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BESTUUR 
VOORZITTER 
Dick Dam 
Fresiastraat 10 
1738 CL Waarland 
0226-421297  -  06-10257095 
d.dam@quicknet.nl 

 In– en externe contacten 

 Technische zaken (spelregels) 
 
SECRETARIS 
José van den Hoff 
Waterkeringsweg 50 
1785 HX Den Helder 
0223-637111  -  06-29058014 
schagen-denhelder@covs.nl 

 Ledenadministratie 
 
PENNINGMEESTER 
Piet Houtenbos 
Fresiastraat 9 
1738 CL Waarland 
0226-421306  -  06-53218381 
piethoutenbos@quicknet.nl 

 Behoud en werving 
 
LID / VICE-VOORZITTER 
Frans Koolbergen 
Hofstraat 72 
1741 CD Schagen 
0224-215150  -  06-22512575 
fakoolbergen@hetnet.nl 

 Molestatiezaken 
 
LID 
René Hartog 
Boterzwin 2314 
1788 WN Den Helder 
0223-643240 
hartogr@quicknet.nl 

 Fair Play Cup 

 Grote Clubactie 

 Public Relations 
 
LID 
Erwin Dam 
Padakker 13 
1738 AB Waarland 
06-11070383 
webredactie@svschagendenhelder.nl 

 Website 

 Social Media 

 Clubblad “Het SIGNAAL” 

HET SIGNAAL 

OKTOBER 2014 

JAARGANG 26 

NUMMER 4 

Scheidsrechtersvereniging 

Schagen-Den Helder e.o. 

Koninklijk goedgekeurd op 8 mei 1973 

KvK: 40634914 

 

Contributie 2014 (per kalenderjaar) 

Lid: €35,00 

Donateur: €14,00 

Donateurvereniging: €16,00 

Bij betaling na 1 mei van het 

 betreffende jaar volgt €5,00 verhoging 

 

Het SIGNAAL staat onder redactie van 

Co Cardol en Erwin Dam 

Kopij via 

jc.cardol@quicknet.nl 

in te leveren vóór 1 december 2014 

 

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland 

Oplage: 500 stuks 
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VAN DE VERENIGING 

 Iedere woensdagavond trainen op het complex  

 v.v. Kaagvogels in Kolhorn, aanvang 20.00 uur. 

 Iedere 2e maandag van de maand bestuursvergadering,  

 aanvang 20.00 uur 

2014  
07 nov 20.00 u Keez-avond voor het hele gezin Con Zelo Waarland 
 
2015 
09 jan 20.00 u Nieuwjaarsborrel vv Kleine Sluis 
16 jan 20.00 u Keezen voor het hele gaezin Con Zelo Waarland 
17 jan hele dag Ned. Kampioenschap zaalvoetbal Boxmeer-Cuijk 
10 apr 20.00 u ½ fin. spelr. COVS-West 1-teams Waterland/Zaanstreek 
24 apr 20.00 u Spelregelfinale COVS-West 1-teams IJmond 
09 mei hele dag NK finale spelregels jeugd  Deventer? 
18 mei 20.00 u Jaarl. Algemene Distr. Verg. COVS-West 1 S.V.A. Amsterdam 
30 mei 10.00 u NK spelregels COVS-teams Zutphen 
06 jun 10.00 u Jaarl. Algemene Verg. COVS-Ned. ? 

AGENDA 

COMMISSIES 

Activiteitencommissie: R. Hartog (0223-643240) 

Spelregelcommissie: D. Dam, E. Dam, J.C. Cardol 

Beleidscommissie: D. Dam, R. Hartog, F.A. Koolbergen, J.N.M. van den Hoff 

Arbitragepresentaties en opleidingen: E. Dam (06-11070383) 

ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Erevoorzitter: G. Kamp † 
 

Ereleden: P.H. Borst Leden van verdienste: J.C. Geerligs 

 J.C. Cardol  J.P. Glas 

 G. Dekker  Z. van der Woude 

 A.J. Knol 

 B.A. Pot 
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Eén van de doelstellingen van onze vereniging is de missie om iedereen 
die met voetbal bezig is de kennis van de spelregels bij te brengen. 

Het seizoen is nog maar een maand aan de gang en de discussie over de 
spelregels is al weer losgebarsten. Trainers, coaches, publiek en vooral 
ook vele journalisten geven er toch regelmatig blijk van de spelregels niet 
te kennen. Maar ook de scheidsrechters zelf gaan nog wel eens de fout in. 
Zo las ik dat bij een topklassewedstrijd een doelpunt rechtstreeks uit een 
scheidsrechtersbal werd goedgekeurd, terwijl de nieuwe regel waarbij dit 
niet het geval is al een jaartje van kracht is. En heb ik zelf al weer meer-
dere malen bij mijn eigen wedstrijden moeten uitleggen dat iedere vrije 
schop in het eigen strafschopgebied er toch echt eerst uit moet voordat de 
bal weer gespeeld mag worden.  

Maar er is hoop! De aankondiging van de KNVB dat, te beginnen met de B-
junioren, er een verplichte spelregeltoets aan zit te komen voor alle voet-
ballers heeft wel wat los gemaakt. Wij hebben als scheidsrechtersvereni-
ging veel aanvragen gehad om een spelregel cursus avond te komen ver-
zorgen. Ik heb nu zelf ook een paar keer zo’n avond bijgewoond of ver-
zorgd en moet zeggen, het is heel dankbaar werk. Afgelopen week ben ik 
bij Petten geweest waar ze de voltallige selectie, plus de verenigings-
scheidsrechters en nog een aantal B-junioren hadden laten komen om de 
spelregels eens een keertje gezamenlijk door te nemen. Een uurtje theorie 
met tussendoor prima discussies, daarna nog een ruim kwartiertje wat 
beelden bekijken van interessante fragmenten en de avond was alweer 
om.  Voorlopig weten ze in Petten weer eventjes wat strafbaar en wat niet 
strafbaar buitenspel is en wanneer er een nieuwe situatie ontstaat. Als het 
zo doorgaat gaan we de spelers, trainers en (verenigings-)scheidsrechters 
echt wel bereiken en ze de spelregels goed bijbrengen. Maar nu die jour-
nalisten nog. Die zouden we eigenlijk toch ook eens een keer met z’n allen 
de klas in moeten krijgen. 

 

Allen succes gewenst bij het vervolg van deze missie. 

 
Dick Dam, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
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Vanwege het overlijden van onze erevoorzitter G. Kamp is het ledenbe-
stand van onze vereniging nu als volgt: 61 leden, 9 persoonlijke- en 32 
verenigingsdonateurs. 

Ons lid de heer Piet Braaksma is voorlopig uit de roulatie. Hij kwam bo-
venaan de trap ten val en kwam uiteraard al vallende beneden en heeft 
daarbij een scheur(tje) in zijn rug opgelopen.  

 

Mede namens de vereniging wenst het bestuur en de redactie Piet een 
goed herstel toe. 

LEDENMUTATIES 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
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KEEZEN BIJ SV SCHAGEN - DEN HELDER 

Op vrijdag 7 november organiseert de activiteitencommissie van onze ver-
eniging een keez-avond voor het hele gezin. Kent u dit reuze spannende 
familiespel niet? Dan is het zeker de moeite waard om naar de kantine van 
de voetbalvereniging Con Zelo in Waarland te komen. De aanvang is 20.00 
uur en de koffie staat dan klaar hoor. 

Keezen is een combinatiespel van het kaartspel ’pesten’ en het bordspel 
’mens erger je niet’. Er zit letterlijk van alles in. Als je vlak voor je thuis-
haven staat met je laatste pion en je denkt dan dat je gaat winnen, kan de 
tegenpartij je zo maar weer weghalen met een bepaalde kaart (een boer) 
die hij/zij in de hand heeft en je staat weer een eindje van je thuishaven 
af. Kortom, het is zoals bijna in ieder spel: als je de juiste kaarten niet 
krijgt kun je ook niet winnen. Dit spel nooit gespeeld en je bent toch 
nieuwsgierig? Kom dan 7 november en doe mee. 

Wij hopen u te mogen begroeten op deze gezellige avond! 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

De activiteitencommissie van sv Schagen-Den Helder e.o. zal per direct 
versterkt worden met Erwin Dam, die in een later stadium René Hartog zal 
vervangen als aanspreekpunt vanuit het bestuur in de commissie.  

De activiteitencommissie organiseert onder andere de Keezavonden en de 
jaarlijkse seizoenafsluiting, maar denkt ook na over andere activiteiten 
binnen de vereniging.  

Op dit moment is de huidige activiteitencommissie aan het nadenken over 
mogelijke uitbreiding en/of een andere constructie, zodat het aantal en de 
aard van de activiteiten nóg aantrekkelijker worden. Misschien dat wij dus 
ruimte krijgen voor nieuwe mensen in de commissie. Lijkt het je leuk om 
hiervan deel uit te maken, neem dan even contact op met Erwin Dam 
(spelregels@svschagendenhelder.nl of 06-11070383). 
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AVIA CLUB SPAREN: 
Op dit moment zijn een vijftien tal leden en niet leden in het bezit van een 
AVIA club Spaar pas. Door te tanken bij een van de vele AVIA tankstations 
steunen zij hier mee onze vereniging. Via de site van scheidsrechtersver-
eniging kunt precies zien hoeveel er al gespaard is. Voor elke 100 punten 
krijgen we € 2,00. Wil je ook onze vereniging daarmee steunen, vraag dan 
een pas aan bij mij. Even een mailtje naar mij en je krijgt hem thuis ge-
stuurd. Mijn gegevens staan in de colofon. 

 
 

Piet Houtenbos, penningmeester 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Het volgende nummer van het SIGNAAL is de decemberuitgave, waar de 
redactie altijd een beetje extra zorg aan besteed. Dit jaar zullen wij de 
laatste editie van 2014 voorzien van een paar leuke strips, puzzels en zelfs 
een kerstprijspuzzel! Alle reden dus om die editie extra in de gaten te hou-
den! 
 
Verder zijn er door de ontwikkelaar een aantal aanpassingen gedaan aan 
de website, waardoor hij weer iets beter toegankelijk is. Drukkerij Gerja, 
in het bijzonder Jennifer van Studio Drukerette, bedankt hiervoor! 
 
 

Erwin Dam, redactie Het SIGNAAL en webredactie 

VAN DE REDACTIE 



10   www.svschagendenhelder.nl  

No. 4 2014            het SIGNAAL  



www.svschagendenhelder.nl    11 

         het SIGNAAL   No.4 2014 

Het gaat eindelijk gebeuren: nog dit jaar start in samenwerking met de 
KNVB een BOS cursus (Basis Opleiding Scheidsrechter) in de Noordkop. 
KNVB-docent Mike van der Roest gaat deze cursus geven, deelnemers ko-
men van SRC, Hollandia T, HCSC, Con Zelo en Geel Zwart ‘30. 
Uniek aan deze cursus is dat de deelnemers niet bij één vereniging van-
daan komen, maar bij meerdere verenigingen. Daarnaast worden de cur-
susavonden op verschillende locaties gehouden, wat ook nog niet eerder 
het geval is geweest bij een BOS cursus bij ons in de buurt. 
 

Erwin Dam 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN VANUIT  

SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. 
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INTERNE SPELREGELWEDSTRIJD OM DE 
’D. VAN VELZEN BOKAAL’ 2014 

Op maandag 29 september jl. werd de tweede spelregelwedstrijd van dit 
kalenderjaar gehouden in de mooie opgeknapte kantine van de voetbal-
vereniging Wieringerwaard. Er waren in totaal 10 deelnemers gekomen, 
terwijl er ook diverse leden hadden afgezegd dat zij niet konden komen 
door allerlei andere verplichtingen. Daar waren ook vier leden bij die de 
eerste wedstrijd, in februari, wel hadden meegedaan. De wedstrijd begon 
met het schriftelijke gedeelte en zoals gewoonlijk maakte Co Cardol be-
kend dat de vragen niet al te moeilijk waren. Behalve de eerste vraag, 
tenminste, de vraag was niet moeilijk want die bestond maar uit een paar 
woorden. Het lastige lag in de antwoorden. Het had te maken met het dra-
gen van een hoofddeksel. Hierdoor kwam naar voren wie er op de hoogte 
was van de spelregelwijzigingen. Er was in deze ronde maar één deelne-
mer die alles goed had, dus 65 punten scoorde en die is ook nog docent bij 
de KNVB: Jörn te Kloeze. Daarna kwamen er twee digitale leesvraagron-
den waarin alle deelnemers dezelfde vraag kregen die zij gelijktijdig moes-
ten beantwoorden door het opsteken van een bordje met de juiste letter 
en dat 8 keer per ronde, dus waren er 32 punten per ronde te verdien. Elk 
goed antwoord leverde 4 punten op. Hierna was er een kleine pauze waar-
in de voorzitter, namens de vereniging, alle deelnemers en organisatie een 
consumptie aanbood. Daarna was het de beurt aan de beeldvragen. Voor 
sommige een leuk onderdeel en voor andere mag dat wel verdwijnen. In 
deze beeldvragenronde werden 8 beeldfragmenten getoond en moesten de 
deelnemers aangeven via een bordje met het juiste cijfer wat de beslissing 
van de scheidsrechter moest zijn volgens de spelregels. Ook hier kwam er 
weer de discussie of het nu bestraft moest worden met een gele/rode 
kaart of geen kaart.  Toen was de laatste ronde, de quizronde aan de 
beurt. In deze ronde kunnen de deelnemers de meeste punten pakken, 5 
per goed antwoord, maar ook veel verliezen. De 10 deelnemers behaalden 
maar liefs 200 van in totaal 250 punten binnen en dat is een goed gemid-
delde. De deelnemers van het spelregelteam van onze vereniging maakte 
geen fouten en sommige anderen slechts 1. Keurig hoor. De wedstrijd was 
keurig op tijd afgelopen en René Burger kon de uitslag uit de printer laten 
rollen. Een barrage was niet nodig. Winnaar van deze avond werd Jörn te 
Kloeze met de bijna maximum score. Hij maakte slechts één fout in de 
beeldvraagronde, al was hij het daar niet mee eens.  Nu er in dit jaar twee 
wedstrijden zijn verspeeld is bekend wie de wisselbeker heeft gewonnen. 
Het is wederom onze voorzitter Dick Dam die toch met ruime voorsprong 
de beker won. De complete uitslag treft u aan op bladzijde 14-15. 

Rest mij te bedanken voor hun inzet: Lenie Cardol voor het op voortreffe-
lijke wijze stellen van de vragen, René Burger voor de broodnodige admi-
nistratie per computer en (soms) Kelly Mol voor de controle van de com-
puter, door de administratie handmatig bij te houden. Natuurlijk voetbal-
vereniging Wieringerwaard voor het beschikbaar stellen van de kantine en 
uiteraard mevrouw Ank v.d. Wardt voor de broodnodige verzorging. In 
februari/maart 2015 gaan we weer starten met de eerste wedstrijd in dat 
jaar. Uiteraard krijgt u t.z.t. allemaal een uitnodiging per e-mail, maar ook 
via het SIGNAAL. 

Co Cardol  
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DE TIEN VRAGEN AAN… WILBERT VAN DER MOLEN 

1. Bent u nog actief scheidsrechter en zo ja, hoe lang fluit u al? In-
dien nee, in welke periode was u actief scheidsrechter? 

Nee, Seizoen 2013 - 2014 

2. Kunt u zich uw eerste wedstrijd nog herinneren en zo ja, welke 
wedstrijd was dit? 

Dit was Schagen 2 – DWOW 2, zelf ben ik trainer/coach van een meiden-
team waarin mijn dochter voetbalt. 

3. Sinds wanneer bent u lid van de COVS en waarom bent u lid ge-
worden? 

Begin 2014, om de wedstijdregel meer onder de knie te krijgen. 

4. Waarom bent u gaan fluiten? 

Omdat mij dit leuk leek om te doen. Maar na 3 keer in een seizoen be-
dreigt te zijn geworden was voor mij de lol er gauw af en ben dus gestopt. 
Mede heb ik een eigen hoveniersbedrijf, waarin ik mijn tijd beter kan ste-
ken. Ik ga nu elke zondag de MB1 van DWOW begeleiden als coach. 

5. Kunt u zich nog bijzondere (grappige) voorvallen in uw carrière 
herinneren en zo ja welke? 

Ja dit was bij SC Spirit 30 wat thuis speelde tegen Blauw-Wit. Enkele spe-
lers van Blauw-Wit waren verkeerd gereden en waren in de buurt van Hoe-
velaken. Blauw-Wit kon maar met 9 man starten en 1 van de spelers had 
de pasjes bij zich. Uiteindelijk was Blauw-Wit met 9 speler gestart en met 
9 speler geëindigd. 1 speler was niet speel- gerechtigd en 3 spelers met 
een rode kaart weggestuurd en de coach verwezen naar de tribune. 

6. Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden? 

Ja, in het seizoen 2013-2014 2 keer een lichte bedreiging meegemaakt en 
1 keer bedreigt waarbij ik onder begeleiding naar de kleedkamer moest. 

Dit was in de wedstrijd ZDH 1 – Duinrand S 1. Wat een mooie dag moest 
worden i.v.m. het weer, eindigde in een drama. Door een achterstand van 
Duinrand S raakten een paar spelers hun controle kwijt. Dit veroorzaakte 
diverse zware overtredingen waarbij ik gele en rode kaarten moest geven. 
Bij het geven van een gele kaart aan een speler van Duinrand S raakte hij 
zijn controle kwijt en begon mij te bespugen en hierop heb ik hem direct 
de rode kaart geven. Tijdens dat hij weg gehaald werd van het veld door 
de coach van Duinrand S maakte hij een mondeling- en handgebaar van ik 
snij je strot door en wacht je op op de parkeerplaats. Dit is gezien en ge-
hoord door enkele bestuursleden van ZDH en Duinrand S. Duinrand S 
heeft de persoon geroyeerd als lid van die vereniging. Die speler wilde na 
die tijd in de bestuurskamer zijn excuses  aanbieden, maar dit was voor 
mij niet te aanvaarden en de speler raakte hierdoor weer buitensporig. Het 
bestuur kon mijn mening aanvaarden en was het gedrag van de speler 
zat. Door een boot later te gaan ben ik veilig thuis gekomen en heb hier 
tuchtzaken van de KNVB geïnformeerd over mijn bevindingen.    
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Aan deze rubriek werkten reeds mee: 

B. van Ballegooij, R. Hartog, R. van Lith, F. Marcussen, D. Dam, E. Dam, Th. De 

Graaf, Th. Koekkoek, P. Borst, J. Geerligs, H. van Bokhoven, F. Buiter, A. Klaver,  

G. v.d. Sluis, H. Glas, J. te Kloeze, Y. Haagsma, A. Knol, C. Cardol, K. van Noorloos, 

J. Buma, P. Braaksma, H. van der Oord en W. van der Molen 

 

7. Bent u op bestuurlijk- en/of commissieniveau actief voor de 
vereniging (geweest)? Zo ja waaruit bestaat/bestond deze taak? 
Zo nee, bent u bereid om (op termijn) iets voor de vereniging te 
betekenen? 

Nee, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Nu heb ik te druk met 
mijn eigen bedrijf. 

8. Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder nog hobby’s? 

Ja, ik ben trainer/coach van de Meiden MB1 bij DWOW. 

9. Heeft u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organi-
seren van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke? 

Dit zou ik nu nog niet weten want hiervoor ben ik nog te kort bij de ver-
eniging. 

10. Heeft u tot slot de COVS vereniging Schagen-Den Helder e.o. 
nog iets te melden? 

Nee.  

 

Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan: Frans Koolbergen 

Omdat: is niet door schrijver dezes opgegeven. (red.)  
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Overgenomen uit De Volkskrant. Verslaggever: John Volkers. 
Knielen, de enkels laten fixeren door een helper en langzaam voor-
over buigen. Die redelijk eenvoudige krachtoefening zorgt voor 
een sterke vermindering van hamstringblessures bij amateurvoet-
ballers. Dat is de uitkomst van een twee jaar durend onderzoek 
van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht en de natio-
nale voetbalbond KNVB. 
 
De aandoening aan de achterste 
dijbeenspieren staat op nummer 
2 in de nationale blessurelijst. Elk 
jaar ontstaan bij het voetbal op 
de amateurvelden bijna 80 dui-
zend hamstringblessures, meest-
al ervaren als een ’messteek’ in 
het bovenbeen die tot weken in-
activiteit leidt. 
Frank Backx, hoogleraar sportge-
neeskunde van het UMC, concen-
treerde zich in zijn onderzoek op 
gewone voetballers, de 1,2 mil-
joen leden van de KNVB die wekelijks het (kunst)grasveld opgaan. 
Er werd een hamstringoefening getest bij 619 voetballers van veertig 
amateurclubs uit de eerste klasse. De helft van de elftallen deed drie 
maanden lang twee maal per week een speciale krachtoefening voor de 
hamstrings. Het gaat om de ’nordic hamstring exercise’, een zogeheten 
excentrice spierkrachtoefening. 
Backx: ’De oefening komt uit de F-11, een fitheidserie van de FIFA, de 
wereldvoetbalbond. Het bleek de enige van de geteste oefeningen die echt 
werkt. Hij was vijf jaar eerder in Denemarken ook al uitgeprobeerd, toen 
bij profteams. Daar was ook 60, 70 procent afname van blessures. Peter-
sen, de clubarts van FC Kopenhagen, heeft meegeschreven aan ons onder-
zoek. Maar profs zijn toch andere voetballers dan onze amateurs uit de 
suptop die natuurlijk veel minder getraind zijn.’ 
De andere helft van de amateurs, de controlegroep, trainde op de conser-
vatieve manier. Het onderzoek, in de voorbije twee voetbalseizoenen, leid-
de tot een duidelijke conclusie: de groep van de Nordic curl vertoonde drie 
keer minder hamstringblessures dan de controlegroep: zes tegen achttien. 
De duur van de blessures verschilde niet, er was gemiddeld dertig dagen 
geneestijd nodig. 
Backx: ’De resultaten overtroffen onze verwachtingen dermate dat we be-
sloten de resultaten versneld naar buiten te brengen. De amateurs gaan 
deze maand het veld weer op. Wij pleiten ervoor de hamstringoefening 
standaard in de oefenstof van de trainers op te nemen. Het neemt niet 
meer dan vijf tot tien minuten van een training in beslag. De opbrengst is 
groot.’ 
Cees-Rein van den Hoogenband, chef-arts van het Olympisch comité 
NOC*NSF, beoordeelt het onderzoek als waardevol. ’Je ziet dat met een 
strak regime het aantal hamstringblessures valt terug te brengen. De in-
terventie heeft nut. Het is mooi dat dat door Backx en zijn mensen is aan-
getoond.’  

NORDIC CURL VOORKOMT DE MESSTEEK IN HET BOVENBEEN 
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Maar de UEFA denkt daar blijkbaar anders over. Waar de KNVB gelukkig 
dit seizoen heeft gekozen voor een redelijk klassiek vormgegeven tenue in 
redelijke kleurstelling, maakte de UEFA zich in de Champions League bela-
chelijk door de arbitrage uit te dossen in de meest smakeloze kleuren die 
je je kunt voorstellen. Zeker de lichtgrijze broek bezorgde de internationa-
le scheidsrechters het schaamrood op de kaken. 
 
Het tenue van de arbitrage dient uiteraard voldoende afwijkend te zijn van 
beide teams. Spelregeltechnisch gezien is het zelfs andersom: de teams 
dienen zich aan te passen aan het arbitrale trio. Hoe bestaat het dan dat 
wanneer we met zijn allen kijken naar de internationale topcompetities op 
de kijkbuis, met een niet te onderscheiden scheidsrechter ergens tussen 
de 22 spelers? Pas na een kwartier voetbal kwam ik er laatst achter dat de 
23e man in het geel een afwijkende broek had en dus waarschijnlijk de 
arbiter van dienst moest zijn. 
 
Ook in onze eigen Eredivisie gebeurt het nog te regelmatig: PEC Zwolle in 
hun groen/witte tricot en de scheidsrechter en zijn secondanten in de 
nieuwe mintgroenachtige uiting van Nike. Prachtig tenue, dramatische 
keuze. 
 
Gelukkig is Arbiter Omnisciens, zoals zijn naam doet vermoeden, alwetend 
en klaar om de oplossing te presenteren: ZWART. De kleur van de 
scheidsrechter is zwart, en daarmee is de oplossing even simpel als au-
thentiek. Het lijkt mij niet moeilijk om de weinige clubs die in de arbitrale 
kleur spelen te bewegen een andere kleur te kiezen. Vervolgens is het dui-
delijk: welke kleurstelling de teams ook kiezen, de scheidsrechter is in zijn 
nachtelijke kleur altijd duidelijk te onderscheiden op de amateur- en pro-
fessionele voetbalvelden. 
 
IFAB, FIFA, UEFA en KNVB (in die volgorde), waar wachten we nog op? 
Geen gegoochel meer met alle kleuren van de regenboog, geen hoofdbre-
kers meer voor de amateurvoetbal scheidsrechters, duidelijkheid alom.   
 

 
Arbiter Omnisciens 

DE SCHEIDSRECHTER IS GEEN PASPOP! 
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De competitie is weer enige weken aan de gang en blijkbaar komt het nog 
steeds niet goed over bij diverse verenigingen de ordemaatregel van de 
KNVB 1.3 welke staat omschreven in het bewaarnummer van de KNVB. 

Deze maatregel is al weer enige jaren van kracht en is zelf door de vereni-
gingen bekrachtigd tijdens de vergaderingen met de aangesloten voetbal-
verenigingen en de KNVB. 

Wij als waarnemers zien nog steeds dat deze niet naar behoren wordt na-
geleefd. Vandaar dat ik deze nogmaals zal publiceren wat of daar in staat. 

Ordemaatregel 1.21. 

Op grond van het bepaalde in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden 
Amateur Veldvoetbal heeft het bestuur amateurvoetbal besloten dat veld-
voetbalverenigingen dan wel BVO ’s met teams uitkomend in districts- of 
landelijke jeugdcompetities de volgende voorschriften tot het handhaven 
van de orde bij competitie- en/of bekerwedstrijden in acht dienen te ne-
men. 

Bij wedstrijden op neutraal terrein is de organiserende vereniging verant-
woordelijk voor het toezien op en het handhaven van de ordemaatregelen. 

Verkoop van dranken: 

Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch 
dranken worden verkocht, noch worden mee genomen, met uitzon-
dering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken 
in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-
alcoholische dranken in kunststof flesjes 9 (b.v. AA drink en cola) 
buiten het clubgebouw ook toegestaan. 

b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, 
afgebakend terras, mogen op dit terras dranken worden geschon-
ken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of karton-
nen bekers. 

Onder een afgebakend terras wordt verstaan: 

De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de door-
gang voor zowel voetgangers als ander verkeer(denk aan hulpdiensten, 
maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft. Een vaste afbake-
ning kan b.v. zijn een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verhar-
ding dan de omliggende verharding of een aangebrachte niet verwijderba-
re duidelijke visueel waarneembare grenslijn. Een mobiele afbakening kan 
zijn: bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeelden moeten 
onderling deugdelijk verbonden zijn.  

Deze ordemaatregel is dus duidelijk, echter mijn taak namens de KNVB als 
waarnemer de eerste 4 weken van september waren negatief en dus zal 
vanuit de KNVB passende maatregelen worden genomen. 

Deze kunnen naar gelang men al eerder gewaarschuwd is, verstrekkende 
gevolgen hebben zoals puntenaftrek voor de vereniging, sluiting van kanti-
ne voor bepaalde tijd en wedstrijden spelen zonder publiek. 

ORDEMAATREGEL 
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KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 DECEMBER 2014 BIJ: 

Dus verenigingsfunctionarissen, actieve zorg om dit te vermijden ligt op 
uw weg. 

Wij als waarnemers, elk weekend ongeveer 40 in getal, moeten daar mel-
ding van maken als o.a. het alcoholgebruik niet verloopt zoals omschreven 
in bovenstaande. 

Gerrit Dekker  

STERK GEWIJZIGDE OPZET OPLEIDING  

SCHEIDSRECHTER  

Via de KNVB ben ik als coördinator in ons district in kennis gesteld omtrent 
de gewijzigde opzet van de pupillen-junioren en BOS scheidsrechter-
cursussen.  

Namens de KNVB gaat Danny van Velzen de taak vervullen omtrent de 
coördinatie. Er zijn nogal wat wijzigingen in de vernieuwde opzet en deze 
zijn: 

 Pupillen cursus worden nog wel aangeboden echter enkel als vereni-
gingspakket, d.w.z. een vereniging die een hele klas met cursisten 
heeft kan een cursus aanvragen. 

 Junioren cursussen worden niet meer gegeven, reden: 

 De BOS cursus wordt sterk gewijzigd en gaat als volgt worden gege-
ven: de focus ligt op de praktijk. De cursus is ingekort van 7 naar 4 
avonden en kan worden gevolgd vanaf 14 jaar. 

Dit is dus een heel grote verandering die de KNVB voorstaat. 

De geplande cursus in onze regio voldoet aan de nieuwe opzet. 

 

Gerrit Dekker 
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VOETBALVERENIGING SINT BOYS WINT FAIR-PLAY  

CUP EN VLAG 

SEIZOEN 2013-2014 

Driedubbel feest in Sint Maarten 

Zondag 7 september was een mooie dag in Sint Maarten. Het was prachtig 
weer, het was kermis en het eerste team van Sint Boys wist het treffen 
tegen Duinrand S af te sluiten met een klinkende 4-1 overwinning. En tus-
sendoor kwamen René Hartog en ondergetekende ook nog langs om aan 
Sint Boys de Fair Play Cup te overhandigen. Zoals in het vorige Signaal al 
te lezen was, hebben zij die gewonnen met een minimale voorsprong op 
Callantsoog. De voorzitter Simco Kruier was op reis, maar de honneurs 
werden prima door zijn broer Hans waargenomen. Die vertelde dat hij 
dacht dat Sint Boys deze cup nog nooit eerder had gewonnen. Of dat waar 
is wisten wij ook niet, maar nu hadden ze hem toch echt verdiend en was 
het tijd voor een mooie foto, genomen door hun huisfotograaf Klamer Alfe-
rink. Wij wensen Klaas Mooij en zijn mannen veel succes en dat de sporti-
viteit ook dit jaar maar weer hoog in hun vaandel mag staan. Het is echter 
wel de bedoeling dat de Fair-Play vlag iedere keer als het eerste elftal 
thuis speelt in de top van de vlaggenmast wappert. 

NB. Met het opleiden van jonge scheidsrechters zijn ze daar in Sint Maar-
ten overigens al weer goed bezig. Onlangs hebben wij daar vanuit de 
COVS al weer wat cursussen mogen geven aan hun jeugd. 

 

Dick Dam 
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Noot van de (archief)redactie: 

Sint Boys is in het bestaan van de Fair-Play-Cup in totaal 6 keer als 
(mede)eerste geëindigd. 

In seizoen 1970-’71 eindigde Sint Boys gelijk met Geel Zwart, DWOW 
en Wiron. Er werd toen een spelregelwedstrijd gehouden om tot een win-
naar te komen en Wiron won deze, dus ook de Fair-Play-Cup. 

Ook in seizoen 1971-’72 zat Sint Boys erbij, toen samen met Nieuwe 
Niedorp en Dirkshorn. Ook nu weer een spelregelwedstrijd en hier werd 
Nieuwe Niedorp winnaar. 

In seizoen 1976-’77 kwam er echt succes voor Sint Boys. Zij eindigden 
samen met Hollandia T op de eerste plaats en ook hier weer een spelregel-
wedstrijd en die wist Sint Boys te winnen. 

In seizoen 1995-’96 was Sint Boys alleen als eerste geëindigd, dus kwa-
men zij voor de tweede keer in het bezit van de Cup en in seizoen 2003-
’04 zat Sint Boys er weer bij, maar nu samen met Nieuwe Niedorp en 
ZDH. Winnaar werd toen ZDH. En dan Sint Boys uiteraard het afgelopen 
seizoen 2013-’14. Als we dan de balans opmaken vanaf het begin van 
deze Fair-Play-Cup, is Sint Boys 6x bij de eerste geëindigd waarvan zij 1 
keer in het bezit kwamen van die Cup via een spelregelwedstrijd en 2 keer 
de Fair-Play-Cup en nu met vlag rechtstreeks wisten te winnen. 
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SPELEN MET DE SPELREGELS 
Na een kleine maning van mijn kant heeft iedereen weer trouw meege-
daan. 12 deelnemers met allen nog een behoorlijke score ook. Behalve 
dan Frans, maar die heeft gewoon een hele vraag gemist, er stonden maar 
14 antwoorden i.p.v. 15, het antwoord op vraag 12 was er tussenuit, tja 
en dan kunnen we daar natuurlijk ook geen punten voor geven. Jammer 
omdat het niet zo’n hele moeilijke vraag was waar Frans waarschijnlijk wel 
4 punten mee had gescoord. 

 

Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van augustus 2014: 

Tussen haakjes de verwijzing naar de pagina van het boekje Spelregels 
veldvoetbal uitgave juli 2011 (eventueel aangevuld met Aanvullende in-
structies werkgroep spelregels veldvoetbal).  

 

Vraag 01: D;  
Vraag 02: C (pag. 21);  
Vraag 03: A;  
Vraag 04: C (pag. 87,88);  
Vraag 05: C (pag. 21);  
 
Vraag 06: 3  4  7 (pag. 7);  
Vraag 07: 1 5  6 (pag.70);  
Vraag 08: 1  3  6 ;  
 
Vraag 09: D  D  F (pag. 68);  
Vraag 10: C  C  B (pag 75, pag. 32 van de Aanv. Instr.);  
Vraag 11: C  B  B (pag. 77);  
Vraag 12: D  D  F (pag. 73);  
Vraag 13: C  A  A (pag. 71, 28); 
 
Vraag 14: De scheidsrechter geeft een doelschop (3). Na het gege-
ven voordeel kan hij niet meer terug om alsnog een vrije schop te geven 
(3). Afhankelijk van de ernst van de overtreding (het vasthouden) kan hij 
wel besluiten om de verdediger een gele kaart te geven (2). 
 
Vraag 15: Het veld moet bespeelbaar zijn (1) en de lijnen moeten 
zichtbaar zijn (1). Het veld mag niet te glad zijn (1), niet ernstig ongelijk 
zijn (1), niet te hard zijn (1), geen hinderlijke plasvorming bevatten (1), 
niet een te zachte toplaag hebben door verzadigde modder (1) en mag 
geen gevaar opleveren voor de spelers(1). 
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De stand tot en met Signaal nummer 3 is nu: 

 

Buiten mededinging: (Naam, Signaal 3, Totaal) 
Co Cardol (53, 220) 
Gerrit Dekker (44, 187) 
 

De uiterste inleverdatum is op 1 december 2014. Dit kan weer via 
d.dam@quicknet.nl, of per post naar Dick en Erwin Dam, Fresiastraat 10, 
1738 CL, Waarland. 

 

Let op: omdat het Signaal nu weer vaker verschijnt (eens in de 
twee maanden) gaan we weer terug naar de oude vorm.  

Dus weer 5 meerkeuze vragen, 3 Mokum open vragen en 1 open vraag. 
Totaal zijn daarmee 5x3 + 3x4 +1x8 = 35 punten te behalen 

Naam punten 

  Sign.4 Sign. 1 Sign.2 Sign. 3 Totaal 

Hans Glas 52 49 51 54 206 

Piet Borst 46 50 47 51 194 

Henk van Bokhoven 43 49 49 45 186 

Rene Hartog 39 44 44 48 175 

Teije van Seijen 38 45 45 37 165 

Frans Koolbergen 41 42 42 33 158 

Kelly Mol   51 46 48 145 

Ysbrand Haagsma 42 40   44 126 

Arie Klaver   42 35 38 115 

Dik Kortekaas       46 46 

Gerard de Boer   29     29 

ELKE WOENSDAG - 20.00 UUR - VV KAAGVOGELS 

CONDITIETRAINING 

mailto:d.dam@quicknet.nl
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Vraag 1 (Meerkeuze) 3 punten 

Een verdediger, niet de doelverdediger, slaat met zijn hand de bal uit het 

doel en voorkomt daarmee een doelpunt. De verdediger staat hierbij in 

zijn eigen doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter? 

A. Doorspelen. 

B. Indirecte vrije schop tegen de verdediger en een gele kaart wegens 

onsportief gedrag. 

C. Strafschop tegen de verdediger en een gele kaart wegens onsportief 

gedrag. 

D. Strafschop tegen de verdediger en een rode kaart wegens het onre-

glementair voorkomen van een doelpunt. 

 

Vraag 2 (Meerkeuze) 3 punten 

De doelverdediger schiet de bal uit zijn handen het veld in, terwijl de bal in 

het spel is. De laatste aanraking tussen de hand van de doelverdediger en 

de bal vindt plaats recht boven de lijn van het strafschopgebied. Wat be-

slist de scheidsrechter? 

A. Hij laat doorspelen. 

B. Hij geeft een directe vrije schop wegens hands. 

C. Hij geeft een directe vrije schop wegens hands en toont de doelver-

dediger een gele kaart wegens onsportief gedrag. 

D. Hij geeft een directe vrije schop wegens hands en toont de doelver-

dediger de rode kaart wegens het spelen van de bal met de hand. 

 

Vraag 3 (Meerkeuze) 3 punten 

De scheidsrechter geeft een gele kaart aan een speler die met ruw spel 

een tegenstander aanvalt. Onder welke strafcode valt deze overtreding? 

A. Code 5 

B. Code 12 

C. Code 1 

D. Code 14 
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Vraag 4 (Meerkeuze) 3 punten 

Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij zelf vindt dat het speelveld 

onbespeelbaar is door de slechte staat waarin het verkeert, maar beide 

ploegen het niet met hem eens zijn en de competitiewedstrijd willen gaan 

voetballen? 

A. De wedstrijd niet door laten gaan, maar de ploegen mogen wel 

vriendschappelijk tegen elkaar gaan spelen. 

B. De wedstrijd toch door laten gaan, maar onder voorwaarde dat er 

geen slidings of tackles gemaakt mogen worden. 

C. De wedstrijd niet door laten gaan, de ploegen mogen onder geen 

beding op dit veld gaan voetballen. 

D. De wedstrijd toch door laten gaan, als beide ploegen dit willen moet 

de scheidsrechter dit accepteren. 

 

Vraag 5 (Meerkeuze) 3 punten 

Wat is de diameter van de middencirkel? 

A. 9,15 meter 

B. 18,30 meter 

C. 11 meter 

D. 16,50 meter 

 

 

De antwoordmogelijkheden voor vragen 6 t/m 8: 

Disciplinaire straf Spelstraf Plaats van hervatting 

A. Geen kaart A. Doorspelen A. Niet van toepassing 

B. Vermaning B. Indirecte vrije schop B. Op de plaats van de overtreding 

C. Gele kaart C. Directe vrije schop C. Waar de bal was 

D. Rode kaart D. Strafschop D. Op de lijn van het doelgebied 
die evenwijdig loopt aan de 
doellijn 

  E. Hoekschop E. Vanaf elk willekeurig punt in het 
doelgebied 

  F. Doelschop F. Vanaf de strafschopstip 

  G. Scheidsrechtersbal G. Vanaf de middenstip 

  H. Inworp H. Waar de bal de lijn passeerde 

  I. Aftrap I. Vanuit het hoekschopgebied 
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Vraag 6 (Mokum Open) 4 punten 

Bij een opstootje tussen twee spelers, van beide ploegen één, komen er 
snel van meerdere kanten spelers aanrennen om zich in het gewoel te 
mengen. De scheidsrechter heeft het spel onderbroken toen de bal op het 
middenveld was, maar hij weet niet meer welke overtreding er het eerst 
heeft plaatsgevonden. Wel weet hij de twee spelers die het opstootje be-
gonnen zijn te onderscheiden. Wat beslist hij? 

 

Vraag 7 (Mokum Open) 4 punten 

Een aanvaller begaat in het strafschopgebied van de tegenstander een 
overtreding ten opzichte van een medespeler. Dit gebeurt op onbesuisde 
wijze. Wat beslist de scheidsrechter? 

 

Vraag 8 (Mokum Open) 4 punten 

Twee spelers van dezelfde partij spelen de bal herhaaldelijk naar elkaar 
toe met de bedoeling tijd te rekken. Wat moet de scheidsrechter beslissen 
als de bal hierbij in het spel is en dit binnen het speelveld, maar buiten het 
strafschopgebied gebeurt? 

 

Vraag 9 (Open) 8 punten 

Als de scheidsrechter zijn kleedruimte heeft verlaten en het veld op loopt 
om de wedstrijd te laten aanvangen, bemerkt hij dat er van de uitspelende 
ploeg maar negen spelers op het veld staan. De aanvoerder van die partij 
vraagt of de scheidsrechter wil wachten met de aanvang van de wedstrijd 
totdat de twee ontbrekende spelers gearriveerd zijn. Zal de scheidsrechter 
dit toestaan? En hoe handelt hij verder? 

 

Iedereen weer veel succes bij het oplossen, 

 

Dick en Erwin Dam 
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KEEZEN 
VRIJDAG 

7 NOVEMBER 

 

 

 
CON ZELO - WAARLAND 

AANVANG 20.00 UUR 
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KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 DECEMBER 2014 BIJ: 
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