 toptrainers die mij vertrouwen
geven; hoop hier mooie jaren te beleven
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WalramPlusProjekt
Een groep enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Leon Bemelmans, Jordy Reneerkens en Reggy
Spangenberg presenteerde woensdagavond 25 januari 2017 in de kantine het WalramPlusProject.
In een eerder stadium is hierover al een aftrapbijeenkomst geweest voor het voltallig bestuur en de
jeugdcommissie. Het initiatief is toen heel enthousiast ontvangen.
Wat houdt het Walram Plus Projekt in? Het gaat over bevlogenheid, teamgeest, versterking betrokkenheid spelers en spelertjes bij de club en onderlinge communicatie.
Heel verrassend en vernieuwend is ook nagedacht over studie- en (vakantie-)werkbegeleiding. Hoe
krijg ik studie en werk optimaal gecombineerd met het voetbal?
Het project heeft zich inmiddels versterkt met een aantal professionals vanuit een studiebegeleidingscentrum maar ook enkele bedrijven voor werk van de oudere jeugd gecombineerd met hun voetbalprogramma.
De activiteiten zijn in eerste instantie bedoeld voor de jeugdafdeling maar elementen daarvan kunnen
ook naar de senioren worden uitgerold.

Jeugdleiders, technisch kader bestuur zijn de komende jaren gezamenlijk ambassadeurs van dit project. De presentatie kende een goede opkomst en wordt in juni (ovb) gevolgd door een tweede sessie.
Ook ouders worden spoedig nader geïnformeerd.
Jos Reneerkens naar B-jeugd

Nieuwe leider A-jeugd: Pascal van Can

In goed overleg is besloten om
trainer Jos Reneerkens over te
hevelen naar de B-1 van Walram. E.e.a. betekent dat Patrick
Rooding als trainer verder gaat
bij de C-1 jeugd.

Pascal van Can is bereid gevonden
om als begeleider op te treden bij
wedstrijden van de A-jeugd. Dennis Strijbosch blijft als trainer zijn
taak uitvoeren bij deze groep.

We wensen Jos veel succes en
plezier toe in zijn nieuwe functie, samen met Olmo Cordeweners.

We wensen Pascal veel plezier en
succes toe!

Het stallen/parkeren van auto’s op het sportcomplex is verboden. De parkeerplaats bij het C-veld is de dichtstbijzijnde plek om het voertuig te parkeren. De
(betaalde) parkeerplaats bij Valkenheim is de volgende optie.
Langs de Oosterweg geldt aan beide kanten parkeerverbod, ook in de laan richting de ingang.
Fietsen stallen in de daarvoor bestemde rekken.

Op zaterdagmorgen 18
februari vanaf 10 uur
worden nog een paar
helpende handen verwacht om de kantine
op te ruimen.

‘s Middags zijn nog
jeugdwedstrijden.
Wie?
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Uit de Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 16 december 2016 werd de Algemene Ledenvergadering
gehouden. 35 leden waren aanwezig, 13 leden afgemeld.
Samengevat:


VV Walram is afgelopen seizoen 12x bij een KNVB-onderzoek
(tuchtrecht) betrokken geweest.



Seizoen 2015-2016 afgesloten met een negatief saldo, voor
het merendeel veroorzaakt door met name huisvestings– en
energiekosten; kantine geeft een meer-opbrengst te zien;



Kascontrolecommissie (Marcel Lebouille/Gino Lemmens) heeft
de financiële stukken goedgekeurd. Gewezen wordt op een
strak bezuinigingsplan. (begrotingsdiscipline). Liquide middelen moeten verstevigd worden: meer acties, maar ook een
contributieverhoging van 10 euro voor alle leden m.i.v. het
seizoen 2017-2018. Nieuwe kascontroleurs zijn Gino Lemens
(2e jaar) en Richard Hodiamont.



De nieuwe begroting vertoont een nieuwe koers die moet
leiden naar een positief resultaat. Wedstrijd– en personeelskosten alsmede de huurconstructie kunstgrasveld met BTW
worden nader verkaard.



Sponsorinkomsten vertonen een lichte stijging maar zit wel
aan het maximum. Dank aan m.n. Levi Meurders en René van
Can voor hun specifieke inspanningen.



Drie tegenstemmers bij contributieverhoging.



In april volgt de derde Sponsoravond B2B.



Aftredend voorzitter John Pisters wordt herbenoemd bij acclamatie. Het rooster van aftreden van de diverse bestuursleden
wordt toegelicht. Statutair dienen er 8 bestuursleden te zijn.



Wisseling van de wacht in de kantine: Mark Blom i.p.v. Raymond Amory die vanwege veranderde werkomstandigheden
moest afhaken. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.

U-13 KRC GENK : VOETBALTECHNIEK
Op maandag 23 januari bezochten jeugdcoördinator Jan Huijnen en Frits Feuler een
druk bezochte demo-training bij MVV, i.s.m.
de Gemeente Maastricht via Maastricht
Sport.
Technisch coördinator Koen Daerden (KRC
Genk) nam in zijn inleiding de aandachtige
toehoorders mee in de organisatie van zijn
club met de daaraan gekoppelde sportieve
visie voor de teams van U 7 t/m U 19/21.
De U-13 van het Belgische KRC Genk—
allemaal keurig op zwarte voetbalschoenen—liet gedurende anderhalf uur trainingsvormen op hoog jeugdniveau zien aan
de talrijke jeugdtrainers uit de regio. Vijf
maal staat deze groep onder leiding van ervaren oefenmeesters op het veld.
Na afloop ook meteen een aantal interessante discussiepunten m.b.t. de haalbaarheid van deze oefenvormen binnen het gemiddelde jeugdteam dat het vaak met een
of twee trainingen per week moet doen.
Jammer dat namens Walram geen enkele
jeugdtrainer present was om deze bijzonder
leerzame avond bij te wonen. In de komende maanden organiseert de gemeente
Maastricht opnieuw een aantal praktische
bijeenkomsten voor jeugdtrainers.
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Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

HEEFT JOUW KIND EEN WINNAARSMENTALITEIT?
Relaxte ouders, relaxte kinderen. Als je het helemaal plat slaat is dat de belangrijkste
drijfveer om geen ranglijst meer bij te houden voor teams onder 8 en 9. Daarmee gaan
we voorbij aan de wens van de meeste amateurvoetbalverenigingen in Nederland. In de
afgelopen periode hebben die aangegeven dat ze het belangrijk vinden om ook voor de
jongste pupillen het competitie-element te willen behouden.
De beslissing om het niet te doen, maakt onderdeel uit van een reeks vernieuwingen die de KNVB gaat
doorvoeren in het voetbal voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Het plezier voor de sport moet voorop
komen te staan. Net als in België, Duitsland, Spanje, Portugal, Denemarken en Engeland gaan we op kleinere veldjes spelen met minder spelers. Dit doen we om alle kinderen in het veld meer bij het spel te
betrekken en aan de bal te laten komen zodat ze kunnen dribbelen, schieten, passen en scoren. Of - zoals een vader op Facebook zei – ‘mijn zoon hoeft nu niet meer de helft van de tijd het kunstgras te zien
groeien.’
Sinds de jaren ’80 hebben we in ons jeugdvoetbal geen grotere verandering doorgevoerd dan deze nieuwe spelvormen. Destijds stuitte de wijziging om 7 tegen 7 te gaan spelen (in plaats van 11 tegen 11) op
veel weerstand. We hebben daarom goed geluisterd naar de verenigingen, vrijwilligers en de kinderen.
De meeste kritiek kwam op onze communicatie en een mogelijke (te) snelle invoering van het plan.
Veelbesproken waren ook de wijzigingen voor de voetballertjes onder 6 en 7 jaar. Voor de laatstgenoemde groep hebben we besloten niks te veranderen. Verenigingen kunnen dit prima op eigen houtje
organiseren en waar nodig, krijgen ze hulp van de KNVB. De rest van de plannen wordt doorgevoerd zoals is voorgesteld. Dat doen we in twee fasen. Te beginnen met de jongste pupillen (seizoen 2017/18).
“Mijn zoontje, 8 jaar, heeft een echte winnaarsmentaliteit en leeft van zaterdag naar zaterdag,” reageert
een moeder naar aanleiding van de nieuwe spelvormen op Facebook. Ze vindt het ongelooflijk dom dat
we de competitie afschaffen voor de teams onder 8 en 9. Net als de meeste verenigingen. Toch doen we
het. Kinderen op die leeftijd zijn namelijk helemaal niet bezig met het winnen van een competitie, maar
wel met de wedstrijd. Het zijn vooral de ouders en de trainers die de competitie belangrijk vinden. Met
heetgebakerde toestanden tot gevolg, omdat ze hun kind het liefst als winnaar op de platte kar door het
dorp zien gaan.
Een vader verwoordde het mooi op social media. Hij postte: “De enigen die aan deze beslissing moeten
wennen zijn de ouders. De kinderen maakt het niks uit. Die willen lekker voetballen met vriendjes. Competitie komen ze nog genoeg tegen in hun leven.”
Daar weten de ouders en coaches alles van.
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Nieuwe benamingen Jeugdteams
Walram speelt met de volgende jeugdteams in competitie (tussen
haakjes de oude benaming)

GELEZEN
Een vereniging is een samenwerkingsverband door en voor leden.

JO19-1 (A)

JO13-1 (D1)

JO 9-2 (F2)

JO17-1 (B1)

JO13-2 (D2)

JO 9 3 (F3)

JO17-2 (B2)

JO11-1 (E1)

JO 7-1 (mini F)

JO15-1 (C1)

JO11-2 (E2)

JO15-2 (C2)

JO11-3 (E3)

BALSPONSORS

JO15-3 (C3)

JO 9-1 (F1)

SEIZOEN 2016-2017

1 x Goud Sponsor
9 x Zilver Sponsors
6 x Brons Sponsors
38 Tenuesponsors
17 Wedstrijdbalsponsors
64 leden Club van 50
+/- 100 reclameborden

DANK AAN AL ONZE SPONSORS!

MARTIEN MEIJERS
KLUSSENBEDRIJF
PIERRE NOLS

HARRIE TRIMBOS

GRIEKS RESTAURANT CHRISTOS

Als de vereniging een hobby wordt van een
enkele persoon en verder alleen volgers, dan
komt de ontwikkeling stil te vallen.
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Mietjes…….
‘Mietjes, we schoppen jullie dwars doormidden,’ siste het om ons heen. We liepen van de auto naar de kleed-

kamer. Ik moest met de C1 van Gorredijk tegen een club waar ze ons allang voor hadden gewaarschuwd.
‘Gajes,’ zeiden ze. In de bouwkeet zaten we met knikkende knietjes te wachten op de wedstrijd. Niemand
durfde het te zeggen, maar iedereen dacht het: ‘We gaan naar huis, dan maar geen wedstrijd.’ Blijkbaar zit het
in de voetbalcultuur, om te denken dat we dit soort dingen moeten tolereren.
Het moment schoot door mijn gedachten, toen ik vorige week terugreed van een bezoek aan twee Rotterdamse clubs in het
zuiden van de stad. De aanleiding vormde het landelijke actieplan Veilig Sportklimaat. In dit deel van het land is er veel aan
de hand. Met een aantal Kamerleden kreeg ik een kijkje in de keuken bij FC Maense (opgericht door Kaapverdianen) en RVV
LMO (meer dan 20 nationaliteiten). Ik werd getroffen door de verhalen die ik hoorde. Zodra een van hun teams buiten
Rotterdam speelt, is het raak. Een leider van een team onder de 7 vertelde hoe het eraan toegaat:
“Wanneer we buiten onze gemeente een wedstrijd moeten spelen, in een ‘blanke omgeving’, dan worden jongetjes van 6 en
7 jaar begroet met oerwoudgeluiden en roept het publiek teksten als: ‘Jullie gaan niet meer heel de auto in.’ In de dagen voor
zo’n wedstrijd, geef ik mijn spelers instructies nergens op te reageren. Erboven te staan.”
De leider had tranen in zijn ogen.
Noem het naïef, dorps of provinciaals, maar ik was mij er niet van bewust, dat deze vorm van discriminatie, in deze mate,
met zoveel onverbloemde haat, voorkomt in Nederland. Ik kom bij veel clubs in het land en er gebeurt ook weleens wat in
de regio waar ik nu woon, maar het is kinderspel vergeleken met de verhalen uit de havenstad.
Daarom is het goed dat Minister Asscher, KNVB-voorzitter van Praag en honderden voetballers vanaf januari massaal aandacht vragen voor het tegengaan van vreemdelingenhaat en homofobie op de Nederlandse voetbalvelden. Dit doen ze met
de campagne ‘Zet een streep door discriminatie’. Toch ben ik bang dat het effect van deze beweging van korte duur zal zijn
als anti-discriminatie niet op de allereerste plaats komt te staan van voetbalclubs in Nederland. Het is tijd voor een huisregel
die iedereen begrijpt:
Respect voor de tegenstander én het publiek. Altijd.
Vervolgens is het aan de trainers, coaches en teambegeleiders om dit onvermoeibaar tussen de oren te krijgen van hun
voetballers en alle betrokkenen. Mocht iemand toch nog over de schreef gaan, dan is er een bestuur dat vraagt: ‘Waarom
doe je zo?’
Inderdaad. Het is voetbal en we zijn allemaal voetballers.
Niks meer, niks minder.
Dirk Jan van der Zee
Directeur amateurvoetbal KNVB
Techniek bijschaven?
Oefenstof ophalen?
Huiswerk voor voetbal?
Kijk eens op:
Euregio Voetbal School
of
Trainerssite.nl
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Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal
Meer balcontacten, acties, goals en spelplezier bij jongste voetballers
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van 7 en 8 jaar gaan wedstrijden spelen
op kleinere veldjes in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier
en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Deze fasering is tot stand gekomen
na zorgvuldig overleg met de verenigingen. De KNVB gaat de komende periode verenigingen intensief ondersteunen om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen.
“Ik vind het een goede zaak” – Willem van Hanegem
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen meer voetbalplezier geven en ze nog meer bij het spel betrekken. Dat is waar we het voor doen.
Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind
je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat
doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om dit voor de kinderen tot een succes te maken.”
Kinderen meer aan de bal
In de vernieuwde opzet voetballen vanaf het seizoen 2017/’18 pupillen onder 8 en onder 9 jaar, op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. Spelen op
een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt dribbelen en de rol van scheidsrechters wordt ingevuld
door spelbegeleiders, om het spel voor kinderen in goede banen te leiden. In het huidige seizoen spelen deze leeftijdscategorieën nog 7-tegen-7 op een half
veld.
Overgang
In het seizoen 2018/'19 starten de teams van onder 10, onder 11 en onder 12 jaar met de nieuwe wedstrijdvormen. Door dit overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te leren kennen en gedegen in te voeren.
De kleinste voetballers –onder 6 en onder 7 jaar- blijven onderling, bij voorkeur binnen de eigen vereniging, kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen
onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.
Verenigingen omarmen de vernieuwingen
In het amateurvoetbal is door het merendeel van de verenigingen positief gereageerd op de vernieuwingen in het pupillenvoetbal. Uit een enquête onder de
verenigingen die pupillenvoetbal organiseren, blijkt dat 82% van de clubs positief is over de nieuwe wedstrijdvormen. De KNVB organiseerde het afgelopen
jaar in totaal 20 praktijkbijeenkomsten, waar 671 verenigingen en voetballers kennismaakte met de nieuwe wedstrijdvormen. Uit die bijeenkomsten en het
verenigingsonderzoek kwam naar voren dat de voorkeur van de clubs uitgaat naar een invoering binnen twee jaar, en aankomend seizoen te starten met de
jongste leeftijdscategorieën. De KNVB begrijpt dit en geeft hier gehoor aan.
Vandaag heeft de ledenraad van de KNVB –het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- aangeven voorstander van de vernieuwingen te zijn. Na de
positieve geluiden van verenigingen en het groene licht van de Ledenraad is de KNVB verheugd dat Nederland hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en België opvolgt. In deze landen wordt al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams gevoetbald. Medio 2017/'18 volgt een evaluatiemoment waarin samen met de verenigingen wordt besproken hoe de wijzigingen in de praktijk uitwerken en of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Samen invoeren, samen uitvoeren
Om de nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen, kunnen de clubs rekenen op begeleiding van de KNVB. De begeleiding bestaat uit opleidingen voor trainers en scheidsrechters, het faciliteren van de collectieve inkoop van o.a. doeltjes en hulp bij het vrijwilligersbeleid. Er is ook een speciale
rekentool ontwikkeld, waarmee clubs eenvoudig kunnen uitrekenen wat er voor hen in praktische zin verandert. Voor verenigingen die steun nodig hebben bij
de aanschaf van materiaal heeft KNVB-hoofdsponsor ING ter ondersteuning een crowdfunding-platform opgezet. Ook is er extra KNVB-personeel beschikbaar gesteld om de clubs te helpen bij de invoering. Via de website van KNVB Assist kan iedere vereniging een beroep doen op ondersteuning van de
KNVB.
A.s. donderdag 26 januari zal er een interactief magazine gelanceerd worden rondom de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Dit magazine zal toegankeErehaag
opkomst
spelers
kunstgrasveld
lijk zijn via de website www.knvb.nl/pupillenvoetbal en zal informatie (filmpjes, infographics
etc.)en
bevatten
over de
nieuwe opening
wedstrijdvormen,
de begeleiding
van de KNVB en over thema’s als voetbaltechnische aspecten, competitiezaken, accommodatie en sportiviteit en respect.
Sportiviteit en respect inbedden in de voetbalcultuur
Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen van het pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan andere waarden die kinderen meer voetbalplezier
geven. Een element daarvan is de ranglijst. Bij pupillen onder 8 en onder 9 jaar worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer bijgehouden. Voor
kinderen van die leeftijd staat de uitslag op zaterdag centraal. Hiermee voorkomen we onnodige spanningen en onplezierige situaties. Wedstrijden winnen
blijft van belang en de uitslagen worden gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen, zodat kinderen iedere week op hun niveau kunnen voetballen. ok het bijhouden van ranglijsten door de KNVB is onderdeel van de evaluatie met de verenigingen.
Aanvullend was het voorstel van de verenigingen om de jeugdvoetballers te laten opgroeien met sportieve handelingen, zoals het schudden van de hand van
de tegenstander voor en na de wedstrijd. De KNVB neemt dit initiatief van de clubs graag over, aangezien dit bijdraagt aan een sportieve voetbalcultuur op
langere termijn.
Indien je als vereniging vragen hebt omtrent de nieuwe vormen, dan kun je altijd contact opnemen met een KNVB-medewerker in je regio. Kijk
op www.knvb.nl/assist voor een medewerker in je regio en de contactgegevens.
Op naar nog meer voetbalplezier voor kinderen!

Lintjes
knippen
Jan Dirk van der
Zee, voorzitter
KNVB amateurs

Eerste schot op het nieuwe doel!
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Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf
23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dit is de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, over de speeldagenkalender van seizoen 2017/’18.
‘Samen ons voetbal verbeteren’
Directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee: "Door spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd waarom we het
voetbalseizoen niet later zouden beginnen, zodat we ook langer door kunnen voetballen. Zo kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig hoeven te voelen ten opzichte van hun teamgenoten, en kan er ook nog lekker
gevoetbald worden als in mei de zon begint te schijnen. Met dit idee zijn we aan de slag gegaan en samen hebben we
de plannen weten te vertalen in een concrete speeldagenkalender. Deze kalender is een uitkomst van een goede samenwerking met clubs en hiermee hoopt de KNVB alle voetballiefhebbers van dienst te zijn."
Na de vakantie beginnen en door met mooi weer
In januari zijn vertegenwoordigers van de KNVB met clubs in gesprek gegaan om de plannen voor te leggen en deze
samen uit te werken. Dit gebeurde op meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 900 verenigingen, door heel het land. Er
wordt eveneens overleg gevoerd met gemeenten om samen eventuele knelpunten weg te nemen.
Door pas na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden in het weekend, wordt verwacht dat minder voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen voetballers, trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden op de start van de competitie. Als bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer door, wat betekent dat meer wedstrijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi weer en dus minder kans op
afgelastingen.
Flexibele winterstop
In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart. Dit betekent dat er
een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat
aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie.
Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt aankomend seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de toekomst kan worden uitgebreid binnen de reguliere competitie.
Belangrijk bekervoetbal in september
De beker in het amateurvoetbal begint in het hele land op 2 september. Er wordt dit seizoen vooral in het weekend
gespeeld, bij voorkeur dus niet meer op doordeweekse avonden. Alle teams kunnen meedoen aan de poulewedstrijden
in de beker en vooral voor de jeugd is het meedoen aan de beker van belang. De bekerresultaten worden namelijk gebruikt om de competitie indeling vanaf de eerste klasse en lager zo eerlijk en leuk mogelijk te maken. Dit geldt voor alle
jeugdteams van Onder 8 tot en met O19.
Dat de competitie later eindigt heeft ook invloed op de nacompetitie. Hoe deze nacompetitieregeling er volgende seizoen definitief uit gaat zien wordt de aankomende periode uitgewerkt en zal voor het einde van het huidige seizoen
bekend worden.
De speeldagenkalender amateurvoetbal 2017/'18 is te bekijken op:
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/9198/speeldagenkalender-2017/18
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Hans Schelling

-

Operationeel manager

Nieuwe copy aanleveren via prvvwalram@gmail.com voor 1 mei a.s.

11
WALRAM-KOERIER

Wij zoeken per direct…..
...klussers, om een keer per week / per twee weken onderhoudswerkzaamheden op ons complex te verrichten.
Info via Marcel Meijers en/of Jean Ramaekers
Wil jij meehelpen bij onze jeugdtoernooien?
Stuur een mailtje naar :
walramvoorjeugd@gmail.com

Het is niet toegestaan om trainingsballen uit het ballenhok mee te nemen naar uitwedstrijden. Immers, die komen dan weer niet op tijd terug
zodat de volgende teams over te weinig trainingsmateriaal beschikken.
Iedere teambegeleider heeft een aantal ballen in bruikleen gekregen om
die voor de uitwedstrijden mee te nemen.
Verder is het pure noodzaak om na de training alle ballen in de struiken
en omliggende velden op te halen! We schrikken ervan dat er teams zijn
die na een training doodleuk vijf, zes, zeven ballen achterlaten…..Niet
vreemd dat, als dit zo doorgaat, we binnenkort natuurlijk geen trainingsballen meer hebben….Puntje van aandacht voor trainers en leiders!

Ook lid worden van de Club van 50?
Neem contact op met de sponsorcommissie of
met een van onze bestuursleden

Heb je hem al?
De Voetbal.nl app
Gratis downloaden
Meer regionaal voetbalnieuws is te vinden via
app-je:

IN DE WANDELGANGEN
De Walram-Koerier is een uitgave van het bestuur VV Walram
Reacties / copy sturen naar prvvwalram@gmail.com
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Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

STAATSSECRETARIS VOOR SPORT

Vorige week ontving ik een mailtje van Mark Rutte. Twaalf zinnen. Een vraag. De premier maakt
zich zorgen over ‘de unieke Nederlandse verenigingsstructuur’. Hij had begrepen dat circa 70
procent van de amateurvoetbalclubs in financiële nood zou verkeren. Rutte wilde weten wat de
clubs (en de KNVB) doen aan de teruglopende ledenaantallen en het groeiende tekort aan vrijwilligers, bestuursleden, trainers en sponsors. Daarnaast vroeg hij op de man af wat de overheid kan betekenen om het clubvoetbal (en de cultuur van de vaderlandse breedtesport) te helpen.
Ik knipperde even met mijn ogen; las ik het goed of werd ik in de maling genomen? Was dit de ministerpresident? En gemeend? Of vormde de vraag een onderdeel van de verkiezingscampagne? Na enige aarzeling
besloot ik mijn terughoudendheid te laten varen. In het belang van het voetbal moest ik deze zeldzame kans
voor open doel maken.
Excellentie, Geachte heer Rutte,
Goed om te horen, dat u de Nederlandse amateursport zo’n warm hart toedraagt. En eerlijk? We kunnen
wel wat hulp gebruiken. Ik lees in uw tekst dat tweeduizend voetbalverenigingen moeite hebben om het
hoofd boven water te houden. Dat getal op zichzelf komt me niet bekend voor. Ik weet wel dat mensen bij
de clubs hard moeten werken om ze gezond te houden en aantrekkelijk te maken voor de jongere generaties. Daarin probeert de bond ze zoveel mogelijk te ondersteunen. Vaak doen we dat tegen de stroom
in. De politiek zegt namelijk wel dat ze sport belangrijk vindt, voor de samenleving, maar in de praktijk
merken we daar nog niet zo heel veel van. Sterker nog; we worden structureel geconfronteerd met hogere kosten en nieuwe regels.
‘De unieke verenigingsstructuur in Nederland,’ zoals u die zo mooi beschrijft in uw mail, wordt door de
overheid nog niet gezien als een investering in de gezondheid van het land. Daarom ben ik zo blij met uw
mail. Betrokkenheid bij de sport vanuit het kabinet hebben we gemist. Er zitten weliswaar enthousiaste
partijwoordvoerders in de Tweede Kamer, die met hart & ziel knokken voor de sport (waaronder die van
uw eigen partij), maar vanuit het hoogste echelon, het politieke bestuur van dit land, hadden we al veel
langer, veel meer mogen verwachten. En missen we een sportambassadeur.
Dat moet om, als u het mij op de man af vraagt. Sport is van onschatbare waarde voor het land en zou
centraal moeten komen te staan in het regeringsbeleid. Met iemand die er op het allerhoogste politieke
niveau verantwoordelijk voor wordt. We zijn toe aan een staatsecretaris voor Sport. Een persoonlijkheid
met een missie, daadkracht en budget. Bent u daarvoor te porren?
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SPEELDAGENKALENDER 2017-2018
M.i.v. komend seizoen wordt er een andere speelkalender gehanteerd door de KNVB (zie elders in deze Koerier) De speeldata zijn hieronder weergegeven. In de kalender kunnen nog verschuivingen plaats vinden.
Jeugdcompetitie loopt nagenoeg volgens hetzelfde schema.
1.

2/3-9

B

12. 18/19-11

WD 8

22. 27/28-1

WD 14

33. 14/15-4

WD 22

2.

9/10-9

B

13. 25/26-11

WD 9

23. 3/4-2

WD 15

34. 21/22-4

WD 23

3.

16/17-9

B

14. 2/3-12

WD 10

24. 10/11-2

I/B

35. 28/29-4

I/B

4.

23/24-9

WD 1

15. 9/10-12

WD 11

25. 17/18-2 carnaval

36. 5/6-5

I/B

5.

30-9/1/10 WD 2

16. 16/17-12

WD 12

26. 24/25-2

I/B

37. 9/10-5 hemelvaart

6.

7/8-10

WD 3

17. 23/24-12 vrij

27. 3/4-3

WD 16

38.12/13-5

WD 24

7.

14/15-10 WD 4

18. 30/31-12 vrij

28. 10/11-3

WD 17

39. 19/20-5 pi

WD 25

8.

21/22-10 WD 5

xxxxxxxxxxxxxxxxx

29. 17/18-3

WD 18

40. 26/27-5

WD 26

9.

28/29-10 WD 6

19. 6/7-1 vrij

30. 24/25-3

WD 19

41. 29/31-6

nc

10.

4/5-11

20. 13/14-1 vrij

31. 31/3 -2/4 pa WD 20

42.2/3-6

nc

11.

11/12-11 i/B

21. 20/21-1 WD 13

32. 7/8-4

43. 5/7-6

nc

B = beker

44. 9/10-6

nc

I /B = inhaal / beker

45. 12/14-6

nc

WD 7

WD = wedstrijddag

WD 21

nc = nacompetitie

37 jaar geleden……..

15 maart schoolvoetbal
Woensdag 15 maart 2017
14 tot 17 uur schoolvoetbal voorronde
Jongens

meisjes

OBS Berg 1 en 2

De Bundeling

H. Hart

OBS Berg

Triangel
2

De Gansbeek 1 en

De Bundeling

