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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 

JUNI 2014 

JAARGANG 26 

NUMMER 2 

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 augustus 2014 

 

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland 

Oplage: 500 stuks 
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VAN DE VERENIGING 

 Iedere woensdagavond (vanaf 13-8) 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 

13 aug 20.00 uur Eerste training 2014-2015 Kolhorn 

29 sep 20.00 uur 2e Daan van Velzenbokaal Wieringerwaard 

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: T.F. Koekkoek (0223-643163), E. Dam (06-11070383) 

Cursus en bijscholing: E. Dam (06-11070383) 

Trainingen: F.A. Koolbergen (0224-215150) 

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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Het seizoen 2013-2014 zit er al weer bijna op, ook voor de scheidsrech-
ters. De maand mei is er altijd weer eentje van de beslissingen. Zowel 
voor de voetbalcompetities alsook voor de competities onder de scheids-
rechters. Dan wordt duidelijk wie er promoveren of degraderen, dan weten 
we ook wie de Fair Play Cup dit jaar heeft gewonnen, dan vallen ook de 
beslissingen bij de spelregelwedstrijden. Wat dit laatste betreft is onze 
doelstelling voor dit jaar zowel bij de jeugd als bij de senioren gehaald, bij 
beiden zitten we weer in de landelijke finale, bij de jeugd zelfs met twee 
teams omdat Con Zelo vorig jaar Nederlands kampioen is geworden en 
Winkel de verrassende winnaar werd van de districtsfinale. Wel is het een 
feit geworden dat de jeugdwedstrijden in deze vorm dit jaar voor het 
laatst gehouden kunnen worden omdat de COVS dit niet meer organiseert. 
Enerzijds is dit jammer, maar anderzijds ligt hier ook de uitdaging voor 
ons om een andere opzet neer te zetten die wel aanspreekt bij de jeugd. 
Wellicht dat hierbij de verplichte spelregeltoets voor de B-junioren nog een 
steuntje in de rug kan zijn. En als we de goede formule voor de jeugd heb-
ben gevonden, dan kunnen we dat misschien ook mooi gebruiken om de 
spelregelkennis van de verenigingsscheidsrechters daarmee op te krikken. 
Want daar wordt nu bijna niets aan gedaan, met toch regelmatig conflicten 
door de gebrekkige kennis van de spelregels van scheidsrechter, spelers 
en begeleiders. Wat mij betreft is dit één van de speerpunten voor het ko-
mende seizoen, ik heb mij voorgenomen hier tijdens de zomerstop eens 
verder over te gaan nadenken en te gaan praten met andere 
“deskundigen” op dit terrein. Waarbij ik dan nadrukkelijk onder de 
“deskundigen” de jeugdige scheidsrechters en spelregelfanaten reken, 
want als wij de jeugd enthousiast willen krijgen moeten we wel degelijk 
ook goed naar de jeugd luisteren om te weten wat zij zelf graag zouden 
willen. Een mooie uitdaging. 
Wellicht zijn er nog meer mooie uitdagingen voor het komende seizoen, 
maar voor nu wens ik jullie eerst allen een mooie zomer met een mooi WK 
voetbal met wellicht een Nederlands tintje (óf ons voetbalteam óf onze top
-scheidsrechter Björn Kuipers) in de finale. 
 
Met sportieve groet, 
 

Dick Dam, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
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Nieuwe donateurvereniging: 
 

Voetbalvereniging VIOS-W uit Warmenhuizen 

 

Wij heten hen van harte welkom bij sv Schagen-Den Helder e.o. 

LEDENMUTATIES 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Het bestuur bedankt de adverteerder Sportprijzen Skage voor hun  

jarenlange steun aan ons clubblad. 

 

Het bestuur verwelkomt de volgende adverteerder: 

 

Brasserie De Keuken (Schagerbrug) 

MUTATIES ADVERTEERDERS 
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Ondanks de verzoeken via de mail en intussen ook een verzonden brief, 
zijn er nog steeds leden, donateurs en donateursverenigingen die hun con-
tributie c.q. donatie nog niet hebben voldaan. Aangezien in 2013 al is ge-
meld, dat er geen acceptgirokaarten meer worden verstuurd, doch we zijn 
overgestapt op automatische incasso en dat deze op 1 maart 2014 zouden 
worden geïncasseerd. Zij die geen gebruik maakten van de automatische 
incasso werden verzocht om ook op 1 maart aan hun verplichtingen te vol-
doen. Maar dat is helaas in veel gevallen niet gebeurd. Daarom verzoeken 
wij u alsnog dit formulier in te vullen en te ondertekenen, zodat we in 
2015 niet weer achter onze centen aan hoeven te gaan.  

VAN DE PENNINGMEESTER 

Ook onze vereniging heeft zich aangemeld voor het AVIA CLUB SPAREN. 
Door bij Avia te tanken spaart u punten voor onze vereniging. U krijgt een 
pasje en bij elke tankbeurt, eerst de tankpas in de automaat, dan uw be-
taalpas en tanken maar. Bij een bemand tankstation geeft u even uw 
tankpas af en de punten worden bijgeschreven. Elke 100 spaarpunten is € 
2,00 waard voor onze vereniging. Ook is het mogelijk dat bestaande AVIA 
klanten hun spaarpunten doneren aan onze vereniging. Ook bedrijven 
kunnen aan deze actie meedoen. 
Passen kunnen bij uw penningmeester aangevraagd worden. U mag ook 
meerdere passen aanvragen, b.v. voor uw partner, kinderen etc. Meer in-
formatie kunt u vinden op www.avia.nl/clubsparen. Via een benzinepomp 
op onze website www.svschagendenhelder.nl kunt u de stand van zaken 
precies volgen. 
We rekenen op uw deelname. 
 

Piet Houtenbos, penningmeester  

AVIA CLUBSPAREN 

http://www.avia.nl/clubsparen
http://www.svschagendenhelder.nl
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Hierbij een korte samenvatting van wat er afgelopen 
zaterdag tijdens de jaarvergadering van COVS Neder-
land is besproken (hier en daar geef ik mijn eigen 
mening weer, dit staat tussen haakjes en cursief). 
Scheidend voorzitter Johan Dollekamp begint met een 
terugblik op het afgelopen jaar waarbij hij aangeeft 
dat het met de COVS niet goed gaat. De relatie met de KNVB en de relatie 
met de voetbalverenigingen zal anders moeten de komende jaren anders 
gaat het met de COVS steeds verder bergafwaarts. De vergrijzing en het 
dalende aantal leden zal dan alleen maar verder doorzetten. Hij noemt dan 
ook al dat er een aanbeveling is verschenen van de werkgroep “COVS op 
weg naar de toekomst”, wat onderbouwd wordt door een adviesrapport 
van twee studenten van de postdoctorale masteropleiding Sportbeleid en 
Sportmanagement. Dit rapport wordt als extra agendapunt later tijdens de 
vergadering officieel ingebracht (helaas, om verschillende redenen zal er 
vandaag niet inhoudelijk over dit rapport worden gesproken). 
Omdat zowel de secretaris als de penningmeester om privé redenen afwe-
zig zijn wordt het financiële jaarverslag alsook de (meerjaren) begroting 
behandeld door bestuurslid Gerben Koeslag (hetgeen hij voortreffelijk 
heeft gedaan, ere wie ere toekomt). Het was financieel geen geweldig 
jaar, en eindigde met een verlies van ongeveer 4000 euro. Vooral de kos-
ten van het blad De Scheidsrechter (49000 euro) en de bestuurskosten 
(33000 euro) hakten er flink in. We kunnen wel een stootje hebben, totaal 
is het vermogen van de COVS aan het einde van 2013 zo rond de 70000 
euro. De begroting is weliswaar door de vergadering goedgekeurd maar 
wel met de kanttekening dat deze nog wel eens aanzienlijk zou kunnen 
gaan wijzingen vanwege de op handen zijnde koerswijziging. Stefan Zand-
berg van Zaanstreek had veel vragen over de financiële rapportage en 
vraagt (volkomen terecht) of er volgend jaar meer toelichting kan komen 
bij de vooraf toegezonden financiële stukken. Nu moest alles ter plekke 
nog gepresenteerd en uitgelegd worden. Hij heeft van het bestuur de toe-
zegging gekregen dat dat zal gaan gebeuren. De contributie blijft ongewij-
zigd. 
De spelregelwedstrijden voor COVS teams blijf hoe dan ook georganiseerd 
worden. Volgend jaar zal de finale gehouden worden op 30 mei 2015, or-
ganisatie is dan in handen van district Oost. In 2016 zal Zuid 1 de finale 
organiseren, in 2017 is West 1 aan de beurt (misschien moeten wij vanuit 
Schagen – Den Helder laten weten dat wij de organisatie wel op ons willen 
nemen).  
Ook voor de jeugd moet er wel iets georganiseerd worden vindt de meer-
derheid van de vergadering, maar de vraag is hoe. De huidige vorm slaat 
in ieder geval niet genoeg aan. Ik heb namens Schagen – Den Helder laten 
weten dat wij van plan zijn om in ieder geval regionaal door te gaan, 
waarbij ik graag extra beeldmateriaal wil hebben. Onze jeugd heeft laten 
weten dat toch verreweg het leukste onderdeel van de huidige wedstrijden 
te vinden. 

JAARVERGADERING COVS NEDERLAND 
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Piet Tichelaar legt uit hoe het activiteitenplan van de COVS er voor de ko-
mende jaren uitziet, maar daar moet nog wel verder over gesproken wor-
den. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie over het rapport “COVS 
op weg naar de toekomst” kunnen de activiteiten best nog wel gaan ver-
anderen. Uit Nijverdal komt de opmerking dat zij samen met de gemeente 
een cursus “kennismaken met Sport” hebben georganiseerd en dat dat 
succesvol is aangegrepen om ook de arbitrage beter op de kaart te zetten. 
De verkiezing van diverse commissieleden verloopt zoals verwacht: de 
herkiesbare leden worden zonder tegenkandidaten herkozen en voor de 
overige posities worden alle door het bestuur voorgedragen kandidaten 
gekozen (geen enkele tegenkandidaat). 
De voorzittersfunctie komt vacant, Johan Dollekamp had vorig jaar al aan-
gegeven er mee te willen stoppen. Er was een geschikte kandidaat, maar 
wegens ziekte is die nu niet meer beschikbaar. Er wordt inmiddels met een 
andere, volgens de voordracht commissie geschikte, kandidaat gesproken. 
Later dit jaar zal hierover meer bekend worden. Johan Dollekamp stemt in 
met het, door omstandigheden, langer aanblijven als voorzitter. 
De werkgroep communicatie presenteert hun activiteiten. Zij zijn behoor-
lijk actief op het gebied van de nieuwe social media. Twitter, Facebook, 
Linkedin, Flickr (foto’s delen) en RSS worden genoemd als mogelijkheden 
waarmee de COVS aan de slag wil gaan om anders te gaan communiceren. 
De hoge kosten van het blad De Scheidsrechter (zie alinea over de financi-
ën) doen de discussie over het doorgaan met dit blad opnieuw oplaaien 
(enkele heren op leeftijd geven aan het blad in de papieren vorm niet te 
willen missen en geven duidelijk aan dat zij geen idee hebben hoe je de 
jeugd moet benaderen). 
Als voorlaatste agendapunt wordt Johan Dollekamp geëerd met de zilveren 
COVS speld. 
Tenslotte de rondvraag: 

 Een lid van de werkgroep communicatie merkt op dat er bij het vra-
gen naar mailadressen goed gelet moet worden op de wet Bescher-
ming Persoonsgegevens. 

 Den Bosch vraagt of een proefabonnement van een halfjaar mogelijk 
is, dit om op die manier mogelijk meer leden te kunnen aantrekken. 
Het bestuur komt hierop terug. 

 Veendam vraagt of clubscheidsrechters tegen een geringere bijdrage 
lid van de COVS kunnen worden. Hierover is enkele jaren geleden 
ook al eens over gesproken en daar is toen een document voor op-
gesteld. Dit moet op de website te vinden zijn. 

 Veendam: wil graag dat een digitaal blad verder wordt uitgewerkt, 
om de in hun ogen te hoge kosten voor het huidige blad te bespa-
ren. 

 Veendam: heeft begrepen dat de KNVB hun structuur gaat aanpas-
sen. Hoe gaat de COVS hierop reageren? Het bestuur van de COVS 
is hierover in gesprek met de KNVB en houdt vinger aan de pols. 

 Amsterdam: de voorzitter Peter de Waard presenteert een aardig 
boekje wat door één van hun leden is geschreven. Het heet De 
Scheids en is een verzameling van wekelijkse columns die in de NRC 
hebben gestaan (ik heb dat boekje gekocht voor 10 euro en het in-
middels gelezen, het is alleraardigst en wie het ook wil lezen mag 
het van mij lenen) 
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 Pol Hinke merkt namens West 1 op dat hij zorgen heeft over de uit-
voering van de verplichte spelregeltoets voor de B-junioren. COVS 
praat hierover met de KNVB, maar dit levert voorlopig nog niets op. 

 Noord: merkt op dat de debiteurenstand in 1 jaar tijd is gegroeid 
van 9000 naar 13000 euro. Hiervoor is aandacht nodig. 

 Schagen – Den Helder: pleit voor het nadrukkelijker meenemen van 
de verenigingsscheidsrechters in het activiteitenplan. Ook graag 
aandacht voor de jongste jeugd die net begint met fluiten en de jon-
ge scheidsrechters die van het halve naar het hele veld toe gaan. 
Zal worden meegenomen bij de bespreking over de activiteiten, 
maar graag zelf ook nog doorgeven aan de COVS, in dit geval Piet 
Tichelaar (zal ik gaan doen). 

 Zuid 2: hoe zit het met de blokkade van het DWF als iemand die 
geen lid van de KNVB is toch probeert een DWF in te vullen. Ant-
woord: deze blokkade is er af gehaald om toch het DWF af te kun-
nen maken, maar de KNVB houdt wel bij hoe vaak het voorkomt dat 
iemand die geen KNVB lid is toch een DWF instuurt. 

 Tenslotte nog een oudere man die zijn archief compleet wil maken 
en vraagt om oude bladen van De Scheidsrechter (van vóór 1950). 
Ook hij wil graag nogmaals benadrukken dat de papieren versie van 
het blad niet mag verdwijnen. 

 
Sluiting van de vergadering om ongeveer 13.00 uur (schijnt vrij laat te 
zijn, andere jaren was het veel eerder afgelopen). 
 
Mijn samenvatting:  
 
De COVS kan niet zo door blijven gaan als het nu doet. Terechte discussie 
over een erg duur clubblad en hoe daar verder mee te gaan. Digitale infor-
matievoorziening komt eraan en zal verder doorgepakt moeten worden, 
maar veel van de vandaag aanwezigen is daartoe niet in staat. Het oude 
mannen gehalte wat zich krampachtig aan de huidige situatie wil vasthou-
den is vrij hoog. 
Hoe de jeugd aan te trekken en te binden is niet of nauwelijks aan de orde 
geweest. Ik heb mijn punten die ik in ons beleid wil hebben (beginnende 
jeugd, iets oudere jeugd die naar het grote veld gaat en verenigings-
scheidsrechters verdienen meer aandacht) wel kunnen maken, maar we 
zijn er nog lang niet. 
De discussie met de KNVB en de verenigingen over de positionering van de 
COVS in de driehoek met genoemde partijen zal cruciaal zijn voor de ver-
dere toekomst van de COVS. Helaas kon daar, wegens gebrek aan voorbe-
reidingstijd, niet inhoudelijk over gesproken worden. Dit betekent opnieuw 
tijdsverlies voor de COVS die toch al in zo’n lastige positie zit. 
 
 

Dick Dam, voorzitter  
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KNVB WEST 1 EERT DE SCHEIDSRECHTERS 

KNVB-West 1 pakte weer eens heel goed uit naar haar scheidsrechters. Op 
23 mei jl. werd een groot aantal (±56) scheidsrechters in het zonnetje 
gezet vanwege hun grote staat van dienst voor en bij de KNVB. Een groot 
aantal scheidsrechters was al in het bezit van een gouden speld en dat 
was eigenlijk best wel het hoogst haalbare voor de fluitisten, was de alge-
mene gedachte, maar ziedaar, de KNVB had toch nog een iets grotere on-
derscheiding bedacht: ”SCHEIDSRECHTER VAN VERDIENSTE”. Ik vind 
het een bijzonder goede keuze van de KNVB. Op deze wijze laat de KNVB 
weten dat zij het ten zeerste waardeert dat deze scheidsrechters zich zo 
lang inzetten en sommigen ook op diverse manieren zoals fluiten, rappor-
teren, begeleiden of waarnemen. En dat allemaal met medewerking van 
het thuisfront, zoals voorzitter scheidsrechterscommissie Hans Buitenhuis 
memoreerden. Ik ben daar de volgende leden tegengekomen: Leo Blank, 
Piet Borst, Alex David, Roel Linstra, Guus Marees, Wim van Dorsselaer ter-
wijl ook onze voorzitter Dick Dam als gast aanwezig was. Piet Houtenbos 
maakte ook deel uit van deze gedecoreerde groep, maar hij kreeg zijn on-
derscheiding al eerder in het Utrechtse deel van het West 1 district omdat 
hij in Akersloot niet aanwezig kon zijn. Opperspreekstalmeester en 
scheidsrechterscommissielid Jur Klarenbeek had voor iedere gedecoreerde 
een leuke anekdote gezocht die de scheidsrechter in kwestie in zijn lange 
carrière had meegemaakt. Het werd daardoor een hele lange maar abso-
luut geen saaie avond. Alle gedecoreerde scheidsrechters kregen en mooie 
speld en een prachtige oorkonde. Ik weet zeker dat deze bijzondere aan-
dacht van de KNVB aan de scheidsrechters ten zeerste door de scheids-
rechters wordt gewaardeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto staande van links naar rechts: Guus Marees, Wim van Dorsselaer,  

Leo Blank, Alex David en voorzitter Dick Dam. Vooraan: Piet Borst en Roel Linstra. 

 

Co Cardol 
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Het was een beetje bewolkt en er stond wel wat wind, maar verder was 
het op zaterdag 14 juni prachtig fietsweer. Om kwart voor 10 stonden we 
er weer klaar voor: Piet Borst en Jan Geerlings met hun eega’s, Gerrit 
Dekker met zijn kleinzoon, Hans Glas, Frans Koolbergen, Henk van Bokho-
ven en Dick Dam hebben er een mooi tochtje van gemaakt. Eventjes ruim 
30 kilometer fietsen, en daarmee weer mooi 300 euro verdiend voor de 
club. Bovendien kom je nog eens ergens. De meeste deelnemers reden 
bijvoorbeeld echt voor het eerst van hun leven over het Rijper rijwielpad, 
een mooi fietspad dwars door de weilanden tussen het Rijpje en de Stroet. 
De afstand was goed te doen en afgezien van een stukje pal tegenwind op 
de Westfriesedijk tussen Krabbendam en Enigenburg viel het verder best 
wel mee met de wind ook. Na driekwart van de tocht “efkes mooi anzitte” 
bij de snackbar in Dirkshorn onder het genot van een koppie met een 
heerlijk gevulde koek waar Henk van Bokhoven voor gezorgd had en ook 
deze morgen kon niet meer stuk. Bijna zonder uitzondering was de me-
ning: volgend jaar gewoon weer!! 

 
Dick Dam 

RABOBANK SPONSORFIETSTOCHT 
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PROMOTIE / DEGRADATIE 

De redactie feliciteert de volgende leden met hun promotie: 

Zondag:   Van  Naar 

E. Dam    Groep 2 Groep 1 

 

Zaal:    Van  Naar 

J. te Kloeze  Groep 1 Landelijke lijst 
 

Helaas zijn er ook enkele degradanten binnen onze vereniging. Wij wensen 
hen in het volgende seizoen heel veel succes om zich te herpakken. 

WWW.SVSCHAGENDENHELDER.NL 

Sinds vorig jaar beschikt onze scheidsrechtersvereniging over een website, 

een absolute must in deze moderne tijd. Deze was al een tijdje in de lucht, 

maar dit is altijd een tijdelijke website geweest totdat we er de ruimte 

voor kregen om er wat mooiers van te maken. 

Die tijd is nu gekomen, vanaf heden vindt u op 

www.svschagendenhelder.nl een mooie, moderne website met de 

uitstraling die bij onze vereniging past. Hierop vindt u veel meer dan tot 

nog toe op onze website stond, de beste manier is om gewoon een kijkje 

te nemen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder blijven wij natuurlijk actief op Facebook en Twitter, onze berichten 

komen ook op onze website terug. Laat bijvoorbeeld op Facebook weten 

wat u van onze website vindt! 

 
Het bestuur wenst een ieder veel plezier op onze online pagina’s! 

 
Erwin Dam 

http://www.svschagendenhelder.nl
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NEDERLANDS KAMPIOEN SPELREGELS: 
HET TEAM VAN  

SCHAGEN-DEN HELDER e.o. 

Het is dan eindelijk een keer gelukt. Na vele, vele jaren meedoen aan 
spelregelwedstrijden in het district en soms aan de landelijke finale, is het 
door het huidige spelregelteam gelukt om Nederlands Kampioen 2014 te 
worden.  
Het spelregelteam bestaat uit Dick Dam, Theo de Graaf en Jörn te Kloeze 
en wordt getraind door Lenie en Co Cardol. Op 31 mei jl. werd deze finale 
gehouden in Rijkevoort, Noord-Brabant. De wedstrijd begint meestal met 
het schriftelijke gedeelte en na afloop bleek wel dat deze vragen niet mak-
kelijk waren. Aan het einde van de wedstrijd worden pas de resultaten van 
deze ronde bekend gemaakt. Daarna kregen de deelnemers twee digitale 
leesvraagrondes te verwerken. Hierbij komt de vraag via de beamer op 
het scherm en na een x-aantal seconden komen er vier antwoorden bij en 
moeten de deelnemers hun keuze maken door een bordje met A,B, C of D 
op te steken. Na deze twee ronden stond het team van Scha-Den H met 
104 pnt. Daarna kwam de lastigste ronde namelijk de mondelinge. Toch 
scoorde het team niet slecht. Maximaal was er 48 punten te verdienen en 
zij behaalden 38 punten. De grootste concurrent, S.C.U., behaalden 46 
punten dus liepen wat in maar bleven toch nog vier punten achter. Op zich 

was dat niks want er waren nog twee 
spelonderdelen te gaan.  
In de beeldvraagronde sloeg het team 
van S.C.U. hun slag. Zij maakten geen 
enkele fout en kwamen toen op 210 
punten tegen Schagen-Den H 194 en 
dat is best een pittige achterstand met 
nog één onderdeel te gaan, de quizron-
de. In deze ronde zijn de meeste pun-
ten te verdienen, maar ook te verlie-
zen. Jörn maakte geen fout maar Theo 
en Dick maakte ieder twee fouten en 
dat kostte maar liefst 20 punten. Ech-

ter de S.C.U. deed het niet beter dan ons team want zij kwamen niet ver-
der dan 45 punten. Daarna werden de antwoorden van het schriftelijke 
getoond via de beamer en daar bleek dat Schagen-Den Helder beduidend 
meer punten hadden behaald dan de S.C.U.: 84 tegen 66. De einduitslag 
werd derhalve Schagen-Den Helder 333 punten en de S.C.U. 321. Hierme-
de was de landstitel binnen. Natuurlijk waren er hier en daar wat protesten 
van de kant van S.C.U. maar deze werden niet allemaal gehonoreerd door 
de wedstrijdjury. 
Door deze overwinning is deelname aan het Nederlands kampioenschap 
voor het volgend jaar verzekerd want de bekerwinnaar plaatst zich auto-
matisch. 
In het individuele klassement ging het ook niet slecht. Na de winnaar, 
Marco Ritmeester van de S.C.U., werd Jörn te Kloeze tweede en Dick Dam 
derde. Theo de Graaf eindigde als achtste. 

Co Cardol 
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Op vrijdag de 13e om 19.00 uur hadden zich 22 man/vrouw gemeld voor 
de seizoensafsluiting 2013-2014 op sportpark De Groet in Waarland. De 
barbecue stond opgesteld, meester-kok René Hartog was er klaar voor en 
het feest kon beginnen. En een feest werd het!  
Na de koffie werd door de voorzitter allereerst even stilgestaan bij het af-
gelopen seizoen. De tweede plaats voor de Con Zelo jeugd en de derde 
plaats voor de Winkel jeugd bij het Nederlands kampioenschap spelregels 
in Deventer werd nog even opgenoemd, met daarbij ook nog het persoon-
lijke succes voor Eduard Beets van Winkel die individueel de beste spelre-
gelkenner van Nederland bij de jeugd is geworden. Dan natuurlijk het ge-
weldige Nederlands kampioenschap spelregels van het COVS-team van 
Schagen–Den Helder e.o. in Boxmeer op 31 mei. Erwin Dam en Kelly Mol 
hadden voor alle deelnemers een heel mooi boekje gemaakt met een foto 
impressie van deze geweldige dag. Erg leuk en door de deelnemers zeer 
gewaardeerd. 
Tijdens het eten van het lekkere vlees en de prima salades werden de 
jaarprijzen van het Keezen uitgedeeld. Er zijn vijf avonden gehouden 
waarbij is besloten dat om voor een prijs in aanmerking te komen iemand 
minstens drie keer moest hebben meegedaan. In totaal hebben we dit jaar 
27 verschillende deelnemers gehad waarvan 11 die drie of meer keer heb-
ben meegedaan. De ranglijst van deze 11 ziet er als volgt uit. 
(plaats – naam - aantal keren meegedaan - gemiddeld aantal punten per 
avond): 
 
1. Thomas Bakker 3 52,33 7. Co Cardol 5 37,40 
2. Lenie Cardol 5 46,20 8. Piet Houtenbos 5 36,40 
3. Erwin Dam 4 42,00 9. José van den Hoff 3 31,67 
4. Kelly Mol 3 40,33 10. Dick Dam 5 31,40 
5. Lien Borst 4 39,75 11. Dik Kortekaas 5 26,80 
6. Piet Borst 4 39,25 
 
En tenslotte nog even allemaal gezamenlijk naar de WK wedstrijd Neder-
land – Spanje kijken. U weet natuurlijk allemaal hoe dat is verlopen en dat 
het daardoor dus nog enige tijd heel gezellig bleef in de kantine van Con 
Zelo zal niemand verbazen. Maar ook weer niet al te lang want de volgen-
de ochtend moest er door diverse leden al weer gefietst worden voor onze 
scheidsrechtersvereniging.  
Onder dankzegging voor de leuke afsluiting van dit fantastische seizoen 
besloot de voorzitter zo rond de klok van half elf deze mooie avond. 
 

Dick Dam 

FANTASTISCHE AFSLUITING VAN HET SEIZOEN 
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1. Bent u nog actief scheidsrechter en zo ja, hoe lang fluit u al? 
Indien nee, in welke periode was u actief scheidsrechter? 
Mijn scheidsrechtersloopbaan is gestart in 1987 en is nog steeds niet 
voorbij. Dus al 27 jaar. 

2. Kunt u zich uw eerste wedstrijd nog herinneren en zo ja, welke 
wedstrijd was dit? 
Mijn eerste wedstrijd kan ik mij niet meer herinneren. Ik denk een 
wedstrijd bij S.R.C. C1 en de tegenstander weet ik ook niet meer, 
maar ik was wel heel erg zenuwachtig. Maar het ging prima en dat gaf 
moed voor de toekomst. 

3. Sinds wanneer bent u lid van de COVS en waarom bent u lid ge-
worden? 
Ik ben na een ½ jaar lid geworden van de C.O.V.S. en heb het speldje 
25 jaar lidmaatschap al verdiend en gekregen. Ook de gouden speld 
van de K.N.V.B. voor 20 jaar fluiten + een oorkonde. 

4. Waarom bent u gaan fluiten? 
Ik zat in het bestuur van cv. Wieringermeer en er was een zeer tekort 
aan clubscheids- rechters en ben toen op de cursus gegaan en ge-
slaagd. Maar helaas, het werd geen clubscheidsrechter maar KNVB, 
wat mij meer aantrok. Als ik vrij was floot ik natuurlijk bij cv. Wierin-
germeer. Dat doe ik nu nog regelmatig. 

5. Kunt u zich nog bijzondere (grappige) voorvallen in uw carrière 
herinneren en zo ja welke? 
Ik was toevallig aan het fluiten bij cv. Wieringermeer. Mijn vrouw belde 
de kantine: direct thuiskomen. Ik had toen een veebedrijf en er moest 
een koe kalven. In de rust ben ik weggegaan (het was 4 minuten rij-
den) en zei: ”De rust duurt iets langer hoor jongens.” Geen probleem. 
Kwam na 20 minuten weer terug. De bevalling is goed verlopen. Een 
mooi koekalf en deze verkocht ik niet. Zij heeft jaren op mijn bedrijf 
voor de melkproductie gezorgd. Dit vergeet je nooit. 

6. Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden? 
Een dieptepunt in mijn loopbaan was wel een wedstrijd Wieringermeer 
4 – Flamingo’s 2. Toen werd ik met een karatetrap geveld. Een heel 
gedoe met politie enz. Deze man voetbalt dus nooit meer. Ik werd 
toen heel goed begeleid door Hennie Buddingh. Na ± 6 weken floot ik 
weer want ik laat mij niet door een gek mijn hobby afnemen en tot 
heden nooit meer problemen gehad. 

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 vereni-
ging te betekenen? 

 Ik heb veel bestuurswerk gedaan bij mijn eigen vereniging cv. Wierin-
germeer. Bij de C.O.V.S. heb ik geen bestuurswerk gedaan. 

8. Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder nog hobby’s? 
Mijn andere sport is biljarten op een gemiddeld niveau, ± 1.50.  
Hobby’s heb ik eigenlijk weinig. Ik heb een seizoenkaart van AZ, waar 
ik alle thuiswedstrijden bezoek. 

DE TIEN VRAGEN AAN … PIET BRAAKSMA 
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9. Heeft u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organise-
ren van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke? 
Ik heb geen ideeën voor activiteiten van de vereniging. De barbecue 
vind ik fantastisch. Wel mis ik een spreker uit de voetbalwereld. 

10. Heeft u tot slot de COVS vereniging Schagen-Den Helder e.o. 
nog iets te melden? 
Ik heb eigenlijk niets te melden. Ga zo door en probeer meer mensen 
op de activiteiten te krijgen. Zelf laat ik ook veel liggen. Hou dat maar 
op ’weinig tijd’. Als je niet meer hoeft te werken lijkt het wel dat je het 
veel drukker hebt. 
 

Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan:  
Hans van der Oord uit Wieringerwerf. 
 
Omdat: Hans veel plezier in het fluiten heeft gehad en door blessures 
moest stoppen. Hij is nu waarnemer bij de K.N.V.B.. Succes Hans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en 

J. Buma, P. Braaksma. 
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SCHEIDSRECHTER, WAAR BEN JE? 

Hee Scheids! Ben je blind of zo? Steeds vaker gedragen ouders en leiders 
zich respectloos naar de leidsman. Het voetbal zit er bijna weer op voor dit 
seizoen. Veel rondjes langs de velden in de regio zie je ineens een 
scheidsrechter in het veld die er niet uit ziet als een scheidsrechter. Het 
blijkt dan een vader of opa te zijn die de wedstrijd van zijn (klein-)zoon 
fluit omdat er geen scheidsrechter meer te krijgen is. Het is een nationaal 
maatschappelijk probleem geworden, zo lijkt het. Het is natuurlijk wel ver-
klaarbaar. In de huidige maatschappij, waar scheidsrechters eigenlijk vo-
gelvrij zijn verklaard, denkt men wel twee keer na om deze taak als mooie 
hobby te nemen. De kranten en televisies spugen headlines over molesta-
ties en bedreigingen aan het adres van scheidsrechters, en de KNVB is niet 
bij machte dit tij te keren. 
Elk incident wordt breed uitgemeten, de scheidsrechter wordt gezien als 
de kwaaie pier. Een pier die toevallig wél zijn hobby beoefent waardoor er 
22 andere mensen hun hobby kunnen beoefenen. 
Voetbal is emotie, vindt men. Elke sport is emotie, toch? Dat zijn bijvoor-
beeld hockey en rugby ook. Alleen, daar zie je dat de beslissing van een 
scheidsrechter wordt geaccepteerd, maar vooral ook wordt gerespecteerd. 
Niet alleen door de spelers, maar ook door de ouders. Waarom lukt dat 
dan niet bij het voetbal? 
Ook voetbal is in beginsel plezier hebben voor een kind. Een schreeuwen-
de ouder langs de lijn die zich ook nog eens bemoeit met de scheidsrech-
ter hoort niet thuis langs een voetbalveld. Als je het zelf beter denkt te 
weten of te zien, volg dan een cursus jeugdscheidsrechter en ga er lekker 
zelf staan. Dat geldt net zo goed voor sommige leiders. Moedig de kin-
deren op een positieve manier aan! De leiders zijn er om de wedstrijd aan 
te sturen en de scheidsrechter neemt de beslissingen. Helaas beseft niet 
iedereen dat zonder scheidsrechter geen enkele sport mogelijk is. Ook 
voetbal dus niet. Zelfs dammen heeft een scheidsrechter. De vraag die mij 
al een poos bezighoudt is dan ook hoe je scheidsrechters vindt en be-
houdt. Maar ook hoe je voor scheidsrechters, op elk niveau, een veilige 
"werkomgeving" maakt. Zeker bij het jeugdvoetbal. Wat kan een club 
hieraan doen? Wat kan de scheidsrechter zélf hieraan doen? Maar vooral: 
wat kunnen ouders hieraan doen. Het begint immers bij de opvoeding. Een 
ouder is een voorbeeld voor zijn kind, en een kind "kopieert" het gedrag 
van de ouder. Als leider was ik bij Be Fair, waar de scheidsrechter (13 
jaar!) mij duidelijke instructies gaf waar te staan en hoe te coachen: Posi-
tief en opbouwend. Hij vroeg mij de meegereisde supporters (ouders) te 
instrueren achter de hekken te blijven en de kinderen positief aan te moe-
digen. Duidelijke taal! Ik had respect voor deze jongen die, ondanks zijn 
jeugdige leeftijd, met kop en schouders uitstak boven het gros van de 
scheidsrechters die ik op zaterdag aantref langs de velden. Natuurlijk zijn 
er uitzonderingen, en deze jongen was er één van. 
Beste ouders en verenigingen, voetbal is voor iedereen. Uw kind of clublid, 
maar zeker ook de scheidsrechter wil dit met veel plezier blijven doen. U 
houdt er toch ook niet van als anderen zich ongevraagd met uw zaken be-
moeien? Een actievere, maar vooral meer positieve houding, zou al een 
klein beetje helpen. Ik wil ook graag ooit mijn kleinkinderen nog zien voet-
ballen in een wedstrijd met een gekwalificeerde scheidsrechter! 

 
Opgezocht door Epi Loog. 
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IK BEN OOK MAAR EEN MENS 
Steeds vaker verschijnen berichten in de media dat wedstrijden worden gestaakt 

doordat de scheidsrechter zich bedreigd voelt of verder spelen niet verantwoord 

vindt met het oog op de veiligheid, niet zelden zijn eigen veiligheid. Waar dit vroe-

ger meestal een bericht betrof over wat zich in den lande (met name de Randstad) 

zich had afgespeeld, komen deze berichten in het recente verleden ook voor in het 

werkgebied van onze scheidsrechtersvereniging. Een kwalijke zaak uiteraard, wat 

bij alle betrokkenen zonder twijfel tot veel ergernis leidt. 

De scheidsrechter voorop gesteld; hij heeft zeker een goede reden gehad om een 

wedstrijd voortijdig te beëindigen, zijn doel is immers om men te laten genieten van 

het voetbalspel gedurende de volledige 90+ minuten die een wedstrijd duurt. Beide 

ploegen; voor hen moet een gestaakte wedstrijd een regelrechte hel zijn, daar bei-

de ploegen voor enkele minuten terug zullen moeten keren naar het groene strijdto-

neel. En de nieuwe scheidsrechter; hij zal het onafgemaakte werk van zijn stakende 

voorganger af moeten maken. 

En dan rijst de vraag: wie is nu schuldig aan het noodgedwongen voortijdig beëindi-

gen van het spel? Of een veel betere vraag: hoe kunnen we voorkomen dat het in 

een volgende wedstrijd weer zover komt? 

Ik vind het te kort door de bocht om te zeggen dat spelers zich beter moeten gedra-

gen op het veld. Dat is namelijk een onveranderd feit in de historie van het voetbal, 

emotie hoort bij het spel en de uitingen die een speler daarbij laakt zijn van alle 

tijden. Hooguit is het taalgebruik ietwat veranderd, maar de essentie is hetzelfde. 

Voetbal is oorlog, al 110 jaar. 

In sommige berichten staan aanwijzingen voor de oorzaak van het staken van de 

match. Ik kwam in een artikel over een in de 43e minuut van de wedstrijd gestaakt 

duel de volgende zinsnede tegen: “Zoals altijd moest onze grensrechter vijf minuten 

voor de wedstrijd naar de scheidsrechter toe. Hier kreeg hij te horen dat de scheids-

rechter alle beslissingen neemt of er nu gevlagd wordt of niet. Onze grensrechter 

kreeg daarmee het gevoel alsof hij net zo goed niet met een vlag in zijn handen kon 

staan.” In datzelfde artikel: “Na een overtreding floot de scheidsrechter. Wij dach-

ten dat wij de vrije trap mee kregen, maar zagen de scheidsrechter anders beslis-

sen. Een paar van mijn spelers gingen toen naar de scheidsrechter toe. Mijn aan-

voerder stuurde ze weg en wou zelf met de scheids praten. De scheidsrechter wou 

dit niet hebben. De scheids zou hem toen uitgemaakt hebben voor dombo.” Na een 

kleine woordenwisseling kreeg de speler van Partij A geel en werd de wedstrijd ge-

staakt. 

Je kunt als scheidsrechter wel eens je dag niet hebben, je bent tenslotte ook maar 

een mens. Maar te vaak komen berichten als bovenstaande voor op en rond de 

voetbalvelden, waarbij de verantwoordelijke scheidsrechter in mijn ogen zelf mede-

verantwoordelijk is voor het moeten staken van een voetbalspel.  

Voetbal is een spel van mensen, door mensen en met mensen. Niets meer of min-

der. Je kunt als scheidsrechter echt een leuke zaterdag of zondag redden, door je 

gewoon, normaal op te stellen als gelijke van de leiding en spelers van de beide 

ploegen.  

Dus heren en dames scheidsrechters, wees menselijk en begripvol voor, tijdens en 

na een voetbalwedstrijd en zorg er daarmee voor dat je zelf niet de oorzaak wordt 

van een vroegtijdig einde van een voetbalmiddag! 

 
Arbiter Omnisciens  
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SPELEN MET DE SPELREGELS 

We gaan vooruit, de vorige keer 9 inzenders, nu zijn het er 11. Waarbij 2 
nieuwelingen, nl. Gerard de Boer van VESDO en Kelly Mol, de vriendin van 
Erwin die naast haar studie rechten zich nu ook in de wet- en regelgeving 
van de voetbalsport heeft verdiept.  
Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van april 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 1: A (pag. 59), Vraag 2: B (pag. 14 van de Aanvullende in-
structies), Vraag 3: A (pag. 23 van de Aanvullende instructies), Vraag 4: C 
(pag. 14 van de Aanvullende instructies), Vraag 5: B (pag.68), Vraag 6: A, 
F, G (pag. 86, 54), Vraag 7: C, E, F (pag.8), Vraag 8: A, D, F (pag. 21), 
Vraag 9: D, B, D (pag. 79, 80), Vraag 10: C, F, E (pag. 80), Vraag 
11: D, C, B  pag. 79), Vraag 12: A, G, C (pag.23), Vraag 13: C, I, G (pag. 
75, 28), Vraag 14: (pag. 82, 93) Indien dit gebeurt terw ijl de bal 
gewoon in het spel was: aftrap na geldig doelpunt; Indien dit gebeurt uit 
een doelschop: aftrap na geldig doelpunt; Indien dit gebeurt uit een direc-
te vrije schop: aftrap na geldig doelpunt; Indien dit gebeurt uit een indi-
recte vrije schop: doelschop. Vraag 15: (zie pag. 8 van het bewaarnum-
mer) Deze band dient een duidelijk afwijkende kleur te hebben t.o.v. het 
shirt; Hij dient om de linker of de rechter bovenarm gedragen te worden; 
Draagt een team rouwbanden, dan draagt men de rouwband links en dus 
de aanvoerdersband rechts; Breedte van de band moet ongeveer 10 cm 
zijn. 
De stand na twee rondes is geworden: 

 
 
NB. Buiten mededinging doen nog mee: 
Co Cardol 59 57 =  116 pnt 
Gerrit Dekker 52 46 =    98 pnt 

Naam punten 

  Sign.4 Sign. 1 Totaal 

Hans Glas 52 49 101 

Piet Borst 46 50 96 

Henk van Bokhoven 43 49 92 

Frans Koolbergen 41 42 83 

Teije van Seijen 38 45 83 

René Hartog 39 44 83 

Ysbrand Haagsma 42 40 82 

Kelly Mol   51 51 

Arie Klaver   42 42 

Gerard de Boer   29 29 
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Dan tenslotte de nieuwe opgaven: 
 
Vraag 1 (Meerkeuze) 3 punten 
Een speler van partij A schiet van buiten het strafschopgebied op het doel 
van partij B. Een verdediger springt en probeert de bal weg te koppen, 
maar raakt de bal slechts met zijn haar. De bal gaat hierna over het doel. 
Wat beslist de scheidsrechter? 
A. Doelschop, je haren tellen niet mee bij het raken van de bal. 
B. Hoekschop, je haren tellen wel mee bij het raken van de bal. 
C. Scheidsrechtersbal, het is voor de scheidsrechter niet duidelijk ge-

noeg of de bal wel of niet geraakt is. 
D. Scheidsrechtersbal, dit is altijd het geval bij het spelen van de bal 

met het haar. 
 
Vraag 2 (Meerkeuze) 3 punten 
Bij een vrije schop buiten het strafschopgebied staan de verdediger in een 
muurtje op de lijn van het strafschopgebied. De verdedigers worden hierbij 
vergezeld van een aanvaller die op een meter voor de muur hen het zicht 
ontneemt. Als de vrije schop genomen wordt, duikt de aanvaller voor de 
muur weg en komt de bal in de muur tegen een hand van een verdediger, 
die hij langs zijn lichaam houdt. Wat beslist de scheidsrechter? 
A. Indirecte vrije schop tegen de aanvaller en een gele kaart voor de 

aanvaller wegens geen afstand houden bij de vrije schop. 
B. Directe vrije schop tegen de verdediger wegens het spelen van de 

bal met de hand. 
C. Doorspelen. 
D. Strafschop tegen de verdediger wegens het spelen van de bal met 

de hand. 
 
Vraag 3 (Meerkeuze) 3 punten 
Bij welke spelhervatting mag men dichter dan 9.15 meter van de bal 
staan? 
A. De aanvallers bij een strafschop. 
B. De aanvallers bij een indirecte vrije schop voor de verdedigende 

partij in het eigen doelgebied. 
C. De verdedigers bij een indirecte vrije schop voor de aanvallende 

partij op de lijn van het doelgebied. 
D. De verdedigers bij een directe vrije schop voor de aanvallende partij 

net buiten het doelgebied. 
 
Vraag 4 (Meerkeuze) 3 punten 
Zolang er geen overtreding wordt gemaakt mag een speler worden aange-
vallen door meerdere tegenstanders op hetzelfde moment. Wat is het 
maximum hiervan? 
A. Hier is geen maximum aantal van. 
B. 2 tegenstanders. 
C. 3 tegenstanders. 
D. 6 tegenstanders. 
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Vraag 5 (Meerkeuze) 3 punten 
In een wedstrijd in het amateurvoetbal wil de doelverdediger van partij A 
in een zwart tenue spelen. Wanneer is dit toegestaan? 
A. Altijd. 
B. Alleen als hij zich onderscheidt van alle overige veldspelers. 
C. Alleen als hij zich onderscheidt van alle overige veldspelers en de 

arbitrage. 
D. Alleen als hij zich onderscheidt van alle overige spelers en de arbi-

trage. 
 
Vraag 6 (Selectie) 3 punten 
Waar moet het tenue van een veldspeler aan voldoen? 
A. Moet onderscheidend zijn van de veldspelers van de tegenstander. 
B. Moet onderscheidend zijn van de eigen doelverdediger. 
C. Mag niet zwart zijn. 
D. Mag niet groen zijn. 
E. Mag geen gevaar opleveren voor de tegenstander. 

 
Vraag 7 (Selectie) 3 punten 
Waarvoor geeft de scheidsrechter geen rode kaart? 
A. Het belemmeren van de spelhervatting. 
B. Het slaan van een medespeler. 
C. Het ontnemen van een duidelijke scoringskans. 
D. Het onderbreken van een kansrijke aanval. 
E. Het beledigen van een tegenstander. 
F. Het opzettelijk spelen van de bal met de hand. 
G. Het trappen van een tegenstander. 
 
Vraag 8 (Selectie) 3 punten 
Welke hulpmiddelen dient een scheidsrechter in het amateurvoetbal bij 
zich te hebben? 
A. Een hartslagmeter. 
B. Een tijdwaarneming. 
C. Een fluit. 
D. Een vlag. 
E. Een schrijfmiddel. 
F. Een groene kaart. 
G. Een spuitbus. 
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Antwoordmogelijkheden vragen 9 t/m 13: 

Vraag 9 (Mokum Open) 4 punten 
Een aanvaller begaat een onbesuisde overtreding in het strafschopgebied, 
buiten het doelgebied, tegen een medespeler. Wat doet de scheidsrechter? 
 
Vraag 10 (Mokum Open) 4 punten 
Wat moet de scheidsrechter doen als hij merkt dat een speler een tegen-
stander beledigt terwijl hij binnen het eigen strafschopgebied staat, en de 
tegenstander zich buiten het veld bevindt? 
 
Vraag 11 (Mokum Open) 4 punten 
Terwijl het spel zich op het middenveld bevindt windt een trainer zich in de 
instructiezone erg op. Hierbij blijft hij echter beschaafd in zijn taalgebruik 
en hij uit geen beledigingen. Hoe moet scheidsrechter hier tegen optre-
den? 
 
Vraag 12 (Mokum Open) 4 punten 
Er wordt op 20 meter van het doel een onbesuisde overtreding gemaakt 
ten opzichte van een aanvaller door een verdediger. Hierbij vindt er welis-
waar contact plaats tussen de verdediger en de aanvaller, maar er wordt 
geen doelrijpe kans ontnomen. Wat doet de scheidsechter? 
 
Vraag 13 (Mokum Open) 4 punten 
Een directe vrije schop wordt toegekend aan de verdedigende partij we-
gens een overtreding op de lijn van het eigen doelgebied. Een aanvaller 
probeert te verhinderen dat de vrije schop snel genomen kan worden, zo-
dat de verdedigende partij geen kans krijgt om een counter op te zetten. 
Hij doet dit door vlak voor de bal te blijven staan. Hoe handelt de scheids-
rechter? 

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 14 (Open) 8 punten 
Een doelverdediger voorkomt een doelpunt door een terugspeelbal vlak 
voor een toegesnelde aanvaller weg te stompen. De terugspeelbal werd 
van buiten het strafschopgebied met de voet door een verdediger ge-
speeld. Wat beslist de scheidsrechter en waarom? 
 
Vraag 15 (Open) 8 punten 
Onder welke voorwaarden mag een te laat gekomen speler alsnog het veld 
betreden tijdens een wedstrijd? 
 

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