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VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt iets nieuws, letterlijk een nieuwe nieuwsbrief. 

Normaal gesproken verschijnt Het SIGNAAL vijfmaal per 

kalenderjaar, maar zoals u gemerkt zult hebben is editie 

3-2017 eind september uitgekomen en de snelle reke-

naars beseffen dan dat er in drie maanden tijd nog twee 

edities zouden moeten verschijnen.  De redactie heeft in 

deze vorm toch een manier gevonden om een tussenedi-

tie te kunnen publiceren, zij het als een behoorlijk uitge-

klede versie van Het SIGNAAL. 

 

Enkele vaste rubrieken ontbreken, maar komen uiteraard 

in de laatste editie van dit jaar (december) weer uitge-

breid aan bod. Ook zal daar de Spelen met de Spelregels 

rubriek weer in worden opgenomen. 

 

Het SIGNAAL in 2018 

Naar aanleiding van de berichtgeving in de vorige editie 

van ons clubblad hebben wij als bestuur de nodige feed-

back gehad omtrent Het SIGNAAL in 2018 en verder. 

Hieruit blijkt dat een aantal leden het zeker nog op prijs 

stelt om een papieren editie van het clubblad te ontvan-

gen. Tevens hecht het bestuur waarde aan het feit dat wij 

met een papieren clubblad beter zichtbaar zijn in de kan-

tines van onze donateurverenigingen. 

 

Daarom heeft het bestuur besloten om volgend jaar 

de oplage weliswaar drastisch te verlagen, maar 

het papieren blad niet op te heffen.  

De leden wordt gevraagd om het bij de secretaris 

(schagen-denhelder@covs.nl) kenbaar te maken indien u 

het blad op papier wenst te blijven ontvangen. Zonder 

bericht zult u vanaf 1 januari 2018 Het SIGNAAL enkel 

digitaal ontvangen. 

Onze donateurverenigingen zullen volgend jaar één uitga-

ve per vereniging krijgen, tenzij anders aangegeven 

wordt. In dat geval vragen wij u om dit bij onze secretaris 

kenbaar te maken. 

Samenvattend: wilt u een papieren editie in 2018  

ontvangen, laat het ons dan weten. Zo niet, dan 

ontvangt u van ons de digitale versie. 

 

Erwin Dam 

Redactie Het SIGNAAL 

BESTUUR 
VOORZITTER 

Dick Dam 

 Technische zaken 

 Molestatiezaken 

 

SECRETARIS 

José van den Hoff 

Waterkeringsweg 50 

1785 HX Den Helder 

schagen-denhelder@covs.nl 

 Ledenadministratie 

 Notulist 

 PR 

 

PENNINGMEESTER 

Piet Houtenbos 

 Grote Clubactie 

 Fair Play Cup 

 

WAARNEMEND VOORZITTER 

Ysbrand Haagsma 

 Website 

 

LID 

Erwin Dam 

 Social Media 

 Clubblad “het SIGNAAL” 

 

LID 

Sam Houtenbos 

 Agendabeheer 

 

 

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 december 2017 
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VAN DE VERENIGING 

 AGENDA 

 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 

 

2018 

05 jan 20.00 Nieuwjaarsborrel  kantine vv Vesdo 

19 jan 20.00 Keezavond  kantine vv Con Zelo 

02 mrt 20.00 Keezavond  kantine vv Con Zelo 

05 mrt 20.00 Daan van Velzenbokaal  kantine vv Con Zelo 

12 mrt 20.00 Jaarvergadering  kantine vv Vesdo 

25 mrt 10.00 Jaarl. Alg. Verg. COVS  

04 mei 20.00 Keezavond  kantine vv Con Zelo 

08 jun 18.00 BBQ   kantine vv Con Zelo 

09 jun   NK Spelregels COVS  COVS Eindhoven 

07 sep 20.00 Keezavond  kantine vv Con Zelo 

02 nov 20.00 Keezavond  kantine vv Con Zelo 

Met een mooie opkomst hebben wij op 22 september een technische avond georganiseerd, waarbij 

nadere uitleg werd gegeven over het mDWF, gewijzigde spelregels en wat handigheden omtrent ad-

ministratie rondom wedstrijden. 

 

Na afloop is hier een digitale evaluatie over uitgestuurd en hieruit blijkt dat men voornamelijk positief 

was over de opzet en de onderwerpen. Tevens bleek dat men het liefst tweemaal per seizoen zo’n 

soort activiteit op prijs stelt, waar wij uiteraard graag gehoor aan gaan geven. 

In het voorjaar van 2018 zullen we dus nogmaals een soortgelijke avond organiseren, waarbij het 

meest gevraagde onderwerp (omgang met weerstand) zeker aan bod zal komen. Plaats, datum en 

tijdstip zullen wij in editie 5-2017 van het SIGNAAL bekend maken. 

Erwin Dam 

EVALUATIE TECHNISCHE AVOND 
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Op 9 oktober is de tweede en finale ronde van de Daan van Velzen Bokaal gespeeld. Na de eerste 

ronde in februari verdedigde Dick Dam een voorsprong van slechts een paar punten op Co Cardol en 

werd de derde plaats bezet door Theo de Graaf. 

Ook deze ronde werd weer in de snelle nieuwe opzet gespeeld, bestaande uit slechts drie rondes: 

schriftelijke vragen, beeldvragen en quizvragen. Vijftien vragen in iedere categorie, uiteraard vakkun-

dig voorgelezen door Lenie Cardol en van verschillende moeilijkheid voorzien, zodat iedereen veel 

vragen goed kan beantwoorden en toch het kaf van het koren gescheiden kan worden. 

Waar in februari 16 deelnemers aanwezig waren, gingen er nu 14 deelnemers hun tanden stuk bijten 

op de vragen. 13 deelnemers waren bij beide wedstrijden aanwezig en hadden dus een feitelijke kans 

om in de prijzen te eindigen, al was natuurlijk al duidelijk dat de gelouterde spelregelkenners de 

dienst bovenin zouden gaan uitmaken. 

Tussenstanden worden er tijdens de wedstrijd niet meer gegeven en het zelf bijhouden van de stand 

is als deelnemer zo goed als niet te doen, vandaar dat de spanning richting het einde van de wed-

strijd om te snijden was. Zeker omdat Dick en Co beiden fouten hadden gemaakt in de beeld– én 

quizvragen, en ook wel wisten dat zij in de schriftelijke ronde zeker niet foutloos waren. 

De eindstand volgde en liet zien dat Co toch aan het kortste eind trok: de achterstand na de eerste 

ronde was goed gemaakt en zelfs overtroffen, met 4 punten (= slechts één vraag) verschil eindigde 

Co Cardol als winnaar voor Dick Dam en Theo de Graaf. ‘Best of the rest’ werd Piet Borst, gevolgd 

door Thomas Bakker en Demian van Grieken. Op de volgende pagina vindt u de complete uitslag. 

Erwin Dam 

DAAN VAN VELZEN BOKAAL 2017 
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#. Naam (Totaal — punten ronde 2) 

1. Co Cardol (286 – 143) 

2.Dick Dam (282 – 135) 

3.Theo de Graaf (269 - 134) 

4.Piet Borst (253 – 126) 

5.Thomas Bakker (244 – 117) 

6.Demian van Grieken (231 – 118) 

7.Alex David (218 -  116) 

8.Piet Houtenbos (213 – 109) 

9.Dik Kortekaas (212 - 98) 

10.Gerrit Dekker (207 – 105) 

11.IJsbrand Haagsma (178 – 89) 

12.Tije van Seijen (161 – 79) 

13.Jan Dijkstra (136 – 58) 

14.Sam Houtenbos (131) 

15.Frans Koolbergen (124) 

16.Wiegert Kistemaker (120) 

17.Arie Klaver (71) 

DAAN VAN VELZEN BOKAAL 2017—UITSLAG 

KEEZEN  

De volgende Keezavonden zijn op: 

 

19 januari 

2 maart 

 

om  20.00 uur op  

Sportpark de Groet, Waarland 

 

(vrije inloop,  

deelname € 2,- p.p.) 
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