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

 Ledenadministratie 

 Notulist 

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

 Behoud en ledenwerving 

 Grote Clubactie 

 Fair Play Cup 
 
LID 
Erwin Dam 
Kerkstraat 2 
1738 BK Waarland 
0226-428851  -  06-50288326 
erwin.dam@svschagendenhelder.nl 

 Website en Social Media 

 Clubblad “het SIGNAAL” 
 
LID 
Ysbrand Haagsma 
Doorzwin 2414 
1788 KM Julianadorp 
0223-641506 
y.haagsma@quicknet.nl 
 
LID 
Sam Houtenbos 
Houtwerf 1 
1738 AH Waarland 
06-30715808 
sam_houtenbos@hotmail.com 
 

SEPTEMBER 2015 

JAARGANG 27 

NUMMER 4 
SV Schagen-Den Helder e.o. 

Koninklijk goedgekeurd op 8 mei 1973 

KvK: 40634914 

Bank: NL05RABO0357323327 

Giro: NL75INGB0000661083 

 

Contributie 2015 (per kalenderjaar) 

Lid: €37,50 

Donateur: €17,50 

Donateurvereniging: €20,00 

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 2015 

 

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland 

Oplage: 500 stuks 
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VAN DE VERENIGING 

 Iedere woensdagavond trainen op het complex van 

 vv Con Zelo in Waarland, aanvang 20.00 uur. 

 Iedere 2e maandag van de maand bestuursvergadering,  

 aanvang 20.00 uur 

 
2015 
19 okt 20.00 u 2e D. van Velzen Bokaal  Kantine Wieringerwaard 
06 nov 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 
20 nov 20.00 u Paneldiscussie   VV Schagen 
 
2016 
?? jan 20.00 u Nieuwjaarsreceptie  nnb 
15 jan 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 
04 mrt 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 
08 apr 20.00 u ½ finale spelr. COVS-teams Zeist / Waterland 
22 apr 20.00 u Finale spelr. COVS-teams IJmond 
06 mei 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 
07 mei 10.00 u NK-spelr. Jeugdteams  Deventer 
28 mei 10.00 u NK-spelr. COVS-teams  Waarland 
02 sep 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 
04 nov 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 

AGENDA 

COMMISSIES 

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

Beleidscommissie: D. Dam, J.N.M. van den Hoff 

Arbitragepresentaties en opleidingen: E. Dam 

Trainingen: E. Dam (06-50288326) 
NK Spelregels 2016: E. Dam, S.A.M. Houtenbos 

ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

 

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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De KNVB is verhuisd. Het gebouw aan de Riekerhaven in Amsterdam 
wordt niet meer gebruikt. Het oude veld wat daar vlak achter lag ook niet 
meer. Nu is dit laatste niet zo erg want het veld voldeed toch al lang niet 
meer aan de eisen die de KNVB zelf aan velden stelt. De doelen waren 
verzakt en dus niet van de juiste hoogte en de lijnen liepen behoorlijk 
scheef. 

Wat veel erger is: ook het personeel is daar weg is. Deels helemaal ver-
trokken, dat heet afvloeiing, en de rest is verhuisd naar Zeist. Daar heb-
ben ze ongetwijfeld een beter gebouw met ook betere spullen zoals snelle-
re computers.  

Helaas merken wij daar als scheidsrechtersvereniging niets van, sterker 
nog, we hebben er op dit moment alleen nog maar last van! 

Een alom gewaardeerde activiteit van vele scheidsrechtersverenigingen is 
het uitreiken van de Fair Play Cup. Maar om die te kunnen uitreiken moe-
ten we vaststellen welke de sportiefste club was van het afgelopen sei-
zoen. En daarvoor hebben we enkele gegevens nodig van de KNVB. Wij 
vragen al vele jaren een opgave van alle gegeven gele en rode kaarten 
aan de eerste elftallen van onze lid-verenigingen. Ook dit jaar hebben we 
die vraag gesteld. Nu niet meer in Amsterdam maar in Zeist. En niet meer 
aan mevrouw Morini, die dit jarenlang voor ons regelde, maar aan nieuwe 
jonge medewerkers van de afdeling tuchtzaken. Wat blijkt: volgens die 
nieuwe jonge medewerkers hebben de verdergaande automatisering, het 
gebruik van Sportlink, het meer service verlenen aan de verenigingen er-
voor gezorgd dat de KNVB ons niet meer aan de gevraagde gegevens kan 
helpen.  Letterlijk schrijft zo’n jonge KNVB medewerker dat door de uit-
voering van het project automatisering tuchtzaken de door ons gevraagde 
rapportage niet meer te leveren is. Lang leve de automatisering!  

Maar ik geloof er geen snars van en ga nog even door met mijn zoektocht 
naar een oplossing om de Fair Play Cup in stand te houden.  

Intussen wens ik jullie allen een goede en sportieve seizoen start toe en 
laat jullie het voorlopig even ontbreken van de Cup er niet van weerhou-
den toch Fair Play hoog in het vaandel te houden. 

Dick Dam, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
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Nieuw lid:     Bedankt als lid: 
D.N. (Demian) van Gieken  Dennis Bakker, wegens studie. 
Burg. Lovinkstraat 55 
1764 GB Breezand 
Geb.: 07-01-1997 
Tel. 0682003663 
E-mail: demianvangrieken@live.nl 
 
Het bestuur heet Demian van harte welkom bij de scheidsrechtersvereni-
ging en hoopt Demian vaak tegen te komen op diverse evenementen. 
Tevens wenst het bestuur Dennis veel succes bij zijn studie, elders in het 
land. 

LEDENMUTATIES 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

De KNVB vraagt uw aandacht voor de Week van de Scheidsrechter, die 
weer in oktober georganiseerd zal worden. De Week van de Scheidsrechter 
is een actie van de KNVB voor voetbalverenigingen, maar scheidsrechters-
verenigingen worden door de KNVB van harte uitgenodigd om ook mee te 
doen. Het VCN juicht het enorm toe als COVS-verenigingen op deze of een 
andere manier aandacht schenken aan de Week van de Scheidsrechter. 
Hieronder vindt u de integrale tekst van het verzoek van de KNVB aan de 
(scheidsrechters)verenigingen om activiteiten te initiëren.   

Elk jaar vindt sportbreed in oktober de Week van de Scheidsrechter plaats. 
Een week helemaal in het teken van onze scheidsrechters. Dit jaar vindt 
de week plaats van 3 tot 11 oktober. Hopelijk doet ook uw vereniging dit 
jaar (weer) mee, zodat er zoveel mogelijk verenigingen een bijdrage leve-
ren aan de Week van de Scheidsrechter. Om jullie deelname en creativiteit 
te stimuleren hebben we een leuke actie bedacht.   

Tijdens de Week van de Scheidsrechter zijn er mooie prijzen te winnen 
voor scheidsrechters van jouw vereniging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
dag op trainingstage met de betaald voetbal scheidsrechters winnen, of 
een clinic waarbij ze via een officiële headset één op één wordt gecoacht 
door een betaald voetbal scheidsrechter tijdens hun wedstrijd. Wil je een 
scheidsrechter nomineren om in aanmerking te komen voor een van deze 
prijzen, stuur dan een mail met de voorkeursprijs, adres en motivatie 
naarweekvandescheidsrechter@knvb.nl.   

Kijk voor meer informatie, acties en goede voorbeelden op www.knvb.nl/
scheidsrechtersbedankt 

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER 
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AANSTELLINGEN OP ONZE WEBSITE: 

WIE FLUIT WAAR? 

Inmiddels zijn van bijna tien van onze leden de aanstellingen op onze 
website te zien, variërend van de jeugdwedstrijden bij de eigen vereniging 
tot de Topklasse en zowel veld- als zaalvoetbal is vertegenwoordigd.  

We krijgen leuke reacties op het overzicht en nog elke week melden nieu-
we scheidsrechters zich hiervoor aan. 

Alleen wedstrijden van scheidsrechters die dit hebben aangegeven worden 
op deze pagina getoond, waarbij je kunt aangeven of wij je wedstrijden uit 
Sportlink mogen halen of dat je ze zelf bij ons aanmeldt. Je kunt dit door-
geven via erwin.dam@svschagendenhelder.nl of 06-50288326.  

Hoe completer het overzicht, hoe meer meerwaarde dit natuurlijk geeft op 
onze website. Daarom hopen wij ook dat veel leden hier hun medewerking 
aan willen verlenen en hun wedstrijden willen doorgeven. Neem gerust 
eens een kijkje op www.svschagendenhelder.nl/aanstellingen en zie welke 
wedstrijden er voor onze leden nu al in de planning staan! 

 
Erwin Dam 
Webmaster 

TRAININGSNIEUWS 

Inmiddels zijn de trainingen gestart bij vv Con Zelo in Waarland en onder 

leiding van Erwin Dam wordt er elke woensdagavond met prima inzet een 

gevarieerd programma afgewerkt. Alle onderdelen zijn aan te passen naar 

persoonlijk niveau, zodat voor alle deelnemers de inspanningsgraad pre-

cies goed is. 

Er wordt getraind op zowel spelinzicht als conditie en uiteraard is de avond 

een prima gelegenheid om ervaringen uit de wedstrijden uit te wisselen.  

Kom ook eens een kijkje nemen, we starten elke woensdagavond om 
20.00 uur op Sportpark de Groet in Waarland! 

mailto:erwin.dam@svschagendenhelder.nl
http://www.svschagendenhelder.nl/aanstellingen
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PANELDISCUSSIE:  

VOETBAL VAN VERSCHILLENDE KANTEN 

Op vrijdag 20 november organiseert SV Schagen-Den Helder e.o. voor le-

den en belangstellenden een interactieve paneldiscussie bij de voetbalver-

eniging Schagen.  

Aan de hand van stellingen en wedstrijdbeelden nemen de panelleden u 

mee in een discussie over het voetbalspel, waarbij verschillende belang-

hebbenden zich kunnen laten horen. Het panel wordt gevormd door men-

sen die vanuit verschillende opzichten te maken hebben met het spel. 

Er zullen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen en uiteraard kunt u 

ook zelf de discussie aan gaan met de panelleden. Samen hopen wij er 

dan een interactieve en leerzame avond van te maken. 

Omdat nog niet alle toezeggingen binnen zijn, communiceren wij nog via 

www.svschagendenhelder.nl wie de panelleden zullen zijn, maar wel is 

bekend dat de volgende vakgebieden zullen zijn vertegenwoordigd: 

De arbitrage 

De journalistiek 

De trainer/coach 

De speler/aanvoerder 

 

De aanvang is om 20.00 uur in de kantine van VV Schagen. 

http://www.svschagendenhelder.nl
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SPELREGELWEDSTRIJD OM DE  

D. VAN VELZEN BOKAAL 

Maandag 19 oktober organiseert de spelregelcommissie de tweede 
spelregelwedstrijd om de ’D. van Velzen Bokaal’ 2015. Dit zal plaatsvinden 
in de gezellige kantine van onze donateurvoetbalvereniging Wieringer-
waard in Wieringerwaard en de aanvang is natuurlijk 20.00 uur. U wordt 
vanaf 19.45 uur verwelkomt met een heerlijk kopje koffie of thee van de 
gastvrouw mevr. Ank van der Ward. 

 

Bij de wedstrijd in maart van dit jaar waren vele aanwezig en ik hoop dat 
een ieder er nu ook weer bij is, aangevuld met die leden die zo’n avond 
ook eens mee willen maken. Het is natuurlijk voor alle scheidsrechters van 
groot belang om de spelregels te weten en daarom is zo’n avond ideaal om 
uw spelregelkennis te testen. Geen vreemden erbij, alleen onze eigen le-
den. Nou, dat is toch gezellig en wat van belang is: niemand die afgaat als 
u een antwoord niet weet want dat gebeurt bij ons allemaal. 

 

Wij zien u graag in Wieringerwaard op 19 oktober, wij kijken er 
naar uit! 
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DE TIEN VRAGEN AAN… PIET HOUTENBOS 

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

Ik ben op dit moment geen actief scheidsrechter meer. Ik 
ben na 33 jaar in 2014 gestopt. Ik ben voor het tweede 
seizoen assistent scheidsrechter bij AZ onder 16 of wel de B2. Tevens ben 
ik al 24 jaar assistent scheidsrechter bij Con Zelo 1. 

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

Al is het al heel lang geleden, maar mijn eerste wedstrijd was Con Zelo 
asp. B tegen Succes asp. B. Mijn begeleider was toen good old Joop Schot-
ten. 

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

Ik ben vanaf het begin van mijn scheidsrechtersloopbaan lid van de COVS. 
Ik heb op 28 oktober 1981 (geboorte van mijn dochter) examen gedaan 
en Gerrit Dekker was aanwezig om zieltjes te winnen voor de COVS. 

4. Waarom bent u gaan fluiten? 

Con Zelo had scheidsrechters nodig. Ik was in die tijd jeugdsecretaris en 
heb me sterk gemaakt om kandidaten voor een cursus te krijgen. Er heb-
ben zich toen 10 leden van Con Zelo opgegeven. Toen kon ik natuurlijk 
niet achterblijven en heb mij ook opgegeven. De cursus werd gehouden in 
het Dorpshuis in Waarland, dus ook nog lekker dichtbij. Maar ook omdat ik 
niet meer mocht voetballen, omdat ik in 1978 mijn achillespees had afge-
scheurd. Vanaf het begin was ik scheidsrechter op zaterdag, want op zon-
dag was ik toen nog begeleider/grensrechter van Con Zelo 4.  

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

Ik had een keer de wedstrijd SRC zat. tegen ZTS zat. Het was tijdens de 
ramadan. ZTS kwam erg laat aan wegens een ongeval op de A7 en daar-
door in de file. De aanvoerder vroeg mij om even later te mogen begin-
nen. Daar ging ik mee akkoord. Doch de rapporteur zag op een gegeven 
moment dat beide teams op het veld stonden, (ZTS aan de warming up) 
doch ik hield mijn praatje met mijn grensrechters in de kleedkamer. De 
rapporteur begreep niet waarom de wedstrijd later begon en schreef dat in 
zijn rapport. Ik heb toen gereageerd op dat rapport middels een brief 
rechtstreeks naar de rapporteur. Een paar dagen later werd ik gebeld door 
Cees Koedijk die mij vertelde dat ik dat toch maar niet meer moest doen.  

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

Ik heb eenmaal een wedstrijd moeten staken, zij het een minuut voor het 
einde van de wedstrijd. Dat was Helder A1 – Voorland A1. Een enorme 
vechtpartij, waarbij de grensrechter van Helder zich zeker niet onbetuigd 
liet omdat de klap die zijn zoon kreeg de oorzaak van de kloppartij was. 
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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 ver-
eniging te betekenen? 

Ik ben in maart 1990 bestuurslid geworden sv. Schagen & omstreken. Ik 
had toen de portefeuille spelregels. In maart 1998 volgde ik Hans Glas op 
als penningmeester en ben dat tot op heden nog steeds, zij het nu van sv. 
Schagen-Den Helder & omstreken. 

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

Echt andere sporten beoefen ik niet, zij het dat ik schaatsen altijd heel 
leuk vond. Doch de zachte winters van de laatste jaren, gooien roet in het 
eten. 

Verder kaart ik graag. Ik organiseer al ruim veertig jaar klaverjassen bij 
Con Zelo.  

Ook vind keezen altijd leuk en gezellig. 

9. Hebt u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organise-
ren van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke? 

We hebben binnen onze vereniging een activiteitencommissie, die net 
weer een beetje nieuw leven is ingeblazen en hebben de tijd nodig om tot 
een aantal leuke activiteiten te komen. Maar ik heb het volste vertrouwen 
dat dat zeker goed komt. 

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

Niet tot het bestuur, want dat doe ik dan wel tijdens de vergaderingen. 
Maar wel aan de leden. Wij hebben een actief bestuur die veel dingen or-
ganiseren voor de leden, zoals spelregelwedstrijden om de Daan van Vel-
zen Bokaal, Nieuwjaarsreceptie, Keezen, Seizoen afsluiting met BBQ etc. 
Doch, je ziet steeds dezelfde mensen. Ook op de Jaarvergadering. Leden 
kom van die bank af en kom ook eens naar een of meer van deze activi-
teiten. Wij organiseren het voor jullie.  

 

       Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan: 

Joop Jong uit ‘t Veld. 

Omdat hij ondanks dat hij al heel lang niet meer fluit, toch nog wel wat 
weet te vertellen over zijn scheidsrechters carrière.  

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, J.C. Cardol, K. van Noor-

loos, J. Buma, P. Braaksma, H. van der Oord, W. van der Molen, F.A. Koolbergen, 

J.N.M. van den Hoff, K. Kooij, S.A.M. Houtenbos en P. N.G.M. Houtenbos. 



14   www.svschagendenhelder.nl  

           het SIGNAAL  

 

 



www.svschagendenhelder.nl    15 

         het SIGNAAL    

De herfst komt er weer aan met wind, regen en bladeren op de velden. Wij 
zijn niet zoals de NS: als er blaadjes vallen gaan wij gewoon door. Als het 
regent gaan wij door. Als het waait gaan wij door. En met ons de voetbal-
lers, die wij verplichten de modderige velden te betreden. 

Al erg lang vraag ik mij het vol-
gende af: waarom stoppen wij met 
voetballen als het mooi weer wordt 
en starten wij de seizoenen als de 
zon zich gaat verschuilen achter de 
regenbuien? De weergoden laten 
de hemel haar water op de aarde 
storten en wij besluiten in die re-
gen met 23 man ons bezig te hou-
den met wie het vaakst de bal te-
gen de touwen schopt. 

 

Zou het niet heerlijk zijn om te voetballen als de zon schijnt, als de dagen 
lang genoeg zijn om ’s avonds om een uur of tien nog de aftrap te laten 
nemen en dit alles in een temperatuur van boven de 20 graden? Daarbij 
heeft dan iedereen vakantie en kunnen we ook de derde helft lekker lang 
rekken, niemand die de kater mee naar zijn werk hoeft te nemen. 

Nee, wij gaan ballen in de kommer en kwel van de herfst en de winter, op 
modderige, drassige, ijzige en besneeuwde velden, met zes extra t-shirts 
onder het tenue om de warmte nog een beetje in de buurt te houden. Met 
verkleumde vingers de doelpunten op het doorweekte scoreblokje pennen 
en na afloop een tas die drie keer zo zwaar is als op de heenreis. We ken-
nen het allemaal en wie je het ook vraagt, voetballer of trainer, scheids-
rechter of toeschouwer, eenieder prefereert de warmte van de lente en de 
zomer. 

Ik pleit dan ook voor een zomercompetitie, waar we gebruik maken van 
het mooie weer dat ons gegund wordt. Kunnen we de weekenden lekker 
warm bij de kachel doorbrengen en zo zien we ook nog eens iets van het 
schaatsen bij de NOS op zondagmiddag. Staan we in korte broek en korte 
mouwen in het zonnetje de benen en armen te bruinen en is de cola of het 
pilsje na afloop een échte dorstlesser. 

Laten we de wintercompetitie over aan de sporters die daar goed in zijn: 
schaatsers, skiërs, langlaufers en bobsleërs. Zij gedijen uitstekend in win-
terse omstandigheden, wij doen het beter als we een korte broek aantrek-
ken als het daar ook de temperaturen voor zijn. Let the sun shine! 

 

Arbiter Omnisciens 

WEER OF GEEN WEER, DE SCHEIDSRECHTER IS  
ER ALTIJD WEER 
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HIER KAN UW  

ADVERTENTIE KOMEN! 
 

NEEM VOOR INFORMATIE  

CONTACT OP MET: 

 

PIET HOUTENBOS 

 

TEL: 0226-421306 

OF  
INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL 

KEEZEN 
VRIJDAG 

6 NOVEMBER 2015 

 

 
CON ZELO - WAARLAND 

AANVANG 20.00 UUR 
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Wij zijn sinds 19 augustus 2015 geopend…….. 

U wordt verwelkomd door Mad Winer of zijn lieftallige assistente  
Ylke Lomige; 

Een uur lang wordt U verwend voor een goed wedstrijdgevoel,  
het weekend erna; 

Elke week weer een opwindende belevenis; 

U gaat voldaan weer naar huis; 

 

Nieuwsgierig geworden? Dus………!! 

 

Waar? 

Smeetsweg 11, 

1738 DK  Waarland, 

Wanneer? 

Elke woensdagavond geopend, warme douche na afloop aan te bevelen en 
gratis; 

 

Velen gingen U al voor, elke week, er zijn nog wat plaatsen beschikbaar. 

 

Uw sportadviseur, 

Henri Golant 

 

CLUB “DE GROET”…  
VOOR EEN GOED SPORTGEVOEL….  
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In een eerder stadium heb je informatie gekregen over 
veranderingen in de Handleiding rapportage. Graag 
willen we je op de hoogte brengen van een aantal za-
ken die belangrijk zijn in je rol van scheidsrechter en 
waarop rapporteurs je gaan beoordelen dit seizoen. 

Positie kiezen & volgen 
Bij deze competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in 
staat is om het spel te volgen en positie te kiezen om de juiste beslissin-
gen te kunnen maken en zijn beslissingen goed te verkopen. De positie 
van de scheidsrechter is een voorwaarde om de juiste beslissing te nemen 
en goed te kunnen verkopen. 

Wat belangrijk is om te weten is dat er geen vaste afspraken zijn waar de 
scheidsrechter exact moet staan. Het is altijd aan de scheidsrechter om 
zelfstandig te beslissen wat gezien de omstandigheden (interactie tussen 
spelers, veld, weer etc.) de juiste positie is. Een mooi voorbeeld van een 
afspraak uit het verleden is dat de scheidsrechter op de doellijn moest 
staan bij een hoekschop. Op dit moment zien we dit meer als een richtlijn, 
waarbij de scheidsrechter door omstandigheden altijd mag afwijken. 

Het is aan de rapporteur de uitdaging om te beoordelen of de scheidsrech-
ter de goede oplossingen kiest en in staat is om duels te beoordelen en 
zijn beslissing te verkopen door zijn positiekeuze. 

Toepassen spelregels 
Bij deze competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in 
staat is om de spelregels consistent toe te passen en waarnodig snelheid 
in het spel te houden. Bij de beschrijving van deze competentie is bewust 
gekozen voor consistent i.p.v. consequent. Een wedstrijd kan continu ver-
anderen qua sfeer en acceptatie door de spelers. Het is aan de scheids-
rechter om in deze fases een consistente lijn te laten zien. Wanneer een 
scheidsrechter te allen tijde consequent is zonder rekening te houden met 
de sfeer en acceptatie van spelers ontstaat er juist weerstand. 

Daarnaast hechten we waarde aan het juist toepassen van de technische 
richtlijn. De scheidsrechter krijgt echter alle ruimte om in het ‘grijze ge-
bied’ invulling te geven aan zijn interpretatie van de spelregels. De 
scheidsrechter moet in staat worden gesteld om snelheid in het spel te 
houden wanneer het kan en in te grijpen wanneer het moet. Aan de rap-
porteurs wordt gevraagd om deze ruimte vooral bij de scheidsrechter te 
laten en vooral concreet waar te nemen of dit een positieve bijdrage heeft 
aan de wedstrijd. 

 

TOELICHTING NIEUW  
RAPPORTFORMULIER KNVB 
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Communicatie 
Bij deze competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in 
staat is om zijn beslissing te verkopen d.m.v. zijn communicatie en weet 
door zijn communicatie weerstand te voorkomen (de-escaleren). De rap-
porteurs wordt met name gevraagd om te beoordelen of het altijd duidelijk 
is hoe de scheidsrechter communiceert. Weten spelers, trainers en publiek 
wat er aan de hand is en waarom de scheidsrechter fluit. Daarnaast ver-
wachten we van scheidsrechters dat ze op een correcte wijze communice-
ren met spelers, trainers en andere teamofficials. Door voor, tijdens en na 
de wedstrijd correct spelers en trainers te woord te staan ontstaat minder 
weerstand. Het is de uitdaging aan rapporteur om dit te herkennen en op 
een juiste wijze te beoordelen. 

Managen van de wedstrijd 
Dit is een nieuwe competentie, die de KNVB cruciaal vindt voor iedere 
scheidsrechter en ook centraal staat in onze visie op arbitrage. Bij deze 
competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in staat is om 
acceptatie van zijn beslissingen te verkrijgen door het aanpassen van zijn 
arbitrage en zijn uitstraling. 

Kernbegrippen zijn: managen wedstrijd, juiste keuzes en oplossin-
gen vinden. 

–>Zorgt de scheidsrechter door zijn aanpak van de wedstrijd dat hij con-
trole houdt? 
–>Herkent de scheidsrechter veranderingen in het wedstrijdbeeld, rea-
geert hij proactief en hoe krijgt hij zo nodig de controle weer terug? 
–>Reageert de scheidsrechter op de juiste wijze op het gedrag van spe-
lers, teamofficials en assistent-scheidsrechters? 
–>Wordt de scheidsrechter door de spelers geaccepteerd en gerespec-
teerd? 
–>Is zijn optreden overtuigend en gedecideerd? 
–>Laat hij zich niet beïnvloeden? 

We verwachten van scheidsrechters dat ze de wedstrijd kunnen lezen en in 
staat zijn om met hun persoonlijkheid acceptatie te krijgen voor zijn be-
slissingen. Dat doet iedere scheidsrechter op zijn eigen manier, dat willen 
we graag zo houden. Uiteindelijk gaat het om  het effect van de scheids-
rechter op het gedrag van de spelers. Accepteren zij zijn leiderschap en 
ontstaat hierdoor een wedstrijd die sportief en eerlijk verloopt. 
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BEZOEK ONZE WEBSHOP OP 
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SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. FELICITEERT 

 

SV WEST-FRIESLAND 

 

MET HAAR 60 JARIG BESTAAN! 
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VOLG SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. OP 
FACEBOOK: 

 
www.facebook.com/svschagendenhelder 
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SPELEN MET DE SPELREGELS 
Na aan enkele trouwe deelnemers een herinnering te hebben gestuurd, dan toch 
weer 12 deelnemers. Waarbij de hoogste score van deze editie werd behaald door 
Sam Houtenbos, hij behaalde 33 van de maximaal te behalen 35 punten. 

Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van juli 2015: 

Tussen haakjes de verwijzing naar de pagina van het nieuwe boek Spelregels veld-
voetbal uitgave juli 2015 (eventueel aangevuld met Aanvullende instructies werk-
groep spelregels veldvoetbal versie juli 2015 en het Handboek competitiezaken ama-
teurvoetbal).  

Vraag 1: D (pag. 69 plus pag. 41 van de Aanvullende instructies) 

Vraag 2: C (pag. 9) 

Vraag 3: C (pag. 72) 

Vraag 4: A (Handboek competitiezaken amateurvoetbal pag. 56)  

Vraag 5: A (Handboek competitiezaken amateurvoetbal pag. 56)  

Vraag 6: A, C, B (pag. 71) 

Vraag 7: A, G, C (pag. 9 van de Aanvullende instructies) 

Vraag 8: A, A, A (pag. 93)  

Vraag 9: De scheidsrechter zal het spel onderbreken (1); 
De thuisclub zorg laten dragen voor het regelen van een nieuwe bal (1); 
De thuisclub zorg laten dragen voor het opruimen van de restanten van de drone (1); 
Hiertoe de wedstrijd voor maximaal 30 minuten onderbreken (1); 
Laten hervatten met een scheidsrechtersbal (1); 
Te nemen op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak 
(1); 
Was dit in het doelgebied, dan op die lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan 
de doellijn, het dichtst bij de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel 
onderbrak (1); 
De verloren gegane tijd dient in dezelfde speelhelft te worden bijgeteld(1). 

De scores en de stand ziet er nu als volgt uit: 
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken dat 
de uiterste inleverdatum op 1 december 2015 is. Dit kan weer via 
d.dam@quicknet.nl, of per post naar Dick en Erwin Dam, Fresiastraat 10, 
1738 CL, Waarland. 

 

Vraag 1 (Meerkeuze, 3 punten) 
De doelverdediger neemt een doeltrap. Op het moment dat hij de bal 
speelt, bevinden zich nog een aanvaller en verdediger in het strafschopge-
bied. De bal verlaat echter aan de andere kant het strafschopgebied en 
komt bij een medespeler van de doelverdediger terecht. Wat moet de 
scheidsrechter doen? 

A. Door laten spelen, omdat hij de voordeelregel toepast. 

B. Door laten spelen, omdat de spelers zich bij het nemen van de doel-
trap in het strafschopgebied mogen bevinden. 

C. Hij laat de doeltrap overnemen, omdat de aanvaller zich niet in het 
strafschopgebied had mogen bevinden. 

D. Hij laat de doeltrap overnemen, omdat er geen andere spelers dan 
de doelverdediger en/of de nemer van de doeltrap zich in het straf-
schopgebied mogen bevinden. 

 

Vraag 2 (Meerkeuze, 3 punten) 

Wie heeft de bevoegdheid om tijdens de wedstrijd commentaar te leveren 
op beslissingen van de assistent-scheidsrechter? 

A. De beide aanvoerders. 

B. Alle spelers. 

C. De scheidsrechter. 

D. Niemand. 

 

Vraag 3 (Meerkeuze, 3 punten) 

Voor aanvang van een wedstrijd in de A-categorie amateurvoetbal be-
merkt de scheidsrechter dat beide teams dezelfde kleur sokken dragen. 
Geen van beide teams is echter bereid om andere sokken aan te trekken. 
Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

A. Hij draagt de thuisspelende vereniging op om andere sokken aan te 
trekken. 

B. Hij draagt de uitspelende vereniging op om andere sokken aan te 
trekken, 

C. Hij laat de wedstrijd aanvangen, de kleur van de sokken is niet be-
langrijk. 

D. Hij draagt beide teams op om samen voor een oplossing te zorgen 
en mag hier maximaal 30 minuten op wachten. 

mailto:d.dam@quicknet.nl
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Vraag 4 (Meerkeuze, 3 punten) 

Tijdens een wedstrijd in de B-categorie ontvangt een speler een gele kaart 
wegens een onbesuisde overtreding. Hij is het hier echter niet mee eens 
en weigert het speelveld te verlaten voor de uit te zitten straftijd. Wat 
moet de scheidsrechter doen? 

A. Hij laat de speler verder meespelen, de straftijd is een advies en 
geen verplichting. 

B. Hij laat het aan de aanvoerder van de betreffende speler om hem 
het veld uit te sturen en mag hier maximaal 30 minuten op wach-
ten. 

C. Hij gebiedt de speler het speelveld te verlaten, bij verdere weigering 
toont hij hem opnieuw de gele kaart, gevolgd door de rode kaart. 

D. Hij toont de speler direct zijn tweede gele kaart, gevolgd door weg-
zending door het tonen van de rode kaart. 

 

Vraag 5 (Meerkeuze, 3 punten) 
Een doelverdediger vangt, tijdens het spel, in zijn eigen strafschopgebied 
de bal met zijn borst op en speelt hem met de voet naar een medespeler, 
die zich ook binnen het strafschopgebied bevindt. Deze speler maakt een 
fout bij de aanname en de bal komt per ongeluk tegen zijn onderarm. 
Hierdoor voorkomt hij dat de bal direct in het doel verdwijnt. Hoe reageert 
de scheidsrechter? 

A. Hij laat doorspelen. 

B. Hij fluit af, geeft de doelverdediger een waarschuwing door het to-
nen van de gele kaart wegens misleiding en hervat met een indirec-
te vrije schop. 

C. Hij fluit af, geeft de verdediger een waarschuwing door het tonen 
van de gele kaart en hervat met een strafschop. 

D. Hij fluit af, zendt de verdediger weg door het tonen van de rode 
kaart en hervat met een strafschop. 

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 DECEMBER 2015 BIJ: 
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Antwoordmogelijkheden vragen 6 t/m 8: 

 

Vraag 6 (Mokum Open, 4 punten) 

Op het moment dat een speler de bal wil spelen op het middenveld, krijgt 
hij van een tegenstander een onbesuisde schouderduw. Hierdoor kan de 
tegenstander de bal overnemen. Wat beslist de scheidsrechter? 

Vraag 7 (Mokum Open, 4 punten) 

Een verdediger, niet de doelverdediger, speelt in zijn eigen strafschopge-
bied de bal opzettelijk met de hand. Er zijn geen tegenstanders in de 
buurt. Wat doet de scheidsrechter? 

Vraag 8 (Mokum Open, 4 punten) 

Bij een hoekschop wordt er in het strafschopgebied veel geduwd en ge-
trokken. De hoekschop wordt toch genomen en de doelverdediger probeert 
de bal te vangen. Hij springt daarom in zijn doelgebied in de lucht, maar 
kan niet bij de bal komen omdat er een tegenstander in de weg staat. De 
doelverdediger gebruikt zijn elleboog om zich van zijn tegenstander te 
ontdoen en raakt hem hard, opzettelijk in zijn gezicht. Op dat moment fluit 
de scheidsrechter af. Wat beslist hij? 

Vraag 9 (Open, 8 punten) 

De aanvoerder van een team vraagt voor de wedstrijd aan de scheidsrech-
ter om de doelen van het speelveld te controleren. Wanneer zal de 
scheidsrechter aan dat verzoek voldoen? 

 

Iedereen weer veel succes bij het oplossen! 
Dick en Erwin Dam 

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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