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BESTUUR 
VOORZITTER 

Dick Dam 

Fresiastraat 10 

1738 CL Waarland 
0226-421297  -  06-10257095 

dick.dam1@hotmail.com 

 Technische zaken 

 Molestatiezaken 

 

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 

 Grote Clubactie 

 Fair Play Cup 

 

WAARNEMEND VOORZITTER 

Ysbrand Haagsma 

Doorzwin 2414 

1788 KM Julianadorp 

0223-641506 

y.haagsma@quicknet.nl 

 Website 

 

LID 

Erwin Dam 
Kerkstraat 2 

1738 BK Waarland 

0226-428851  -  06-50288326 

erwin.dam@svschagendenhelder.nl 

 Social Media 

 Clubblad “het SIGNAAL” 

 

LID 

Sam Houtenbos 

Houtwerf 1 

1738 AH Waarland 

06-30715808 

sam_houtenbos@hotmail.com 

 Agendabeheer 

FEBRUARI 2017 

JAARGANG 29 

NUMMER 1 
SV Schagen-Den Helder e.o. 

Koninklijk goedgekeurd op 8 mei 1973 

KvK: 40634914 

Bank: NL05RABO0357323327 

Giro: NL75INGB0000661083 

 

Contributie 2017 (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 

Erwin Dam en José van den Hoff 

Kopij via 

erwin.dam@svschagendenhelder.nl 

in te leveren vóór 1 april 2017 

 

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland 

Oplage: 300 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 
 
 
2017 

03 mrt 20.00 Keezavond kantine Con Zelo 

13 mrt 20.00 Jaarvergadering (JALV) kantine Vesdo 

12 mei 20.00 Keezavond kantine Con Zelo 

09 jun 18.00 Barbecue kantine Con Zelo 

15 sep 20.00 Keezavond kantine Con Zelo 

03 nov 20.00 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, D. Dam 

Trainingen: E. Dam (06-50288326) 

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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Het waren bijzondere weken voor mij de afgelopen tijd waarin ik, na een 
lichte hartaanval begin november, uiteindelijk een hart operatie heb on-
dergaan op 9 januari 2017. 

Dan wordt je op maandagmiddag wakker op de Intensive Care afdeling en 
ben je verwonderd over alle slangetjes, draadjes, metertjes, wijzertjes en 
apparaatjes om je heen. Je kunt zelf vrijwel niets, maar dat hoeft ook niet, 

alles wat je nodig hebt wordt via die slangetjes toegediend en je wordt 
continu in de gaten gehouden door al die andere dingen die ik zojuist op-
somde. 

De verwondering daarover gaat daarna langzaam over in bewondering 

voor je eigen lichaam. Want, afgezien van de eerste paar uur waarin 
kunstmatig veel geregeld wordt, je eigen lichaam zorgt voor een wonder-
baarlijk herstel in enkele dagen tijd!  

Maandagmiddag wordt je wakker en kan je niets, dinsdagmiddag zit je al 
even rechtop in bed, woensdagmiddag loop je voorzichtig een paar stap-

jes, donderdagmiddag loop je zelfstandig al de hele afdeling over, vrijdag-

middag vervoer per ambulance van het VU Medisch centrum in Amsterdam 
naar het MCA in Alkmaar en maandagmiddag, dus precies één week na de 
operatie, weer naar huis. 

De techniek ondersteunt waar mogelijk, maar de menselijke eigen kracht 
zorgt uiteindelijk voor het grootste succes. Wat dat betreft kun je zo’n 
operatie en alles wat daarbij komt kijken ook wel weer vergelijken met het 
functioneren van een scheidsrechter in een wedstrijd. Ook daar kan de 

techniek enorm helpen, maar het uiteindelijk in goede banen leiden van 
een wedstrijd komt vooral door de leidsman zelf. 

Ik denk dat het feit dat mijn operatie plus mijn herstel zo goed verlopen is 
doordat ik er zelf van het begin af aan alle vertrouwen in heb gehad dat 
het allemaal goed zou gaan, ook dat kan je zo van toepassing verklaren op 
het veld. Een scheidsrechter die goed voorbereid en vol zelfvertrouwen 
aan een wedstrijd begint zal deze in heel veel gevallen ook probleemloos 

tot een goed einde brengen. 

 

Ik wens jullie allen de komende tijd veel probleemloze 

wedstrijden en hopelijk tot ziens op de jaarvergadering 
op 13 maart. 

 

Dick Dam, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
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Geen mutaties te melden. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

LEDENMUTATIES 

NIEUWJAARSRECEPTIE 6 JANUARI 2017 

Op vrijdagavond 6 januari 2017 werd de nieuwjaarsreceptie van de 
scheidsrechtersvereniging Schagen - Den Helder gehouden in de kantine 
van de voetbalvereniging Vesdo te Schagerbrug. (onze hartelijke dank 
hiervoor) 

De opkomst was teleurstellend met zeventien aanwezigen, inclusief de 
dames en het bestuur, vier personen hadden afbericht. 

Na het openingswoord van de wnd. voorzitter was het een heel gezellig 
samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 

In verband met de voorspelde weerberichten (sneeuw en ijzel) werd beslo-
ten om voor de veiligheid van een ieder deze bijeenkomt om 22.00 uur te 
sluiten. 

 

 

wnd. voorzitter 

Y. Haagsma  
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JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op maandag 13 maart dient het bestuur weer rekening en verantwoor-
ding af te leggen voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat wil-
len zij natuurlijk ook graag doen. Maar dan wel aan zoveel mogelijk leden. 
Ik durf te stellen dat u als lid eigenlijk verplicht bent om naar deze belang-

rijkste vergadering van het jaar te gaan. Op deze vergadering kunt u het 
bestuur ’aanvallen’ als u het ergens niet mee eens bent. Op deze vergade-
ring kunt u uw wensen en plannen naar voren brengen en bespreken. 
Daarom doe ik een oproep naar alle leden om op maandag 13 maart naar 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering te komen. Ondersteun met uw 
aanwezigheid en uw kritiek het bestuur. Zij doen het ook allemaal voor u, 
het lid. 

Vorig jaar was de opkomst werkelijk dramatisch slecht. Laten we met z’n 
allen, leden en donateurs, er voor zorgen dat de zaal dit jaar vol zit. Doet 
u ook mee en kom!!! 

Co Cardol 

BEDANKT RON EN ANNEMIEKE VAN DER LAAN 

Met ingang van deze jaargang (29) van ’het SIGNAAL’ komt de advertentie 
van Ron en Annemiek van der Laan uit Kolhorn te vervallen. Vanaf 
1993  hebben zij op die wijze ons blad gesteund en daardoor mede moge-
lijk gemaakt dat het blad gemaakt kon worden. Immers, de advertenties, 

indien mogelijk, moeten de kosten kunnen dekken. Het bestuur en de re-
dactie bedanken Ron en Annemiek voor deze jarenlange trouw aan de 
scheidsrechtersvereniging. 

Het bestuur en redactie 

ADRESSEN DONATEURVERENIGINGEN 

De redactie vraagt met klem aan de donateurvoetbalverenigingen of zij de juiste 
adressen van het secretariaat en de scheidsrechtercoördinator door willen ge-
ven aan deze redactie. 

Het komt regelmatig voor dat ons clubblad ’het SIGNAAL’ niet op het juiste adres 
wordt afgeleverd  omdat er binnen de voetbalvereniging verandering is van secreta-
riaat of scheidsrechtercoördinator. Het kan zo makkelijk gaan. Even per e-mail het 
juiste adres doorgeven aan de redactie van ’het SIGNAAL: er-
win.dam@svschagendenhelder.nl. 

Bij voorbaat dank! 

mailto:erwin.dam@svschagendenhelder.nl
mailto:erwin.dam@svschagendenhelder.nl
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HIER KAN UW 

ADVERTENTIE KOMEN! 

 

NEEM VOOR INFORMATIE  

CONTACT OP MET: 

 

PIET HOUTENBOS 

 

TEL: 0226-421306 

OF  

INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL 
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KEEZEN 2016-2017 

De tussenstand na drie keezavonden is als volgt:  

 

De volgende Keezavonden 

zijn op 3 maart en 12 mei 

om  20.00 uur op  

Sportpark de Groet 
 

(vrije inloop,  
deelname € 2,- p.p.) 

1 Ans Stam (3) 124 

2 Lenie Cardol (3) 123 

3 Co Stam (3) 117 

4 Ria Brink (2) 112 

5 Co Cardol (3) 111 

6 Piet Borst (3) 100 

7 Lien Borst (3) 89 

8 Piet Houtenbos (2) 88 

9 Dik Kortekaas (2) 74 

10 Elly Visser (1) 68 

11 Dick Dam (2) 67 

12 Marian Dam (3) 65 

13 Erwin Dam (3) 63 

14 Demian van Grieken (2) 47 

15 Theo de Graaf (1) 46 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8xamv6aDSAhUJCiwKHYdXApEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.keezenspel.nl%2Fhouten-keezborden%2F4-persoons-keezbord-hout&psig=AFQjCNGwU6ioi20cTJ38QRmlcpEYiGVlfA&ust=14877
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Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn 

voor de spelers, het vervolg vanaf regel 14: 

 

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP  

Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit be-

straft met een indirecte vrije schop en een gele kaart  

 

een indirecte vrije schop (en een gele kaart)  

maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben 

dat een doelman op deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!  

 

REGEL 15 – DE INWORP  

Geen wijzigingen 

 

REGEL 16 – DE DOELSCHOP  

schop wordt genomen, mag de bal niet 

als eerste spelen  

 

REGEL 17 – DE HOEKSCHOP  

Geen wijzigingen 

SPELREGELWIJZIGINGEN (DEEL 3 EN SLOT) 
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Met toch wel een zekere weemoed heb ik als bestuurder vanaf 2000 en de 
laatste 3jaar als voorzitter afscheid genomen van het bestuur COVS dis-
trict West 1, samen met de overige bestuursleden op 23 januari. 

Reden was dat de gewesten wel blijven bestaan maar bestuurlijk niet meer 

vallen onder de landelijke organisatie zoals landelijk werd besloten vorig 
jaar met de jaarvergadering. Deze gewesten gaat nu werken met commis-
sies zoals de LCS al diverse jaren een onderdeel  van is.   

Prettige woorden van afscheid  tot ons gericht door afgevaardigden van 
scheidsrechtersverenigingen Amsterdam en Haarlem  waarbij  we verblijd 
werden met een mooie bos bloemen voor het thuisfront. Daarnaast een 
flesje wijn en een VVV bon die uiteraard op een welbestede manier zal 

worden besteed. 

Het wordt dus nu een taak van de 12 lid verenigingen om de zekere leem-
te in te vullen en daadwerkelijk met elkander onderling een goede com-
municatie  in te vullen.  Te denken dus de spelregelwedstrijden,  zaal en 
veldvoetbal en goede contacten te onderhouden met de KNVB afdeling 

opleidingen. 10 jaar lang hebben wij de diverse scheidsrechtersopleidingen 

bezocht en de cursisten informatie overhandigd waarbij we goede contac-
ten hadden met de docenten. Ook deze taak is dus nu aan de lid vereni-
gingen die unaniem hebben besloten het saldo wat over was van ons dis-
trict te storten in het fonds van KIKA. 

Hele maal op een zijspoor nog niet.  Mede door het plotselinge overlijden 
van de heer Matheui Jeukens de voorzitter van de LCS ontstond er een 
probleem voor het maken van een spelregelpakket voor de komende halve 

finales. Mij werd gevraagd of ik dit nog een keer voor mijn rekening wilde 
nemen en na enige aarzeling heb ik toegestemd. Uiteraard een stukje 
werk, diverse uurtjes aan de computer  en aangezien ik niet meer als zo-
danig met de spelregels bezig ben is het na een week toch gelukt dit voor 
elkander te krijgen. Hopelijk is het voor de teams aantrekkelijk en dat er 
weer zoals vanouds in West 1 en landelijk het  aangename wedstrijden 
zullen gaan worden. 

Vanaf 1966 toen ik aantrad als secretaris bij de scheidsrechtersvereniging 
toen Schagen en Omstreken en nu dus mijn afscheid,  is voor mij een tijd 
geweest, als ik nu achterom kijk, een geweldige tijd geweest als persoon 
en mij voorts heeft gebracht vriendschap die ik niet zou willen missen. 

Nu alleen nog een functie als waarnemer bij de KNVB welke ook op  dit 
moment onderhevig is of de KNVB nog wel vrijwilligers nodig heeft gezien 

de weekends die wij in opdracht naar complexen gaan. 

 

Gerrit Dekker 

AFSCHEID, MAAR... 
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Enigszins bijzonder was de eerste editie van de Daan van Velzen Bokaal 

2017. Bijzonder vooral door een nieuwe wedstrijdleider, want na vele ja-

ren heeft Co Cardol besloten om aan de andere kant van de tafel mee te 

gaan doen. En daarom is de organisatie in handen van ondergetekende 

gekomen. 

Maar ook bijzonder omdat er uitgeweken moest worden naar een andere 

locatie. Omdat door omstandigheden de personele bezetting bij onze vaste 

stek in Wieringerwaard niet te realiseren was, moesten we uitwijken naar 

wat langzaamaan onze thuishaven begint te worden: vv Con Zelo in Waar-

land.  

En tenslotte ook bijzonder omdat de opzet van de wedstrijd gewijzigd is. 

De leesvragen, en in een vroeger verleden ook de mondelinge vragen, 

hebben het veld geruimd en de deelnemers kregen ditmaal enkel schrifte-

lijke, quiz– en beeldvragen te beantwoorden. Echter, in elke discipline is 

het aantal vragen verhoogd naar 15 stuks en in de schriftelijke vragen 

kwamen verscheidene varianten voor. Wennen voor iedereen, maar aan 

het einde zou blijken dat de nieuwe opzet geslaagd is geweest. 

Onder leiding van Erwin Dam dus, maar met Lenie Cardol als vanouds als 

vragenstelster en Kelly Mol vertrouwd achter de laptop voor de administra-

tie ging de wedstrijd om iets over 20.30 uur van start met 15 schriftelijke 

vragen. Het maximum van 45 punten werd door niemand behaald, alle 

diehard spelregelkenners kwamen redelijk dicht bij elkaar uit met 36 of 39 

punten.  

Meer variatie ontstond in de quizronde, verdeeld over drie series van vijf 

vragen en een maximum score van 60 te behalen punten, maar iedereen 

liet wel ergens de punten liggen. 

Dit gold ook zeker voor de beeldvragenronde, die eenzelfde opzet kende. 

Het blijkt ook in deze opzet weer een flinke horde voor de deelnemers om 

de beelden juist te interpreteren, al moet gezegd dat het opvallend is dat 

er veel deelnemers zijn die óf goed scoren in de quizvragen, óf in de 

beeldvragen. Wil je meedoen bovenin de ranglijst, dan moet er toch echt 

in beide disciplines goed gescoord worden. 

Dit deden dan toch weer de leden van ons spelregelteam het beste, met 

de regerend Nederlands Kampioen Dick Dam die de routinier Co Cardol 

DAAN VAN VELZEN BOKAAL 2017 
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Naam Schriftelijk Quiz Beeld Totaal R1 

Dick Dam 39 52 56 147 

Co Cardol 39 48 56 143 

Theo de Graaf 39 52 44 135 

Sam Houtenbos 39 56 36 131 

Piet Borst 39 36 52 127 

Thomas Bakker 39 44 44 127 

Frans Koolbergen 36 36 52 124 

Wiegert Kistemaker 36 40 44 120 

Dik Kortekaas 30 28 56 114 

Demian van Grieken 33 48 32 113 

Piet Houtenbos 36 28 40 104 

Alex David 30 28 44 102 

Gerrit Dekker 30 32 40 102 

Tije van Sije 18 24 40 82 

Jan Dijkstra  18 20 40 78 

Arie Klaver 27 12 32 71 

nipt voor wist te blijven. Theo de Graaf en Sam Houtenbos volgden, met 

daarachter de winnaar van onze Spelen met de Spelregels rubriek in Het 

SIGNAAL, Piet Borst, en spelregelteamlid Thomas Bakker beiden met 127 

punten. 

Bijzonder leuk was de deelname van Wiegert Kistemaker en Jan Dijkstra, 

die vanuit de groep West Friesland graag aan wilden sluiten bij deze wed-

strijd en uiteraard van harte welkom waren. 

In het najaar, waarschijnlijk in oktober, zal het vervolg van deze wedstrijd 

plaatsvinden. Natuurlijk zullen we dit tijdig in Het SIGNAAL communiceren 

en hopelijk mogen we wederom rekenen op een mooie opkomst zoals ook 

in deze eerste helft. 

Heel graag tot in oktober en tot die tijd natuurlijk veel plezier en succes 

met oefenen in de verschillende spelregelwedstrijden en met de vragen in 

de Spelen met de Spelregels rubriek! 

Erwin Dam 
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HIER KAN IN 2017 UW 

ADVERTENTIE KOMEN! 

 

NEEM VOOR INFORMATIE  

CONTACT OP MET: 

 

PIET HOUTENBOS 

 

TEL: 0226-421306 

OF  

INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL 

Met ingang van 2017-2018 schakelt de KNVB door op het gebied van het 
Digitale WedstrijdFormulier (DWF). Zoals bij verschillende andere sport-
bonden al het geval is, zal er volgend seizoen uitsluitend gebruik gemaakt 
worden van Sportlinked en het mobiele wedstrijdformulier.  

Deze mobiele variant stelt elke coach of teamverantwoordelijke in staat 
om op een smartphone het eigen team te beheren, rugnummers toe te 
wijzen en staf te wijzigen, waarna het team beschikbaar wordt gesteld 
voor controle door de scheidsrechter. De scheidsrechter doet dit ook met 
de smartphone, waardoor een laptop of pc niet meer nodig is. 

Als handbalcoach heb ik reeds ervaring met deze ma-
nier van werken en ik kan dan ook bevestigen dat dit 

een prima werkbare situatie oplevert, die veel pretti-
ger en sneller werkt dan het huidige DWF. Een hele 
positieve ontwikkeling dus! 

Erwin Dam 

MOBIEL DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj74Kud37XSAhUDtBoKHc4VB04QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fapkonpc.com%2Fsportlinked-apk_1&psig=AFQjCNGPYOxtqTJoSb8NwYuopsAwa0jXaQ&ust=1488472698758929
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Het bestuur van scheidsrechtersvereniging 

SCHAGEN - DEN HELDER en omstreken 

 

nodigt u uit om aanwezig te zijn op de 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De vergadering zal gehouden worden op maandag 13 maart 2017 in 

de kantine van   

Vesdo, P. Ottstraat 1 in Schagerbrug. 

De aanvang is vastgesteld op 20.00 uur 

AGENDA: 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 

3. Notulen jalv van 14 maart 2016 

4. Jaarverslagen 2016 van de secretaris en portefeuillehouders 

5. Jaarverslag 2016 van de penningmeester 

6. Financieel overzicht 2016 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing (zie toelichting pagina 3) 

8. Vaststellen begroting 2017 

9. Vaststellen contributie 2018 (zie toelichting pagina 3) 

10. Bestuursbeleid 

11. Bestuursverkiezing (zie toelichting pagina 3) 

12. In het zonnetje 

13. Spelregelwedstrijden Jeugd- en COVS-teams 

14. Training 

15. Website en social media 

16. Verenigingsacties, contactavonden 

17. Clubblad 

18. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

19. Sluiting 
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SPELEN MET DE SPELREGELS 

Twee inzendingen meer dan de vorige keer, deze keer zeven. 
De verwijzingen zijn naar de Nederlandse uitgave van Spelregels veldvoet-
bal, uitgave juni 2016 en die zijn te vinden op :  
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbal-

versie-9-juni-2016  
 
Hierbij de, volgens ons, juiste antwoorden uit Signaal 5, van december 
2016: 
 
Vraag 1: A (pag. 15)  
Vraag 2: B (zie handboek competitiezaken AV 2016-2017 pag. 47) 

Vraag 3: B (pag.26) 
Vraag 4: D (zie handboek competitiezaken AV 2016-2017 pag. 6) 
Vraag 5: C (pag. 48) 
Vraag 6: C,D,F (pag. 48) 
Vraag 7: A, G, H (pag. 34)  
Vraag 8: A, H, H (pag. 58)  

Vraag 9: De scheidsrechter stuurt de strafschopnemer weg door het tonen 
van de rode kaart (2) wegens een gewelddadige handeling ten 
opzichte van een ander persoon (2); 

 het spel wordt hervat met een doelschop (2); 
 wel kan de scheidsrechter de aanvoerder van de thuisspelende 

partij opdracht geven de fotografen te laten verwijderen (1); 
 de verloren gegane speeltijd dient in dezelfde speelhelft te wor-

den bijgeteld (1) 
 
De stand na deze vijfde en laatste ronde van 2016 is: 

Naam Sign.1 Sign. 2 Sign. 3 Sign. 4 Sign. 5 Totaal Gem. 

Co Cardol 32 35 30 33 28 158 31,6 

Piet Borst 28 26 34 27 22 137 27,4 

Gerrit Dekker 24 27 24 22 25 122 24,4 

Piet Houtenbos 22 20 24   24 90 22,5 

Ysbrand Haagsma 20 21 21 18 27 107 21,4 

Arie Klaver 19 17 27     63 21,0 

Frans Koolbergen 20 15 22     57 19,0 

Teije van Seijen 21 15 23 17 17 93 18,6 

Alex David 21 15 18   13 67 16,8 

Thomas Bakker 30   23     53 26,5 

Kelly Mol 29         29 29,0 
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te 

merken dat de uiterste inleverdatum op 1 april 2017 is. Dit kan 

weer via dick.dam1@hotmail.com of per post naar Dick en Erwin 

Dam, Fresiastraat 10, 1738 CL, Waarland. 

 

Vraag 1 

Een geblesseerde speler, die buiten het speelveld wordt verzorgd, 

trapt buiten het speelveld een wisselspeler van de tegenpartij. Wel-

ke maatregelen zal de scheidsrechter nemen als de bal op dat mo-

ment in het spel is en hij hiervoor het spel onderbreekt? 

A. Directe vrije schop en een rode kaart 

B. Scheidsrechtersbal en een rode kaart 

C. Indirecte vrije schop en een rode kaart 

D. Indirecte vrije schop en een gele kaart 

 

Vraag 2 

Vanaf welk moment heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om 

gele en rode kaarten te tonen? 

A. Vanaf het moment dat hij zijn kleedkamer verlaat om de 

wedstrijd te laten beginnen 

B. Vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om het te 

controleren, voorafgaand aan de wedstrijd 

C. Vanaf het moment dat hij het sportpark betreedt 

D. Vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te 

laten beginnen 
 

Vraag 3 

Een directe vrije schop van buiten het strafschopgebied wordt per 

ongeluk door een verdediger rechtstreeks in zijn eigen doel ge-

schoten. De doelverdediger windt zich hierover enorm op en 

scheldt zijn verdediger op uiterst grove wijze uit. Wat zal de 

scheidsrechter beslissen? 

A. Rode kaart voor de doelverdediger en hervatten met een af-

trap na geldig doelpunt. 

B. Rode kaart voor de doelverdediger en hervatten met een 

hoekschop 

C. Gele kaart voor de doelverdediger en hervatten met een af-

trap na geldig doelpunt 

D. Gele kaart voor de doelverdediger en hervatten met een 

hoekschop 
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Vraag 4 

Een aanvaller loopt om een verdediger te ontwijken een aantal me-

ters net buiten de zijlijn. De verdediger brengt de aanvaller door 

een onbesuisde tackle net buiten de zijlijn ten val. Hoe zal de 

scheidsrechter het spel hervatten als hij hiervoor de wedstrijd heeft 

onderbroken? 

A. Met een scheidsrechtersbal 

B. Met een inworp 

C. Met een directe vrije schop 

D. Met een indirecte vrije schop 

 

Vraag 5 

Tijdens de wedstrijd, terwijl de bal in het strafschopgebied terecht 

komt, loopt een aanvaller achteruit. Hierbij komt hij ten val over 

een op de grond liggende verdediger. Wat zal de scheidsrechter 

beslissen? 

A. Hij fluit af en hervat met een strafschop 

B. Hij laat doorspelen 

C. Hij fluit af en hervat met een scheidsrechtersbal 
Hij fluit af en hervat met een strafschop. De verdediger ontvangt een gele 
kaart. 

 

De antwoordmogelijkheden voor vragen 6 t/m 8: 
 
 
 

Disciplinaire straf Spelhervatting 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 



www.svschagendenhelder.nl    21 

         het SIGNAAL    

Vraag 6 (Mokum Open) 

Een speler die is behandeld voor een blessure wacht aan de zijlijn 

op toestemming om het speelveld weer te betreden. Vanaf deze 

plek achter de zijlijn spuwt hij naar een tegenstander die binnen 

het speelveld loopt. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor 

het spel heeft onderbroken? 

 

Vraag 7 (Mokum Open) 

Een doorgebroken speler loopt met de bal aan zijn voet het straf-

schopgebied binnen. Een verdediger houdt hem even tegen door 

aan zijn shirt vast te houden, waardoor zijn doelverdediger de bal 

zo kan oppakken. Wat beslist de scheidsrechter al hij hiervoor het 

spel heeft onderbroken? 

 

Vraag 8 (Mokum Open) 

Uit protest tegen een toegekende strafschop weigert de doelverde-

diger, ook na een vermaning van de scheidsrechter, om op de 

doellijn te gaan staan. Hoe dient de scheidsrechter hier te hande-

len? 

 

Vraag 9 (LET OP: let op dit is een open vraag, dus graag een 

zo volledig mogelijk antwoord!) 

Geholpen door de harde wind schiet de doelverdediger van partij A. 

de bal zeer ver naar voren richting het doel van partij B. De doel-

verdediger van partij B. verkijkt zich op de bal en weet de bal met 

zijn hand over de eigen doellijn te slaan. Wat beslist de scheids-

rechter? 

 

 

Iedereen weer veel succes bij het oplossen! 

Dick en Erwin Dam 

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 APRIL 2017 BIJ: 

erwin.dam@svschagendenhelder.nl 
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DOELLIJNTECHNOLOGIE BEWIJST ZICH IN  

DE KUIP 

Mocht iemand nog twijfelen aan het nut van digitale hulp in het voetbal, 
dan is dat door de topper Feyenoord—PSV natuurlijk wel weggenomen. 
Scheidsrechter Bas Nijhuis kende op bijzondere wijze een doelpunt toe die 
anders overduidelijk niet geteld zou zijn. PSV-keeper Jeroen Zoet haalde 

de bal, nadat hij hem eerst op de lijn had gestopt, even kort naar toe en 
trok hem zodoende precies ver genoeg over de doellijn. Het blote oog 

schoot tekort, maar de technologie was niet te foppen en liet het horloge 
van Nijhuis GOAL tonen. 

Gelukkig hebben de internationale voetbalbonden zich over deze technolo-
gie al dusdanig positief uitgelaten dat het volgens de reglementen toege-
past mag worden, echter het is het prijskaartje wat het Nederlandse voet-

bal nu nog scheidt van invoering van de techniek in alle stadions. 

Het zou naar verluidt zo’n € 5 miljoen kosten als alle Eredivisie stadions 
uitgerust zouden worden met doellijntechnologie, met daarnaast nog eens 
tienduizenden euro’s per jaar voor het onderhoud ervan. De invoering kan 

niet uitblijven, maar de termijn is dus nog onduidelijk. 

In ieder geval heeft de KNVB reeds laten weten dat de klassieker Ajax—

Feyenoord op 2 april niet voorzien zal worden van de techniek, omdat de-
ze momenteel alleen in De Kuip aanwezig is. 

Erwin Dam 
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