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LID
Erwin Dam
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1738 AB Waarland
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Erwin.Dam@svschagendenhelder.nl
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JAARGANG 26
NUMMER 5
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 februari 2015

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland
Oplage: 500 stuks
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VAN DE VERENIGING
AGENDA


Iedere woensdagavond trainen op het complex
v.v. Kaagvogels in Kolhorn, aanvang 20.00 uur.



Iedere 2e maandag van de maand bestuursvergadering,
aanvang 20.00 uur

2015
09 jan
16 jan
17 jan
06 mrt
09 mrt
16 mrt
10 apr
24 apr
01 mei
09 mei
18 mei
30 mei
06 jun
05 jun

20.00 u
20.00 u
?
20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u
?
20.00 u
10.00 u
10.00 u
?

Nieuwjaarsborrel
Keezavond
Ned. Kampioenschap zaalvoetbal
Keezavond
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
1e Spelr.wedstr. D. v. Velzen Bokaal 2015
½ fin. spelr. COVS-West 1-teams
Spelregelfinale COVS-West 1-teams
Keezavond
NK finale spelregels jeugd
Jaarl. Algemene Distr. Verg. COVS-West 1
NK spelregels COVS-teams
Jaarl. Algemene Verg. COVS-Ned.
BBQ

SV Kleine Sluis
Kantine vv Con Zelo
Boxmeer-Cuijk
Kantine vv Con Zelo
N.N.B.
vv. Wieringerwaard
Waterland/Zaanstreek
IJmond
Kantine vv Con Zelo
N.N.B.
S.V.A.
Zutphen
Zeist
Kantine vv Con Zelo

COMMISSIES
Activiteitencommissie: R. Hartog (0223-643240)
Spelregelcommissie: D. Dam, E. Dam, J.C. Cardol
Beleidscommissie: D. Dam, R. Hartog, F.A. Koolbergen, J.N.M . van den Hoff
Arbitragepresentaties en opleidingen: E. Dam (06-11070383)
Trainingen: F.A. Koolbergen (0224-215150)

ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Erevoorzitter: G. Kamp †
Ereleden: P.H. Borst
J.C. Cardol
G. Dekker
A.J. Knol
B.A. Pot
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Leden van verdienste: J.C. Geerligs
J.P. Glas
Z. van der Woude

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

No.5 2014

VAN DE VOORZITTER
Het einde van alweer een bewogen jaar nadert. Ook binnen de scheidsrechterswereld is er weer van alles aan de hand. De COVS en de KNVB zijn
nog steeds niet op één lijn gekomen. Misschien dat de wisseling van voorzitter van de COVS hier verandering in gaat brengen. Johan Dollekamp
heeft jarenlang geprobeerd om op zijn manier de COVS en de KNVB bij
elkaar aan de onderhandelingstafel te krijgen om vooral de positie van de
COVS te versterken. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen is dat
niet helemaal gelukt. Hopelijk gaat zijn opvolger meer bereiken. Ik adviseer hem vooral om dan niet een te grote broek aan te trekken. De KNVB
is nou eenmaal groter, sterker en machtiger dan de COVS. Maar wij hebben daarentegen wel degelijk ook een goed functionerende organisatie en
kunnen vooral richting de jeugd en richting de verenigingsscheidsrechters
goede diensten verrichten ten gunste van ons mooie voetbalspel.
Eén van die goede diensten is het organiseren van spelregelwedstrijden
voor zowel de jeugd als voor de senioren. Voor de jeugdspelregelwedstrijden zag het er even erg slecht uit, de COVS gaf aan dat er weinig belangstelling, weinig geld en weinig interesse van de KNVB voor was. Dit was
allemaal juist, maar om er dan mee te stoppen is niet de oplossing. Een
andere aanpak, dat is waar we aan toe zijn met de jeugd. Gelukkig heeft
de COVS dat op tijd ingezien en zijn ze nu een forum gestart over de
vraag hoe jeugdspelregelwedstrijden het beste aangepakt kunnen worden.
Vanuit ons bestuur hebben Erwin en ik ons direct aangesloten. Ik heb goede hoop dat hier wel iets moois voor de jeugd uit gaat komen.
Dan de spelregelwedstrijden voor de COVS teams, daar werden we verrast
met de mededeling dat het topteam van de SVDU (Utrecht) te kennen
heeft gegeven er per direct mee te stoppen. Het is natuurlijk nooit met
zekerheid te zeggen, maar het kan er mee te maken hebben dat zij de
afgelopen finale van ons hebben verloren en dat ze de langdurige discussie
daarna over enkele jury beslissingen ook niet hebben gewonnen. Is dat
het geval, dan tonen ze zich wel erg slechte verliezers. Wij zitten in ieder
geval zo niet in elkaar en hopen nog jarenlang met plezier aan deze leuke
krachtmetingen mee te kunnen doen.

Allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst; op naar
een hopelijk succesvol 2015!
Dick Dam, voorzitter

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
LEDEN- EN ADVERTEERDERS
MUTATIES
Nieuwe leden:
Dennis Bakker

Thomas Bakker

Slootgaardweg 18a

Slootgaardweg 18a

1738 DC Waarland

1738 DC Waarland

Geb. datum: 30-10-1996

Geb. datum: 25-10-1994

E-mail: dennyboy@live.nl

E-mail: thomascz@live.nl

Dennis en Thomas, hartelijk welkom binnen onze COVS-gelederen en wij
hopen dat we jullie regelmatig mogen treffen op de activiteiten.
Bedankt als lid met ingang van 2015:
G. Marees, w egens verhuizing naar Utrecht.
F.L.W. Marcussen
Door deze mutaties is het ledental naar 61, donateurs blijft staan op 9 en
onze vereniging heeft 32 donateursverenigingen en 11 adverteerders.
Met ingang van het nieuwe jaar stopt Garage Glas uit ’t Zand met de sponsoring via een advertentie in ons clubblad. De redactie dankt het autobedrijf voor deze jarenlange sponsoring.

Het bestuur en de redactie wenst u en de uwen hele
fijne feestdagen en een goed en gezond 2015!

www.svschagendenhelder.nl
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BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING
COVS NEDERLAND
Vanwege het aftreden van de voorzitter van de COVS Nederland, Johan
Dollekamp was er een buitengewone Ledenvergadering uitgeschreven.
Deze vond plaats op zaterdag 6 december in het KNVB hotel in Zeist. Om
niet iedereen alleen maar voor het wisselen van de voorzitter naar Zeist te
laten komen waren er nog twee extra agendapunten toegevoegd: een tussentijds verslag van de Werkgroep Toekomst COVS en het digitaal gaan
van het blad “De Scheidsrechter”.
Het verslag van de werkgroep Toekomst COVS was teleurstellend, veel
vragen en geen oplossingen. Uit de zaal kwam dan ook terecht veel kritiek. De werkgroep heeft toegezegd begin januari met meer nieuws uit de
gehouden enquête te komen. Daarop zullen we moeten wachten. Helaas,
nauwelijks meer informatie ten opzichte van de jaarvergadering van mei
dit jaar.
De on-line presentatie van het digitale blad De Scheidsrechter gaf een aardig beeld van wat wij in februari 2015 kunnen verwachten. Dan komt de
digitale versie voor het eerst uit. De voorzitter van de SVA uit Amsterdam
stelde terecht de vraag of er ook een.PDF versie kan komen die zij dan zelf
kunnen printen voor de leden die geen mail en/of internet hebben. De
werkgroep had hier nog niet in voorzien maar heeft beloofd hier naar te
zullen kijken.
Tenslotte het belangrijkste agendapunt, de wisseling van voorzitter. Johan
Dollekamp had al langer geleden aangekondigd te willen stoppen, maar
het heeft een paar jaar (!) geduurd voordat er een geschikte opvolger was
gevonden. Die is er nu wel in de persoon van Pol Hinke, de huidige voorzitter van West 1. Voor ons in West 1 een aderlating, maar wel goed dat
Pol dit wil gaan doen. Uit zijn toespraak waarmee hij zijn voorzitterschap
opende bleek al dat hij een aantal punten toch fundamenteel anders ziet
dan zijn voorganger, hetgeen ook nodig is. Vooral de relatie met de KNVB
zal anders geregeld moeten worden en Pol beseft dat heel erg goed.
Johan Dollekamp tenslotte werd (volkomen terecht!) benoemd tot erelid
van de COVS. Alleen jammer dat daar dan niet iets tastbaars (oorkonde is
toch snel gemaakt) bij bedacht was.
Er zal nog veel werk verzet moeten worden
om de COVS structureel op het juiste spoor
te krijgen en ook te houden, maar met deze
nieuwe voorzitter en toch ook een heleboel
enthousiaste COVS leden (want enthousiast
zijn vrijwel zonder uitzondering alle aanwezigen wel!) heb ik er vertrouwen in dat er ook
in de nieuwe structuur die de KNVB voorstelt
een plek is voor de COVS.
Dick Dam, voorzitter
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VAN DE PENNINGMEESTER
Omdat de laatste jaren diverse kosten omhoog zijn gegaan en uw vereniging al vele jaren daarin de contributie niet is meegegaan, is in de Algemene Jaarvergadering van 10 maart 2014 besloten en goedgekeurd om de
contributie en donaties voor 2015 te verhogen.
Voor 2015 wordt de contributie € 37,50 voor hen die een automatische
incasso hebben afgegeven of vóór 1 mei 2015 betalen. Betaald u ná 1 mei,
dan wordt de contributie verhoogd met € 5,00 naar € 42,50.
De donatie voor persoonsdonateurs wordt € 17,50.

De donatie voor donateursverenigingen wordt € 20,00.
Velen hebben reeds een automatische incasso afgegeven, doch een aantal
nog niet. Om het voor de penningmeester en voor uzelf gemakkelijk te
maken, vraag ik u om alsnog een automatische incasso af te geven. Dan
hoeft uw penningmeester niet steeds te bellen en mailen om de laatste
centen binnen te krijgen. Afgelopen maand had ik pas de laatste donaties
en contributies binnen, terwijl bijna iedereen in maart aan zijn verplichting
heeft voldaan. Wilt u alsnog overgaan op automatische incasso, neem dan
even contact op met ondergetekende.
Piet Houtenbos, penningmeester

GROTE CLUB ACTIE
De trekking van de Grote Club Actie is geweest. Helaas
zijn er geen prijzen gevallen in de loten van de vereniging.
Echter zoals jullie in op de site hebben kunnen lezen, hebben we nog een
extra prijs welke beschikbaar is gesteld door Horloge.com. Dit is een verrassingspakket.
Maandag 8 december hebben we tijdens de bestuursvergadering een lot
getrokken en dat is 525389.
De eigenaar van dit lot kan zich bij ondergetekende melden en krijgt dit
pakket uitgereikt. Verder wil ik alle kopers van de loten weer bedanken
voor hun steun, door deze 150 loten te kopen.
René Hartog, Piet Borst en Henk van Bokhoven bedankt voor het aan de
man/vrouw brengen van deze loten.
We hopen volgend jaar wederom op jullie steun te mogen rekenen.

Piet Houtenbos, penningmeester

www.svschagendenhelder.nl
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UITSLAG GROTE CLUBACTIE
Hoofdprijzen
1e prijs € 100.000,- 3803624
2e prijs Volkswagen UP! 3647930

Overige prijzen
3e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 2.500,1101252
4e – 6e prijs Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,0206401 0380916 0843726
7e – 9e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. €
750,0364852 0606393 2645515
10e –14e prijs Thermae 2OOO arrangement voor 2 personen
0074187 0639873 3349568 3875321 3883856

15e – 48e prijs Safety Experience all-in slipcursus voor 2 personen
0000045 0330466 0355869 0367491 0442152 0600443 0612980
0626415 0670406 0699975
0735112 0962287 1113156 2510988 2589675 2624011 2692000
2734900 2852904 2975990
3011093 3194853 3340408 3449623 3546747 3691794 3710306
3795568 3803572 3807322
3821086 3953287 4060997 4066017
49e – 78e prijs Fletcher Hotels all-in arrangement voor 2 personen
0187137 0458914 0630776 0652936 0722508 0780814 0829097
0888801 1018901 1022297
2607603 2834963 2855297 2935494 3010337 3017589 3197296
3237953 3290160 3350155
3374693 3396029 3448366 3550447 3645791 3764031 3776236
3822105 3866842 4016633
79e – 93e prijs Horloge.com waardebon t.w.v. € 175,0116331 0121684 0150537 0813285 0850154 0936589 1088370
1120126 2521969 2727157

2998781 3009590 3403307 3739332 4071343
94e – 123e prijs Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten
8
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0072598 0087261 0094806 0241700 0275101 0522873 0531854
0612132 0726311 0828038
0990790 0995624 1009457 2507058 2562373 2700897 2714167
2756022 2890372 2977498
3020627 3043317 3155492 3226070 3331366 3578221 3597955
3828064 4038504 4059899
124e – 138e prijs Thermae 2OOO 2 duo entreekaarten
0120858 0453462 0642264 0727471 0776887 0832097 0952304
1031061 1046866 1120990
2514638 2774889 2785421 3739543 4070227
139e – 168e prijs Bobbejaanland 4 entreekaarten
0002994 0018673 0088734 0148421 0303704 0401528 0402447
0691907 0697932 0812807
2512122 2562676 2735851 2759827 3161431 3369920 3374101
3442633 3460299 3500067
3530293 3559130 3653239 3848925 3885516 3993408 4033004
4038528 4047643 4049398
169e – 188e prijs Veluwse Bron 4 entreekaarten
0073889 0304965 0312534 0378838 0666415 0683054 0794272
1040845 1099200 2514145
2537161 2583918 2661966 2739698 2977851 3295449 3683282
3755610 3803217 3986476
189e – 213e prijs Attractiepark Slagharen 4 entreekaarten
0109803 0140514 0148145 0189841 0270770 0284730 0300224
0300755 0338433 0375086
0676886 0919806 0928621 1016664 1119172 2812777 2922945
2992747 3328843 3381143
3382336 3387790 3591366 3791585 4057769

Prijzen op eindcijfers
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 400,- 310173
Laatste 5 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 350,- 94031
Laatste 4 cijfers goed Trolley t.w.v. € 130,- 1642

www.svschagendenhelder.nl
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HET SIGNAAL DIGITAAL?
De afgelopen maanden hebben wij gemerkt dat steeds meer bladen niet
langer meer op papier, maar digitaal verspreid worden. Een aantal van
onze zusterverenigingen en ook de landelijke COVS (het blad "De Scheidsrechter") hebben inmiddels besloten het clubblad alleen nog maar digitaal
te verspreiden. Zover willen wij (nog) niet gaan. Wel willen wij graag inventariseren hoeveel leden in de toekomst het clubblad digitaal zouden
willen ontvangen. Om kosten te besparen zouden wij dan die leden geen
papieren exemplaar meer willen sturen, maar "Het Signaal" alleen nog
maar in digitale vorm verstrekken.
Uiteraard is het dan wel van belang dat wij beschikken over het juiste email adres.
Vandaar de volgende vraag aan al onze leden:
Als u vanaf 1 januari 2015 ons clubblad "Het Signaal" in digitale vorm wilt
ontvangen en geen exemplaar meer op papier, stuur dan s.v.p. een e-mail
naar info@svschagendenhelder.nl met de tekst: Beste redactie, ik wil
vanaf 1 januari 2015 het Signaal graag alleen digitaal ontvangen.
Uiteindelijk is het de bedoeling om de kosten van het clubblad hierdoor te
verminderen.
Vriendelijke groeten,

Het bestuur van sv Schagen-Den Helder e.o.

www.svschagendenhelder.nl
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DE TIEN VRAGEN AAN… FRANS KOOLBERGEN
1.
Bent u nog actief scheidsrechter en zo ja, hoe lang fluit u al?
Indien nee, in welke periode was u actief scheidsrechter?
Neen, ik ben niet meer actief als scheidsrechter. Ik ben medio 1967 als
scheidsrechter voor de KNVB, afdeling Haarlem begonnen en na mijn verhuizing naar Alkmaar per 1 april 1970 voor de afdeling Noord-Holland
gaan fluiten.
2.
Kunt u zich uw eerste wedstrijd nog herinneren en zo ja, welke wedstrijd was dit?
Bij een van mijn eerste wedstrijden in de afdeling Haarlem ben ik begeleid
bij een wedstrijd van Geel Wit, junioren B2. Het was echter zulk slecht
weer dat de begeleider maar in de kantine was gaan zitten. Niet te vergelijken met de begeleiding welke we nu geven.
3.
Sinds wanneer bent u lid van de COVS en waarom bent u lid
geworden?
Op 1 april 1970 ben ik lid geworden van de scheidsrechtersvereniging Alkmaar. We trainden daar nog in de gymzaal in het Hoefplan. Per september
1972 ben ik verhuisd naar Schagen en per 1-8-1973 lid van deze vereniging. Ik ben lid geworden omdat ik wilde trainen en geen lid wilde worden
van een van de voetbalverenigingen.
Ik floot voor de afdeling Noord-Holland en wilde onafhankelijk blijven van
de voetbalverenigingen.
4.

Waarom bent u gaan fluiten?

Als leider van de pupillen van mijn voetbalvereniging Hoofddorp Boys
moest je alle thuiswedstrijden zelf fluiten.

Op zondag floot ik dan de junioren en door een akkefietje in de wedstrijd
Hoofddorp Boys A2 – vv Nieuw Vennep A1 kwam ik in aanraking met de
afdeling Haarlem. De Hr. v. Duuren, lid van de scheidsrechterscommissie,
vroeg mij waar ik de cursus had doorlopen. Hoofddorp was toen nog zo
klein dat daar geen cursussen werden gegeven en dus moest ik mij melden op het afdelingsbureau aan de Jansweg in Haarlem.
Cursus gedaan en na de fusie tussen Hoofddorp Boys en ETO
(fusievergadering op 26-06-1969) alleen nog maar voor de Bond gaan fluiten.
Om de week, want ondertussen had ik ook verkering gekregen met Gon en
moest ik met het OV naar Nijmegen.

12

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

No.5 2014

5.
Kunt u zich nog bijzondere (grappige) voorvallen in uw carrière herinneren en zo ja, welke?
Wat denk je van het kampioenschap van IJsselmeervogels in de tijd dat ik
nog assistent was in de Hoofdklasse, of van de wedstrijden aan de kuststrook in West 2 bij Rijnsburgse Boys en Noordwijk, Katwijk en Lisse. En
bij de wedstrijden van Ajax amateurs in de Meer (i.v.m. bloemencorso) en
naast het Olympisch stadion. En als 4e man bij de beslissingswedstrijd tussen Scheveningen en Lisse op het terrein van Rijnsburgse Boys, met TVWest naast me.
6.

Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden?

Het grootste dieptepunt was dat we als arbitraal trio onder begeleiding van
de teamspelers en de besturen van Huizen en IJsselmeervogels met een
omweg van het veld afgingen.
Jaap Bax, toen nog verslaggever bij de NCRV met voetbal op zaterdagmiddag, was erbij. De supporters van de rooien gingen over de rooie. Ruth
van de Groep (aanvoerder van de Vogels) spoog op het moment dat de
scheidsrechter bezig was iedereen uit de 16 te krijgen, de strafschopnemer in het gezicht en ik stond op de punt van de 16 en de achterlijn en
zag het gebeuren. Ruth kon vertrekken en de Vogels verloren de wedstrijd. Het trio had het natuurlijk weer gedaan.
7.
Bent u op bestuurlijk- en/of commissieniveau actief voor de
vereniging (geweest)? Zo ja waaruit bestaat/bestond deze taak?
Zo nee, bent u bereid om (op termijn) iets voor de vereniging te
betekenen?
Ik ben nog bestuurslid en geef op de woensdagavond trainen aan de
liefhebbers. Afwisselend met Arie Klaver en in de toekomst met Erwin Dam
onze gediplomeerde trainer.
8.
Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder
nog hobby’s?
Naast het scheidsrechteren ben ik vele jaren als vrijwilliger in Amerika op
de grootste luchtvaartshows actief geweest in de ontvangst en begeleiding
van internationale bezoekers en het demonstreren en bouwen van vliegtuigen (1 en 2 persoons) van Spruce hout uit de 30’er jaren (kijk maar eens
op internet onder de naam Pietenpol)

www.svschagendenhelder.nl
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9.
Heeft u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organiseren van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke?
Ik vind dat onze vereniging voorop loopt in het contact zoeken met
de regionale verenigingen en het geven van instructies en cursussen resp.
spelregelkennis opbouwen van de verenigingsscheidsrechters. Verenigingen mogen best wel enthousiaster reageren
Ook zijn we actief bezig met het bevorderen van de spelregelkennis onder
de leden voor wie hier interesse in heeft.
Verder hebben we in het verleden meer activiteiten georganiseerd, zoals
appels plukken en lelies pluizen, maar als ik kijk naar de opkomst bij de
training, dan hebben de leden niet zo veel tijd meer beschikbaar voor andere activiteiten.
10. Heeft u tot slot de COVS vereniging Schagen-Den Helder e.o.
nog iets te melden?
Ik betreur het dat Wilbert v.d. Molen niet meer actief voor de bond fluit.
Als je zelf het gevoel hebt dat je vast loopt of dat er iets is in jouw leidinggeven dat bij de spelers tot kritiek leidt dan kun je de KNVB of je scheidsrechtersvereniging vragen of er iemand met je mee kan als begeleider.
Zelf ben ik voor de KNVB ook al vaker meegestuurd met een scheidsrechter die zijn eerste standaardwedstrijd ging leiden, of bij een scheidsrechter
die niet overliep van zelfvertrouwen of steeds weer tegen problemen aan
liep. Daar zijn praktijkbegeleiders ook voor.
Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan:
José van den Hoff
Omdat: Hij altijd wel iets te melden heeft en bovenal omdat het een fijne
collega is.

Aan deze rubriek werkten reeds mee:
B. van Ballegooij, R. Hartog, R. van Lith, F. Marcussen, D. Dam, E. Dam, Th. De
Graaf, Th. Koekkoek, P. Borst, J. Geerligs, H. van Bokhoven, F. Buiter, A. Klaver,
G. v.d. Sluis, H. Glas, J. te Kloeze, Y. Haagsma, A. Knol, C. Cardol, K. van Noorloos,
J. Buma, P. Braaksma, H. van der Oord, W. van der Molen en F. Koolbergen.
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KEEZEN IN NOVEMBER
Deze keer 16 deelnemers die de weg naar de kantine van Con Zelo hadden
weten te vinden om gezellig een avondje te Keezen volgens de regels van
de COVS. Die regels zijn door ondergetekende opgesteld en uitgelegd, en
daarom ook wel bekend als de “Waarlandse regels”. Ze wijken maar heel
weinig af van de Schagerbrugse regels of van de Wieringerwerfse regels of
van welke andere Keezregels dan ook, maar zorgen altijd nog wel weer
voor hilarische discussies. Zo probeerde deze avond iemand met een boer
twee pionnen te ruilen van zijn beide tegenstanders, maar dat mag zelfs
bij de “Waarlandse regels” toch echt niet. Afijn het was weer erg gezellig
en na 4 rondjes spelen hadden we een gastspeelster als winnaar. Ria Brink
speelde samen met onze penningmeester Piet Houtenbos en zij wist maar
liefst 61 punten te behalen. Ik heb het even teruggezocht, maar zo’n hoge
score hebben we bij onze Keezavonden nog niet eerder gehad. Op eerbiedwaardige afstand werden met 52 punten René Hartog en Erwin Dam
gezamenlijk 2e en 3e, waarmee de prijzen ook deze avond weer verdeeld
waren. We spelen altijd aan het begin van elke oneven maand, dus weer
in januari, maar aangezien januari begint met wat nieuwjaarsbijeenkomsten zal de volgende Keezavond gehouden worden op vrijdag 16 januari
2015. Hopelijk met weer zoveel deelnemers (en misschien nog wel wat
meer).
Naam:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Ria Brink
Erwin Dam
René Hartog
Piet Houtenbos
Kelly Mol
Co Stam
Dik Kortekaas
José v.d. Hoff

Punten:
61
52
52
43
36
35
33
32

www.svschagendenhelder.nl

Naam:
9. Ans Stam
10. Co Cardol
Lien Borst
12. Piet Borst
Lenie Cardol
Hennie Jansen
15. Cees Jansen
16. Dick Dam

Punten:
29
28
28
27
27
27
26
24

Dick Dam
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MOLESTATIE? SCHAKEL ONS IN!
In de bestuursvergadering van november heeft het bestuur nog eens uitgebreid gesproken over de 10 vragen van Wilbert van der Molen en geconstateerd, dat ik als portefeuillehouder Molestaties nog eens een stukje
hieraan moest wijden in ons clubblad ’het Signaal’.
Van internet heb ik een aantal belangrijke informaties geplukt waaronder
de volgende stukjes:
De KNVB heeft met ingang van 1 januari 2012 één landelijk, centraal
meldpunt voor excessen in het leven geroepen. Het nummer is
(06) 51 50 62 59. Het nummer is bereikbaar op zaterdag en zondag van
16.00 – 19.00 uur. Indien een wedstrijd op een doordeweekse dag wordt
gespeeld, kan men de volgende dag contact op nemen.
Als het misgaat, is er voor leden van de KNVB een speciale hulplijn voor
noodgevallen beschikbaar. Bij een exces op of rond het veld, kan
men contact opnemen met het noodnummer. Deze hulplijn is vanaf dit
weekend 24/7 bereikbaar via 0800-2299555. Binnen uiterlijk 48 uur
biedt een zogeheten voetbalofficier ondersteuning.
Scheidsrechters die te maken hebben gehad met geweld op of rond het
voetbalveld kunnen voortaan gratis gebruik maken van juridische hulp van
ARAG (rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener). Deze nieuwe dienst is beschikbaar voor alle 30.000 KNVB-scheidsrechters en verenigingscheidsrechters. Het is wat ons betreft een prima aanvulling op de al
bestaande faciliteiten en verzekeringen voor scheidsrechters.
Voor de leden van de COVS verenigingen heeft de COVS nog het e.e.a. op
papier gezet:
Bijlage Molestatie Protocol
Als aanvulling op de spelregels van de KNVB heeft de COVS een procedurele beschrijving gemaakt voor leden van onze organisatie, welke bij dient
te dragen aan een zo nauwkeurig mogelijke aanpak van molestaties c.a.
Dat beoogd wordt te komen tot ondersteuning van onze leden en een effectieve en efficiënte aanpak / bestrijding van molestaties moge duidelijk
zijn. In deze bijlage willen we wat inhoudelijke tips meegeven, die van
groot belang zijn binnen de tuchtrechtelijke, strafrechtelijke en civiele procedures. M.a.w. bij het opstellen van welke rapportage dan ook, pak dit Aviertje er bij en let daarop bij het
opstellen. Dit geldt zowel voor de rechtstreeks betrokkenen als ook voor
de begeleiders.
1. Essentieel is, dat begonnen wordt met het vermelden van: plaats, dag,
tijdstip en betrokkenen (spelers, trainer, officials etc.)
2. Daarna dient omschreven te worden wat, waar, wanneer en door wie
een gedraging is verricht;

3. Vervolgens komt het belangrijkste aan de orde, n.l. alles wat de gemolesteerde zelf heeft gezien, gehoord, gevoeld en gedaan. Dit zijn de redenen van wetenschap en daarmee valt of staat de aanpak van de dader(s).
www.svschagendenhelder.nl
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4. Toegevoegd kunnen dan nog worden feiten / gebeurtenissen, die met
de molestatie te maken hebben dan wel verklaringen van horen zeggen.
Uitvoering / gebruik van bovenstaande leidt ertoe, dat de kwaliteit van de
geleverde rapportage(s) aanzienlijk in kracht en waarde zullen toenemen
en bij elke instantie ( of dat de Tuchtcommissie is, of Commissie van Beroep, de strafrechter of civiele rechter) bij zal dragen aan het echt aan
kunnen pakken van molestatiegevallen. Dit tot genoegdoening van onze
leden en tot verdriet van de dader(s)! Dit ook wat wordt bedoeld met de
zelfreflectie in het Molestatie Protocol.
Tot slot: Hebt u ooit te maken gehad met een molestatie, aarzel dan niet
mij of de voorzitter van de vereniging te bellen. Wij willen u, als het niet
lukt om e.e.a. goed op papier te zetten hierbij graag helpen en indien gewenst gaan wij ook mee met de mondelinge behandeling van uw zaak.
Ik hoop echter van harte dat u hier nooit mee te maken zult krijgen.
Frans Koolbergen

START OPZETTEN ARCHIEF VERENIGING(EN)
Het zal al heel wat jaartjes geleden zijn, dat ik door de toenmalige secretaris van onze vereniging - Co Cardol- werd verblijd met de ontvangst van
tientallen dozen archief van de (toenmalige) COVS vereniging Schagen
e.o., van de (toenmalige) vereniging Den Helder e.o. en van de gefuseerde vereniging. Uit hoofde van mijn vroegere werkzaamheden beloofde ik
toen binnen redelijke tijd deze stukken eens te bekijken om deze vervolgens op te schonen en te archiveren. Welnu: het is eventjes wat later,
maar nu gaat het er toch van komen. Ik ben gestart en zal er voor zorg
dragen dat onze COVS-club straks een geïnventariseerd archief krijgt, opgeslagen in mappen en dozen, zodat latere naslag altijd mogelijk blijft. Ik
ben van plan dit archief per 2013 af te sluiten en dan zou het natuurlijk
prachtig zijn als ik dan ook alle van belang zijnde bescheiden tot die periode in mijn bezit heb. Daarom wil ik een beroep doen op u allen, maar zeker de (oud) bestuurders, dat indien u thuis nog COVS bescheiden heeft:
lever die bij mij in. Het archief moet immers compleet zijn. Mocht u twijfelen of iets toch nog de moeite is van het bewaren, laat mij dit dan maar
bekijken, waarna weggooien altijd nog kan. Ik ben benieuwd of mijn oproep nog wat oplevert. Haast u echter wel, want als ik eenmaal aan de
gang ben, dan ben ik niet meer te houden (ambtenaar geweest). Ik houd
u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,

Hans Glas
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DE FEESTDAGEN IN DE OGEN VAN
DE SCHEIDSRECHTER
Zoals ik al vaker op deze plek heb verteld, denk
ik dat de meeste scheidsrechters het fluiten als
hobby of zelfs als passie zien. Niets liever dan de
geur van vers (kunst)gras op het veld, de kenmerkende lucht van massageolie als je langs de
fysioruimte loopt en nog iedere keer kippenvel als
de plaatselijke voetbalvereniging het bandje met
You’ll never walk alone afspeelt op de gammele
speakers rond het half omhekte veld, terwijl jij in
je kielzog 22 tot op het tandvlees gemotiveerde
voetbal(st)ers hebt lopen die op het scherpst van
de snede hun eigen Champions League-finale
spelen.
En dan is het december. De maand van de twee heren met witte baarden, rode uitdossing en de toch opzienbarende weggeefacties waar geen
internetwinkel tegenop kan. De maand van gezelligheid, knus thuis op de
bank. De maand van geen voetbal.

Natuurlijk is het nu koud en guur buiten. En mocht Nederland weer eens
een echte winter krijgen dan loop je als voetballer iets minder snel warm
voor een mooie pot voetbal, laat staan als scheidsrechter. Maar de ervaring leert dat eenmaal het gras onder je zolen en een bal onder je arm
de beste remedie tegen de kou, wind en regen is, zowel voor de voetballer als de scheidsrechter.
Tijdens de winterstop genieten we volop van de rust, de warmte in huis.
Maar stiekem popelen we om het barre winterweer te trotseren en met
verkleumde vingers de doelpunten te noteren, die door de aanvaller met
blauwe tenen is gescoord. We popelen om de lijnen sneeuwvrij te maken
(indien van toepassing) en na een sprint de rookwolkjes uit te blazen,
waardoor je ziet dat je wat gedaan hebt. En we popelen om na de wedstrijd thuis te komen in je nog altijd gezellige en behaaglijk warme huis,
de kachel op te stoken en heerlijk rozig na te genieten van weer een fantastische voetbalwedstrijd.
De feestdagen: een heerlijke onderbreking van het voetbalgeweld, maar
oh wat zijn we blij als we weer de wei in mogen!
Arbiter Omnisciens

www.svschagendenhelder.nl
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GESTAAKT EN BEDREIGINGEN
Begin september bij aanvang van de competitie zijn er t/m 1 november al
weer 21 wedstrijden gestaakt door de scheidsrechter wegens ongeregeldheden of na afloop bedreigingen geuit naar de scheidsrechter of naar spelers onderling. Is dit enkel het geval bij een eerste elftal? Nee, is het antwoord, want zelfs bij B- en C junioren is dit het geval.
Schrijnend zelfs een molestatiegeval bij een D-juniorenwedstrijd door toedoen van spelers en een bestuurder van de uitspelende vereniging. Komt
het ook voor in onze regio Schagen-Den Helder, dan moet ik dit helaas
met JA beantwoorden. Ook in onze regio zijn er enkele buitensporige zaken geweest, waarbij of spelers en/of verenigingen straffen hebben opgelopen.
Dit is dus nog maar het begin, echter, er zijn natuurlijk nog diverse wedstrijden die in het lagere voetbal escaleren, waarbij door verenigingsscheidsrechters geen melding wordt gemaakt richting de KNVB, wat natuurlijk verwerpelijk is.
Als waarnemer van de KNVB sinds 2004 bezoek ik elk weekend een vereniging en maak dit ook mee en rapporteer deze zaken naar de KNVB, die
dit dan via de tuchtcommissie verder gaat behandelen. Uiteraard zijn er
bezoeken aan complexen en de daarbij de vastgestelde wedstrijden die
geen enkele op- of aanmerkingen hebben.
Echter ook die eindigen met staken, bedreigingen en waarbij zelfs de politie opgetrommeld moet worden van een man of 2 tot 8 politieagenten,
zelfs met hondenbegeleiders.
Bij één van zo’n wedstrijd, schrik niet, met 13 gele en 5 rode kaarten, was
de politie niet opgetrommeld want die stond zelf op het veld als scheidsrechter, waarbij hij uiterst kalm bleef.
Een goeie dag voor de KNVB, hoor je dan langs de lijn, maar als bestuur
en elftal moet je je natuurlijk afvragen of het niet beter is te stoppen,
want het spelplezier is natuurlijk ver te zoeken.
Ook scheidsrechters beleven plezier aan een leuke wedstrijd, maar met
deze gang van zaken zijn er natuurlijk diverse scheidsrechters die de fluit
aan de wilgen hangen en zeggen: ”Ze zoeken het zelf maar uit.”
Gerrit Dekker
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GROTE VERANDERINGEN STAAN TE VERWACHTEN
Ruim 50 jaar geleden stond het bondsbureau aan de Kennemerstraatweg
in Alkmaar.
Daarna het nieuwe bureau aan de rondweg in Alkmaar die uiteindelijk met
alle medewerking van voetballers, bestuurders en scheidsrechters verwezenlijkt werd.
Een uitstekend draaiende afdeling met kundige bestuurders en medewerkers daarbij zich gesteund voelend met heel veel vrijwilligers die met heel
veel plezier hun werk deden. Uiteindelijk alle kantoren dicht en een nieuw
KNVB bondsbureau in Amsterdam. Dit koste heel veel vrijwilligers, die er
geen zin meer in hadden en zie: het GROTE tekort diende zich aan bij de
afdelingscheidsrechters; de binding was weg.
Nu kwam er de mededeling dat ook KNVB Amsterdam weggaat. Wederom
een kapitaalvernietiging. Zeist wordt in het nieuwe seizoen het aanspreekpunt. Zal het dan allemaal beter en kostenverlagend gaan? Ik heb mijn
twijfels, ja zelfs grote twijfels. We zien het om ons heen: de fusies van
gemeenten en de daarbij overschrijdende kosten die hieruit voortvloeien
en die uiteindelijk door de burger moeten worden betaald. Zo zie, ook ik,
en naar mijn mening vele anderen, dit gebeuren bij de KNVB.
De ene kant besparen en aan de andere kant gaat het met vele euro’s de
deur uit.
Ook nu zullen vele, die jarenlang hun vrije tijd aan de voetbalsport hebben
besteed, zich niet langer geroepen voelen hun medewerking daaraan gaan
verlenen. De tijd zal het leren voor nu en in de toekomst.
Gerrit Dekker.
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KEEZEN
VRIJDAG
16 JANUARI
2015

CON ZELO - WAARLAND
AANVANG 20.00 UUR
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BOS-CURSUS IN DE REGIO GESTART
Op woensdag 10 december is op Sportpark de Groet in
Waarland met 23 enthousiaste deelnemers de BOS-cursus
van start gegaan. Een unieke samenwerking tussen de
verenigingen die deelnemers leveren en onze scheidsrechtersvereniging heeft het mogelijk gemaakt om de cursus
te plannen op vier verschillende locaties. Ook de medewerking van de KNVB speelde hierin een belangrijke rol.
De aftrap was dus bij Con Zelo, verder zullen HCSC, SRC en Hollandia T
als locaties dienen voor de overige avonden. Steeds wordt hier een oefenwedstrijd gespeeld, die onder leiding zal staan van de cursisten. Dit is in
lijn met het motto “Fluiten leer je door te fluiten”, die de KNVB in de nieuwe opzet van de BOS-cursus voor ogen heeft.
Docent Mike van der Roest wist de 23 deelnemers de hele avond bezig te
houden met onder andere de vraag: waar moet een goede scheidsrechter
aan voldoen? Op het eerste gezicht een gemakkelijke vraag, maar er waren toch vier flip-overvellen voor nodig om tot een antwoord te komen!
Op 17 december is de tweede avond bij HCSC, op 7 januari wordt de cursus voortgezet bij SRC en er wordt afgesloten op 21 januari bij Hollandia T
in Tuitjenhorn.
Erwin Dam

www.svschagendenhelder.nl
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SPELEN MET DE SPELREGELS
Opnieuw een grote deelname, 11 om precies te zijn. Misschien omdat het
minder werk was deze keer, we zijn weer terug gegaan naar het oorspronkelijke aantal van negen vragen: 5 meerkeuze, 3 Mokum open en 1 open
vraag. Maximaal te behalen punten daardoor weer 35.
Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van augustus 2014:
Tussen haakjes de verwijzing naar de pagina van het boekje Spelregels
veldvoetbal uitgave juli 2011 (eventueel aangevuld met Aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal versie juli 2014).
Vraag 1: D (pag.70);
Vraag 2: A (pag. 6);
Vraag 3: C (nieuw e code indeling);
Vraag 4: C (pag. 26);
Vraag 5: B (pag. 9, let op: de straal is 9,15 meter, de diameter dus
het dubbele daarvan)
Vraag 6: C, G, C (pag. 30);
Vraag 7: C, B, B (pag. 69, 71);
Vraag 8: A, A, A (gebeurt niet iets w at fout is)
Vraag 9: Hij zal niet aan het verzoek voldoen (1);
omdat er meer dan zeven spelers van de partij aanwezig zijn (1);
hij voert de toss uit (1);
hij laat de verliezer van de toss aftrappen (1);
de te laat gekomen spelers mogen na toestemming van de scheidsrechter
het veld betreden (1).
Met nog 1 uitgave van ’het SIGNAAL’ te gaan voor dit jaar (we gaan bij de
Daan van Velzen Bokaal op 16 maart de prijzen van het afgelopen jaar
weer verdelen) is dit nu de stand:
Naam

Sign.
1

Sign.
4

Totaal

Hans Glas

52

49

51

54

29

235

Piet Borst

46

50

47

51

34

228

Henk van Bokhoven

43

49

49

45

31

217

Frans Koolbergen

41

42

42

33

33

191

Teije van Seijen

38

45

45

37

22

187

51

46

48

34

179

44

48

Kelly Mol
René Hartog

39

44

Ysbrand Haagsma

42

40

Arie Klaver

42

Dik Kortekaas
Gerard de Boer

24

punten
Sign.
Sign.
2
3

Sign.
4

29

35

175

44

31

157

38

20

135

46

30

76
29
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Buiten mededinging:
Co Cardol, nr. 4: 35
totaal: 255
Gerrit Dekker, nr. 4: 27 totaal: 214
Ten slotte de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken
dat de uiterste inleverdatum op 1 februari 2015 is. Dit kan weer via
d.dam@quicknet.nl, of per post naar Dick en Erw in Dam, Fresiastraat 10, 1738 CL, Waarland.
Vraag 1 (Meerkeuze) 3 punten

Nadat partij A in de 89e minuut de gelijkmaker in de wedstrijd heeft gescoord, blijft de doelverdediger van partij B opzettelijk lang op de bal liggen in de netruimte van zijn doel. Een aanvaller die snel weer wil gaan
aftrappen geeft hierop de doelverdediger een trap. Wat beslist de scheidsrechter?
A.
B.
C.
D.

Aftrap na geldig doelpunt.
Aftrap na geldig doelpunt, een gele kaart voor de doelverdediger en
een rode kaart voor de trappende aanvaller.
Aftrap na geldig doelpunt, een rode kaart voor zowel de doelverdediger als de trappende aanvaller.
Aftrap na geldig doelpunt, een rode kaart voor de trappende aanvaller.

Vraag 2 (Meerkeuze) 3 punten
Een aanvaller en een verdediger gaan een duel met elkaar aan net buiten
het strafschopgebied. Dit doen zij schouder tegen schouder, met de bal
binnen speelbereik en beide spelers hebben de mogelijkheid de bal te spelen. De verdediger wint het duel en ontneemt hierdoor de aanvaller een
duidelijke scoringskans. Wat doet de scheidsrechter?
A.
B.
C.
D.

Hij laat doorspelen.
Hij fluit af en geeft de aanvaller een directe vrije schop.
Hij fluit af, geeft de aanvaller een directe vrije schop en toont de
verdediger een gele kaart vanwege het onderbreken van een kansrijke aanval.
Hij fluit af, geeft de aanvaller een directe vrije schop en toont de
verdediger een rode kaart vanwege het ontnemen van een duidelijke scoringskans.
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Vraag 3 (Meerkeuze) 3 punten
De scheidsrechter besluit om aan het einde van de wedstrijd 3 minuten
blessuretijd toe te voegen aan de speeltijd. In deze blessuretijd moet het
spel worden onderbroken voor een blessurebehandeling. Dit neemt 2 minuten in beslag. Toch besluit de scheidsrechter na de 3 minuten blessuretijd direct voor het einde van de wedstrijd te fluiten. Handelt hij juist?
A.
B.
C.
D.

Ja, de blessuretijd mag reglementair niet meer dan 3 minuten bedragen.
Ja, na het bepalen van de blessuretijd kan dit niet meer worden gewijzigd.
Nee, de scheidsrechter had de 2 minuten extra onderbreking bij de
3 minuten blessuretijd moeten optellen en dus na 5 minuten blessuretijd de wedstrijd moeten beëindigen.
Nee, een extra onderbreking tijdens de blessuretijd moet voor de
helft worden opgeteld bij de blessuretijd en de scheidsrechter had
dus na 4 minuten blessuretijd de wedstrijd moeten beëindigen.

Vraag 4 (Meerkeuze) 3 punten
In welk geval voldoet de wedstrijdbal wel aan de eisen van de spelregels
veldvoetbal?
A.
B.
C.
D.

Hij
Hij
Hij
Hij

heeft een omtrek van 67 cm en weegt 410 gram.
heeft een omtrek van 68 cm en is wit van kleur.
weegt 460 gram en is bolvormig.
is rond en heeft een druk van 0,5 bar.

Vraag 5 (Meerkeuze) 3 punten
Welke straffen dient de scheidsrechter toe te passen bij het slaan van een
medespeler binnen het speelveld en terwijl de bal in het spel is?
A.
B.
C.
D.

Een
Een
Een
Een

directe vrije schop en een rode kaart.
directe vrije schop c.q. strafschop en een rode kaart.
indirecte vrije schop en een rode kaart.
indirecte of directe vrije schop en een rode kaart.

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 FEBRUARI 2014 BIJ:
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De antwoordmogelijkheden voor vragen 6 t/m 8:
Disciplinaire straf

Spelstraf

Plaats van hervatting

A. Geen kaart

A. Doorspelen

A. Niet van toepassing

B. Vermaning

B. Indirecte vrije schop

B. Op de plaats van de overtreding

C. Gele kaart

C. Directe vrije schop

C. Waar de bal was

D. Rode kaart

D. Strafschop

F. Doelschop

D. Op de lijn van het doelgebied
die evenwijdig loopt aan de
doellijn
E. Vanaf elk willekeurig punt in het
doelgebied
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

E. Hoekschop

Vraag 6 (Mokum Open) 4 punten
Door plotselinge sneeuwval moet de scheidsrechter 10 minuten voor het
einde de wedstrijd tijdelijk staken. De bal was op dat moment op het middenveld in het spel. De trainer van partij A windt zich op over het moment
van staken, omdat zijn ploeg een kansrijke aanval had. In zijn betoog beledigt hij de scheidsrechter op grove wijze. Wat doet de scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open) 4 punten

Bij een lange bal richting de spits van partij A komt de doelman van partij
B ver uit zijn doel om de bal te onderscheppen. Buiten het strafschopgebied komen de spits en de doelverdediger hard met elkaar in botsing,
maar hierbij beging geen van beide spelers een overtreding omdat zij gericht waren op de bal. Voor beide spelers staat de scheidsrechter verzorging toe, hoe handelt hij verder?
Vraag 8 (Mokum Open) 4 punten
Een speler houdt op het middenveld een tegenstander vast aan zijn shirt
en belet hem hierdoor een kansrijke aanval op te zetten. Wat doet de
scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
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Vraag 9 (Open) 8 punten
Een speler raakt tijdens het spel aan zijn knie gewond en loopt naar de
achterlijn om zich te laten behandelen. Zonder toestemming van de
scheidsrechter verlaat hij het speelveld vlak naast zijn eigen doel. Vervolgens ziet hij dat een aanvaller doorgebroken is, rent hij terug het speelveld in en brengt de aanvaller net buiten het strafschopgebied onreglementair ten val. Hij ontneemt de aanvaller hiermee een duidelijke scoringskans. Hoe moet de scheidsrechter nu reageren?
Iedereen weer veel succes bij het oplossen,
Dick en Erwin Dam

Scheidsrechtersvereniging Alkmaar
nodigt je uit voor het bijwonen van de

TECHNISCHE DAG

Zaterdag 3 januari 2015 Locatie Kolping Boys
Programma
09.00 uur
9.30 uur

ontvangst.
start training o.l.v. Albert de Waard van Berdos en Bertus Zwart, al
jarenlang als conditietrainer actief, dit jaar bij LSVV en Berdos.
11.00 uur
vragen stellen aan Kevin Blom en Jan Wegereef.
11.30 uur
start van de Gele Kaarten Quiz o.l.v. Kevin Blom en Jan Wegereef.
12.30 uur
lunchpauze en gelegenheid tot het kopen van loten.
13.30 uur
vervolg van de Gele Kaarten Quiz.
± 14.45 uur einde van de quiz.
± 15.15 uur uitslag van de verloting, einde van de dag.

Kosten € 5,00 p.p. incl. welkomstkoffie en lunch

Opgeven via alkmaar@covs.nl of via 072-5400076
bij André Liefaard, liefst vóór 23 december.
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KERSTPRIJSPUZZEL
Nieuw dit jaar is de Kerstprijspuzzel. Op deze en de volgende pagina’s
staan zeven luchtfoto’s van sportparken in onze regio. De bedoeling is om
uit te zoeken van welke voetbalverenigingen wij de sportparken op de foto’s laten zien. De oplossingen kunt u insturen naar
Erwin.Dam@svschagendenhelder.nl en onder de inzenders verdelen wij
drie VVV-bonnen met een totale waarde van € 30,-. Inzenden kan tot en
met 1 februari 2015.
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7

Alle sportparken zijn van donateurverenigingen van SV Schagen-Den Helder e.o. en de foto’s zijn van recente makelij.

De redactie wenst eenieder veel plezier en succes bij het oplossen!
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Met enerverend programma!

VRIJDAG 9 JANUARI 2015
20.00 UUR

SV KLEINE SLUIS
ANNA PAULOWNA
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