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BESTUUR
VOORZITTER
Dick Dam
Fresiastraat 10
1738 CL Waarland
0226-421297 - 06-10257095
d.dam@quicknet.nl
 In– en externe contacten

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

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

 Grote Clubactie
 Fair Play Cup
LID
Erwin Dam
Kerkstraat 2
1738 BK Waarland
06-11070383
erwin.dam@svschagendenhelder.nl
 Website en Social Media

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

JULI 2015
JAARGANG 27
NUMMER 3
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 september 2015

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


Iedere woensdagavond (vanaf 19 augustus) trainen op het complex
vv Con Zelo in Waarland, aanvang 20.00 uur.



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

2015
19 aug
25 sep
06 nov

20.00 u
20.00 u
20.00 u

Eerste training
Keezavond
Keezavond

Con Zelo Waarland
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo

2016
08 apr
22 apr
07 mei
28 mei

20.00
20.00
10.00
10.00

½ finale spelr. COVS-teams
finale spelr. COVS-teams
NK-spelr. Jeugdteams
NK-spelr. COVS-teams

Zeist / Waterland
IJmond
Deventer
Waarland

u
u
u
u

COMMISSIES
Activiteitencommissie: n.n.b.
Spelregelcommissie: D. Dam, E. Dam, J.C. Cardol
Beleidscommissie: D. Dam, J.N .M . van den Hoff
Arbitragepresentaties en opleidingen: E. Dam
Trainingen: E. Dam (06-11070383)
NK Spelregels 2016: E. Dam, S.A.M . Houtenbos

ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
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
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VAN DE VOORZITTER
We liggen goed op koers! Het afgelopen seizoen heeft ons veel mooie momenten opgeleverd. Met natuurlijk als klap op de vuurpijl onze prolongatie
van de nationale titel als beste spelregelteam. Na een uiterst spannende
dag in Zutphen wisten we het sterke team van De Langstraat uit Waalwijk
net voor te blijven. Ook bij de jeugd was er succes, daar wist ons jonge
talent Tim Mulder individueel de beste van de dag te worden.
Verder hebben onze beide groep 1 arbiters het ook erg goed gedaan met
een eerste (Jörn) en een achtste (Erwin) plek in de totaal ranglijst van 55
top scheidsrechters.
En tenslotte heeft onze kersverse voorzitter van de COVS Nederland, Pol
Hinke, tijdens de jaarvergadering laten blijken dat ook hij goed op koers
ligt met de reorganisatie van de COVS en de daarbij zo belangrijke verstandhouding met de KNVB. Vooral eerst goed naar onszelf kijken, van
binnenuit de COVS reorganiseren en de positie van de COVS goed neerzetten.
Nu eerst allemaal maar genieten van een welverdiende vakantieperiode,
maar wel zorgen dat de conditie een beetje op peil blijft en dan in augustus weer aan de slag.
Ook het komende jaar gaat weer mooi worden. Ik verwacht in de maand
juli 2015 nieuwe uitgaven van het spelregelboekje en van de Aanvullende
Instructies. In augustus gaan we weer beginnen met de conditietraining,
die jarenlang door Frans Koolbergen is gegeven en die nu door onze nieuwe gediplomeerde conditietrainer Erwin Dam wordt overgenomen. In september komt er een bijeenkomst georganiseerd door de LCS (Landelijke
Commissie Spelregels) om over de nieuwe opzet van de jeugdspelregelwedstrijden te praten, uiteraard zijn wij daarbij. En aan het einde van het
seizoen, op zaterdag 28 mei 2016, gaan wij het NK spelregels hier in onze
regio organiseren. Verder zijn wij vanuit het bestuur bezig met het weer
nieuw leven inblazen van de activiteiten-commissie, daar komen binnenkort nadere mededelingen over.
Kortom, genoeg zaken om naar uit te kijken wat mij betreft.
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe,
geniet ervan, maar hou af en toe ook onze
website in de gaten want voor dat je weet is het
al weer augustus, gaat de bal weer rollen en zal
er ook weer gefloten moeten worden. Ik heb er
nu al weer zin in!
Dick Dam, voorzitter

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
CONDITIETRAININGEN
Op woensdag 19 augustus begint de wekelijkse conditietraining weer, vanaf heden op het sportcomplex van Con Zelo in Waarlnd. De aanvang is
20.00 uur en wij verzoeken u allemaal om 19.45 aanwezig te zijn zodat er
op tijd kan worden begonnen.
De training krijgt te maken met een wisseling van trainer. Jarenlang heeft
Frans Koolbergen de training verzorgt en daar is nu een einde aan gekomen. Het bestuur en de leden die altijd kwamen trainen willen Frans heel
hartelijk danken voor zijn inspanning en tijd die hij hier voor heeft willen
geven.
Erwin Dam zal met ingang van het nieuw e seizoen de training gaan
verzorgen. Erwin heeft onlangs de trainingscursus met goed gevolg afgelegd.
Dus nu eens een jonge dynamische groep 1 scheidsrechter/trainer voor de
groep die weet hoe de lichamelijke conditie moet zijn om een wedstrijd
goed te kunnen volgen. Het bestuur hoopt nu ook de wat jongere scheidsrechters naar de training te krijgen. Dus beste leden, laat u massaal zien
op woensdag 19 augustus!
Voorts is het natuurlijk op zijn plaats om de voetbalvereniging
Kaagvogels HEEL HARTELIJK te bedanken voor het feit dat wij jarenlang tegen minieme kosten hebben mogen trainen in Kolhorn.

PROMOTIE / DEGRADATIE
De promoties en degradaties zijn inmiddels door de KNVB bekend gemaakt. Degradanten maken wij natuurlijk niet bekend maar wensen hen in
de nieuwe competitie wel heel veel succes om het verloren gegane weer
spoedig terug te pakken.
Ons lid Jörn te Kloeze is gepromoveerd van groep 1 naar de Landelijke
Lijst. Jörn gaat in het nieuwe seizoen optreden als scheidsrechter in de
Top- en Hoofdklasse. Natuurlijk wensen wij hem daarin heel veel succes.
Ook ons lid Erwin Dam heeft het in groep 1 heel goed gedaan. Hij eindigde
in de totale groep 1-lijst op de 8e plaats maar als we het even uit die
groep bij de scheidsrechters uit het district West 1 houden, eindigde Erwin
direct achter Jörn.
Helaas zijn er binnen onze vereniging geen ander promovendi.

Voor de nieuwe competitie, of je nu hoog of laag fluit, wensen wij een ieder heel veel succes.
www.svschagendenhelder.nl
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OPROEP M.B.T. “DE SCHEIDSRECHTER”
De afgelopen tijd zijn diverse clubbladen van onze vereniging en het COVS
-blad DE SCHEIDSRECHTER verstuurd. Vorige week heeft u DE SCHEIDSRECHTER nr. 5 in uw mailbox kunnen vinden. Er zijn echter nog altijd leden van wie het juiste e-mailadres of bij ons niet bekend is, dan wel dat
het correct gemeld is aan de bond en daar niet is bijgewerkt. Er is niet
achter te komen, van de bond krijgen we geen terugkoppeling, welke
adressen zij van ons gebruiken.
Heeft u DE SCHEIDSRECHTER nr. 5 niet ontvangen, wilt u dit dan zo snel
mogelijk melden aan de secretaris, zodat het alsnog aan de bond
doorgegeven kan worden. Voor u een kleine moeite, maar u maakt de secretaris er blij mee. Het e-mailadres waar u uw juiste e-mailadres naar
kan zenden is: jnmvdhoff@quicknet.nl

FAIR PLAY CUP 2014-2015
Helaas heeft onze vereniging nog (steeds) geen informatie mogen ontvangen van de KNVB omtrent het klassement voor de Fair-Play-Cup van het
seizoen 2014-2015. We hopen dat het in ieder geval in de volgende uitgave wel kan komen te staan.

AANSTELLINGEN OP ONZE WEBSITE:
WIE FLUIT WAAR?
Met ingang van komend seizoen zullen we op onze verenigingswebsite de
mogelijkheid bieden om aanstellingen (zowel KNVB als club) op een speciale pagina te publiceren. Zo kunnen niet-scheidsrechters en scheidsrechters die eens een weekend vrij zijn zien waar een ieder fluit en mogelijk
eens een bezoekje wagen bij een collega.
Alleen wedstrijden van scheidsrechters die dit hebben aangegeven worden
op deze pagina getoond, waarbij je kunt aangeven of wij je wedstrijden uit
Sportlink mogen halen of dat je ze zelf bij ons aanmeldt. Je kunt dit doorgeven via erwin.dam@svschagendenhelder.nl of 06-11070383.
Hoe completer het overzicht, hoe meer meerwaarde dit natuurlijk geeft op
onze website. Daarom hopen wij ook dat veel leden hier hun medewerking
aan willen verlenen en hun wedstrijden willen doorgeven. Neem gerust
eens een kijkje op www.svschagendenhelder.nl/aanstellingen en zie welke
wedstrijden er voor onze leden nu al in de planning staan!
Erwin Dam
Webmaster
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NIEUWE OPZET KNVB CURSUSSEN
BOS-cursus wordt cursus verenigingsscheidsrechter
De BOS-cursus van 7 avonden is afgelopen seizoen vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de vernieuwde BOS-cursus is gericht op het
opleiden van verenigingsscheidsrechters, dat de minimumleeftijd voor de
opleiding is verlaagd naar 14 jaar en dat de cursus 4 bijeenkomsten duurt.
Omdat de opleiding specifiek is gericht op het opleiden van scheidsrechters
voor de vereniging wijzigen we de naam van BOS-cursus in cursus verenigingsscheidsrechter.
SOIII cursus
Om de stap naar KNVB scheidsrechter te kunnen zetten, stromen scheidsrechters die de cursus verenigingsscheidsrechter met goed gevolg hebben
afgelegd en aan het eind een positief SOIII startadvies van de docent hebben gehad, in de SOIII cursus in. Binnen de SOIII staat de individuele ontwikkeling van de cursist centraal en leiden we zoveel mogelijk op vanuit de
praktijk van de scheidsrechter. De cursisten gaan tijdens de cursus minimaal 10 stagewedstrijden fluiten en de ervaringen tijdens deze wedstrijden vormen de input voor de cursusavonden.
Voor informatie over de cursussen in onze regio kun je kijken op
http://inschrijven.knvb.nl of contact opnemen met Erwin Dam
(erwin.dam@svschagendenhelder.nl).

SEIZOENSAFLUITING
Op 5 juni werd de seizoensafsluiting gehouden met een gezellige barbecue
voor de leden en de partners. Ongeveer 25 personen hadden zich aangemeld en waren ook daadwerkelijk aanwezig.
Voorzitter Dick Dam opende de avond met een hartelijk welkom en blikte
nog even terug over de afgelopen periode en dan met name het spelregelgebeuren voor jeugd en senioren. Voor de jeugddeelname was het een
absoluut diepteseizoen. Op het laatste moment zegde een paar verenigingen nog af en bleef alleen Con Zelo over. Zeer teleurstellend.
Bij de senioren alleen maar crescendo dit seizoen.
Winst in de halve finale en de finale van district
West 1 én prolongatie van het Nederlands kampioenschap. Met grote dank aan het spelregelteam
Jörn te Kloeze, Theo de Graaf en Dick Dam en
natuurlijk aan de coach en trainer Lenie en Co
Cardol. De laatste twee mochten een cadeautje in
ontvangst nemen.
Om niet de hele tijd doelloos stil te zitten heeft de organisatie met hulp
van Jörn ook nog een leuke quiz in elkaar gezet en daarvoor gaan we de
groep in 4 à 5 personen verdelen. Maar eerst werd de uitslag bekend gemaakt van de Keez-competitie. In totaal hebben twintig personen deelgenomen aan de Keez-competitie. Helaas was niet iedereen alle keezavonden aanwezig want dan hadden we steeds vijf tafels vol gehad. Misschien volgend seizoen??? Erwin Dam mocht de eerste prijs in ontvangst
nemen, Ria Brink werd tweede en René Hartog derde. Op de volgende pagina vindt u de gehele uitslag van afgelopen seizoen.
www.svschagendenhelder.nl
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UITSLAG KEEZEN 2014-2015
Naam

punten

Carin van Arnhem

meegedaan

gemiddelde

klassering(*)

65

1

65,00

Erwin Dam

165

3

55,00

1

Ria Brink

141

3

47,00

2

80

2

40,00

René Hartog

117

3

39,00

3

Dick Dam

155

4

38,75

4

Ans Stam

152

4

38,00

5

Piet Houtenbos

150

4

37,50

6

Dik Kortekaas

149

4

37,25

7

Piet Borst

148

4

37,00

8

Co Cardol

108

3

36,00

9

Co Stam

135

4

33,75

10

José van den Hoff

97

3

32,33

11

Cees Jansen

90

3

30,00

12

113

4

28,25

13

Hennie Jansen

27

1

27,00

Theo de Graaf

25

1

25,00

Ineke Groenwegen

24

1

24,00

Lenie Cardol

62

3

20,67

Marian Dam

15

1

15,00

Kelly Mol

Lien Borst

14

(*) In klassering diegenen die minstens 3 keer hebben meegedaan

Data Keezen 2015-2016:
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

25 september
6 november
15 januari
4 maart
6 mei

De aanvang is steeds om 20.00 uur op
Sportpark de Groet in Waarland.
Deelname is GRATIS.

www.svschagendenhelder.nl
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DE TIEN VRAGEN AAN… SAM HOUTENBOS
1. Bent u nog actief scheidsrechter en zo ja, hoe lang fluit u al?
Indien nee, in welke periode was u actief scheidsrechter?
Ja, ik heb mijn eerste wedstrijd gefloten als 12 jarige jongen op 15
november 2008. Ondertussen ben ik nog steeds actief als clubscheidsrechter bij Con Zelo en ga ik zodra daar de mogelijkheid toe is de SO3
cursus doen voor KNVB-scheidsrechter.
2. Kunt u zich uw eerste wedstrijd nog herinneren en zo ja,
welke wedstrijd was dit?
Mijn eerste wedstrijd was ongetwijfeld een wedstrijd van de F-jeugd
van Con Zelo.
3. Sinds wanneer bent u lid van de COVS en waarom bent u lid
geworden?
Sinds vorig jaar november ben ik lid van de COVS. Om mee te doen
aan de senioren spelregelwedstrijden ben ik samen met Thomas en
Dennis Bakker lid geworden, zodat we met zijn drieën verder konden
van de jeugdwedstrijden naar de seniorenwedstrijden.
4. Waarom bent u gaan fluiten?
Con Zelo had alle D-jeugd uitgenodigd om een kleine interne cursus
voor scheidsrechter te volgen bij Con Zelo. Deze cursus vond ik zodanig leuk dat ik scheidsrechter ben gebleven en ik geniet er nog elke
keer van. Hierbij kon ik ook mijn steentje bijdragen om de club te helpen.
5. Kunt u zich nog bijzondere (grappige) voorvallen in uw carrière herinneren en zo ja, welke?
Ik moest afgelopen seizoen voor het eerst een wedstrijd fluiten van het
team waar ik zelf in speelde. Hierin had ik een teamgenoot, maar ook
goede vriend van me, een gele kaart gegeven. Ondanks dat we dit verloren hadden was het heel leuk maar ook bijzonder om te doen.
6. Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden?
Helaas zijn er altijd wel minder leuke momenten. Ik heb een jongen
van de B-jeugd van een andere club een rode kaart gegeven voor natrappen. Deze dingen horen natuurlijk niet thuis op het voetbalveld en
zijn nooit leuk om mee te maken.
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?
Nadat ik lid ben geworden van de vereniging werd ik gevraagd door
Erwin Dam om bestuurslid te worden. Ze wilde graag een jonger iemand in het bestuur. Hier reageerde ik positief op en ben ik toegetreden tot het bestuur. Ik ben het aankomende seizoen nog aan het afkijken bij de meer ervaren bestuursleden, maar ik zal in de loop van het
seizoen wat verantwoordelijkheden op me nemen.
12
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8. Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder nog hobby’s?
Vanaf mijn 5e ben ik begonnen moet voetballen, maar omdat ik me
meer wil concentreren op het fluiten stop ik hier aankomend seizoen
mee. Verder zit ik graag achter de computer en spreek ik graag af met
vrienden.
9. Heeft u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organiseren van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke?
Omdat ik nog maar heel kort lid ben van de vereniging ben ik nog aan
het aftasten hoe alles in zijn werk gaat.
10. Heeft u tot slot de COVS vereniging Schagen – Den Helder
e.o. nog iets te melden?
Ik wil graag het spelregelteam feliciteren met het prolongeren van het
Nederlands Kampioenschap Spelregels en Jörn te Kloeze met het behalen van de individuele titel. Een goede scheidsrechter moet goede
kennis hebben van de regels en dat zit er bij onze vereniging wel in.
Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan:
Mijn ome Piet Houtenbos.
Omdat: hij al enige tijd lid is van de vereniging. I k w eet zeker
dat hij wel leuke dingen te melden heeft.

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, F.A. Koolbergen,
J.N.M. van den Hoff, K. Kooij en S.A.M. Houtenbos.

www.svschagendenhelder.nl
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VAKANTIE? WAT IS DAT?
Ieder jaar ben ik weer even verbaasd
over de beperkte bereidwilligheid van
voetballers om vakantie te vieren. Of
eigenlijk moet ik zeggen, dat van de trainers. Want nog voor het seizoen goed en
wel ten einde is, wordt er al druk gelobbyd om de zomervakantie te vullen met
oefenwedstrijden, toernooien, trainingen
op veld, in het bos of duin en daarmee
de voetballers van hun welverdiende rust
te beroven.
Wat het moet zijn is hetzij een gebrek aan sociaal leven, school- en
werkverplichtingen, dan wel passie voor het spelletje. En de voetballers
die ik ken komen aan het eerste niet tekort, dus zal het dat laatste wel
zijn: de liefde die voetballers voelen voor de bal, het gras en de derde
helft. Dáárom zijn voetballers in de zomer te porren voor de activiteiten
die hun trainers in hun lege agenda’s stoppen.
De trainers weten dat echter niet altijd. Zij zien de oefencampagnes als
essentieel onderdeel om goed voorbereid aan de start van de (beker-)
competitie te verschijnen en zijn om die reden dan ook in deze periode
een stuk fanatieker dan de spelers. Dat deze contrasterende belangen wel
eens tot wrijving leiden is dan ook een logisch gevolg.
En wat betekent het voor ons? Vooral veel wedstrijden tussen clubs van
verschillende niveaus, wat de meest uiteenlopende spelverlopen oplevert:
van spannende brilstanden tot overtuigende tienklappers, van bloedeloos
zomeravondvoetbal tot schijn-vriendschappelijke burenruzies. Niet altijd
gemakkelijk om te leiden, want van tevoren is bijna nooit te voorspellen
welk verloop we gaan tegenkomen. Selecties zijn half compleet, jeugdtalenten vullen de gaten in de opstellingen op en geen team speelt zoals het
gewend is. Toch worden wij wederom geacht om de wedstrijden tot een
goed einde te sturen.
Het publiek bestaat uit de thuisblijvers en zelfs de toevallige toeristen
die langs de sportparken fietsen, onderweg in de zon naar zee en strand.
Voetbal is een aantrekkelijk tijdverdrijf, zelfs voor de vakantievierende
zonaanbidders.
Gelukkig wordt het ons door de spelers wat vaker vergeven als we er
eens naast zitten in deze periode van zomerse activiteiten. Er staat voor
hen meestal weinig tot niets op het spel en zoals gezegd is de liefde voor
het spelletje dat wat hen drijft, ze spelen omdat ze het leuk vinden. En wij
fluiten omdat we dat leuk vinden. En trainers vinden, tussen hun gedrevenheid door, het stiekem ook wel leuk denk ik. Dus eigenlijk verbaasd
het me toch niet zo dat de vakantie opgeofferd wordt.

Arbiter Omnisciens

www.svschagendenhelder.nl
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HIER KAN UW
ADVERTENTIE KOMEN!
NEEM VOOR INFORMATIE
CONTACT OP MET:
PIET HOUTENBOS
TEL: 0226-421306
OF
INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL

KEEZEN
VRIJDAG
25 SEPTEMBER 2015

CON ZELO - WAARLAND
AANVANG 20.00 UUR
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KNVB INFO: DOCENTENOPLEIDING ARBITRAGE
Fluiten is leuk, superleuk zelfs! Dat weet jij als geen ander, want je bent
zelf scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter (geweest). Maar een
wedstrijd in goede banen leiden valt of staat met een goede basis: de
scheidsrechtersopleiding. Daarom is het belangrijk dat nieuwe collega’s
door deskundige en enthousiaste docenten worden opgeleid. Heb je zin,
tijd én beschik je over de vaardigheden om de fijne kneepjes van het arbitragevak over te dragen op anderen? Lees dan verder en meld je aan
voor de opleiding Docent Arbitrage bij de KNVB!
Docent arbitrage KNVB: iets voor jou?
Wat ga je doen?
Tijdens de opleiding Docent Arbitrage word je opgeleid om zelfstandig de
cursus Verenigingsscheidsrechter en/of Pupillenscheidsrechter te verzorgen. Binnen deze opleiding ligt het accent op de praktijk én jouw vaardigheden. Het koppelen van jouw kwaliteiten als docent en jouw ervaring als
(assistent-)scheidsrechter aan de leerstof van de cursus staat centraal. De
opleiding bestaat uit 1 centrale dagbijeenkomst (zaterdag), een stage (4
avonden), een tweetal avondbijeenkomsten, een docentbezoek en het bezoeken van een collega-cursist. De dag- en avondbijeenkomsten vinden
plaats op een centraal gelegen locatie. De eerste bijeenkomst is in september 2015; de laatste in juli 2016. De verwachte studiebelasting bedraagt ongeveer 82 uur De opleiding wordt afgesloten met een examen in
de vorm van een proeve van bekwaamheid.
Wat verwacht de KNVB van jou?
Je bent enthousiast, gedreven en communicatief vaardig. Je beschikt over
een gezonde dosis zelfreflectie en mensenkennis. Je weet jouw passie voor
het vak over te brengen op anderen en je bent in staat de lesstof af te
stemmen op het niveau en de leeftijd van je cursisten. Daarnaast ben je –
na het afronden van de opleiding– beschikbaar in de avonduren om de
cursussen te verzorgen. Je bent na het voltooien van de opleiding minimaal 2 jaar beschikbaar als docent. De opleiding is toegankelijk voor mensen met een onderwijsbevoegdheid en ervaring als (assistent-)
scheidsrechter. Tijdens een intakegesprek zullen de persoonlijke startcompetenties en alternatieven/mogelijkheden besproken worden. Als je de
opleiding hebt voltooid ontvang je het officiële diploma “Docent Arbitrage”
en ben je in staat om zelfstandig de cursussen pupillenscheidsrechter en
verenigingsscheidsrechter te verzorgen. Er geldt na het afronden van de
opleiding een proeftijd van een half jaar. Docenten van de KNVB ontvangen een set representatieve kleding en een onkostenvergoeding. Na het
afronden van deze opleiding kun je je verder ontwikkelen tot docent rapporteur, docent scheidsrechtersopleiding I en II.
Interesse?
Herken je jezelf in het bovenstaande functieprofiel? Laat het ons weten en
stuur een motivatiebrief en je CV voor 15 juli 2015 aan de KNVB Academie
(academie@knvb.nl). Voor meer informatie over de opleiding kun je vanaf
30 juni 2015 contact opnemen met Nicky Siebert, stafmedewerker arbitrage KNVB Academie, telnr. 0343-499505.
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UITSLAG COVS WEST I SPELREGELFINALE
Deze wedstrijd vond plaats in Uitgeest, in de kantine van de voetbalvereniging Uitgeest en werd georganiseerd door scheidsrechtersvereniging IJmond. Na de twee eerder gespeelde ½ finales hadden zich de beste 7
teams geplaatst terwijl de organiserende vereniging ook aan de districtsfinale mag meedoen. Op basis van de stand in die halve finales was het ook
het tweede team van Schagen-Den Helder gelukt om in deze finale mee te
mogen doen. Dit team bestond uit de jeugd van het vroegere Con Zelo
jeugdteam die ook eens Nederlands kampioen waren geworden. Dat spelregelwedstrijden op het niveau van de senioren iets anders is, kwamen zij
wel achter. Wellicht ook minder getraind in de afgelopen periodes. Alleen
de winnaar plaatst zich voor deelname aan het Nederlands kampioenschap, met dien verstande dat als Schagen-Den Helder wint, de volgende
op de ranglijst mee mag doen omdat Schagen-Den Helder als geplaatst is
als titelhouder. Doch als het tweede team van Schagen-Den Helder tweede
zou worden mag het niet mee naar het NK omdat er geen twee teams van
dezelfde vereniging aan het NK mee mogen doen. Ik heb toch al heel wat
districtsfinales meegemaakt, maar nu zag ik toch weer een hoop nieuwelingen en dat is natuurlijk prachtig. Alleen het volhouden, dat mankeert er
wel eens aan. In deze wedstrijd was het 1e team van Scha-Den H (de statutaire verkorte naam) duidelijk de bovenliggende partij en zij zouden die
positie ook niet afstaan. Het gelegenheidsteam van de combinatieverenigingen Zeist-Amersfoort-’t Gooi had onder andere good-old Hans de Jong
weer van stal gehaald omdat Ad van de Korput was verhinderd, om te proberen de tweede plaats te behalen en dat lukte ook nog. Ons tweede team
eindigde op de 4e plaats. In het individuele klassement werd Dick Dam de
winnaar. Dick eindigde met 111 punten, Jörn werd 2e met 108 en Theo
werd 4e met 103 punten. Van het tweede team eindigde Thomas Bakker
als 9e met 97 punten, Dennis Bakker werd 12 e met 83 en Sam Houtenbos
werd 17e met 74 punten.
De eindstand was:
1.

Scha-Den H 1

322

5.

Talententeam

236

2.

Z-A-G

284

6.

S.V.A. 1 (Amsterdam) 218

3.

sv. IJmond

252

7.

S.V.A. 3

217

4.

Scha-Den H 2

244

8.

S.V.A. 2

217
Co Cardol
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPELREGELS 2015
Op 30 mei jl. werd het Nederlands kampioenschap
spelregels voor COVS-teams gehouden in Zutphen en
werd georganiseerd door scheidsrechtersvereniging
Zutphen en omstreken. Plaats van handeling was de
zeer ruime kantine van een plaatselijke voetbalvereniging. Werkelijk een prachtige locatie. In deze wedstrijd werd strijd geleverd door de beste spelregelteams van elk district (6), de organiserende vereniging en de huidige kampioen van Nederland. Omdat
die uit West 1 kwam mocht er een vervangend team
meedoen (een combinatie van Zeist-Amersfoort-’t
Gooi, onder de naam Z-A-G), in totaal dus 8 deelnemende teams.
De deelnemende teams waren in volgorde van loting: Schagen-Den Helder, S.A.O (Apeldoorn), De Langstraat, Zutphen, Drachten, R.S.V.
(Rotterdam), S.V.O. (Venlo) en het reeds eerder genoemde Z-A-G
Na de verwelkoming en diverse ’huisregels’ kon de strijd dan beginnen
met de schriftelijke vragen waarvan de scores niet worden vermeld. Hierna
volgde de eerste digitale leesvraagronde en na zo’n ronde komt er meestal
wel wat verschil. Het bleek dat Zutphen, R.S.V., S.V.O. en Z-A-G al een
aardige achterstand opliepen. Na de tweede digitale ronden bleven er eigenlijk maar twee teams over die het elkaar erg lastig konden maken, namelijk Schagen-Den Helder en De Langstraat met in de kielzog S.A.O. en
Drachten. Schagen-Den Helder en De Langstraat namen beiden de leiding
met 116 punten, daarna kwamen S.A.O. en Drachten met 104 punten. De
rest was wel gezien.
Na de lunch werd gestart met de mondelinge en altijd lastigste ronde. De
deelnemers krijgen 1 mondelinge vraag.
Hier moet een deelnemer ook een beetje
mazzel hebben met de vraag. Maximaal
te behalen punten is 16. Jörn en Theo
deden het uitstekend en scoorde maximaal, terwijl Dick met een laatste
’krachtinspanning vanuit zijn tenen’ nog
net op tijd 13 punten wist te scoren,
totaal dus 45 punten voor Scha-Den H.
De Langstraat bleef hier iets achter, namelijk 6 punten. De tussenstand was dan 161 voor Scha-Den H en 155
voor De Langstraat. Nummer drie in het klassement had al een achterstand van 20 punten op nr. twee.
Dan zijn de beeldvragen aan de beurt. Het lastigste in deze ronde is de
kleur van de kaart. Over het algemeen ziet de deelnemer wel de overtreding, maar wat voor kaart hoort er bij, of geen kaart. Alle deelnemers krijgen 6 beeldvragen, 4 punten per vraag dus 24 punten te verdienen. Binnen ons team was er niet één die dat deed. Jörn 20, Theo 12 en Dick 16
punten, tezamen 48 punten, maar ook concurrent De Langstraat liet behoorlijke steken vallen, 44 punten. Het gat naar de overige teams bleef
www.svschagendenhelder.nl
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best wel groot, 209 voor Scha-Den H en 199 voor De Langstraat. Tot slot
dan de quizronde. In deze ronde zijn wel de meeste punten te verdien, nl.
5 per vraag en ieder krijgt 5 vragen. Scha-Den H was goed op dreef want
alleen Theo had 1 vraag fout, maar De Langstraat had alles goed.
Zo werd de stand, zonder het
schriftelijk: Scha-Den H 279
punten en De Langstraat 274
punten. In het schriftelijk zijn 35
punten per persoon te behalen.
Scha-Den H deed het niet slecht
want zij kwamen op 95 punten
terwijl De Langstraat er 94
scoorden. De ontlading was natuurlijk groot bij het team. Dat
werd nog groter toen ook Jörn te
Kloeze werd gekroond tot individuele kampioen van Nederland.
Voor de tweede keer werd het
team van Schagen-Den Helder kampioen van Nederland en voor de tweede keer in successie hadden we een individuele kampioen. Weet u het
nog: de eerste was Siem van der Stoop in 1998. Die nationale wedstrijd
werd toen georganiseerd door beide scheidsrechtersverenigingen Schagen
en Den Helder in restaurant De Nachtwacht in Den Helder. Achttien jaar na
dato zal het Nederlands Kampioenschap Spelregels 2016 op 28 mei door
één vereniging worden georganiseerd: Schagen-Den Helder e.o.
Co Cardol
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VOLG SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. OP
FACEBOOK:
www.facebook.com/svschagendenhelder
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SPELEN MET DE SPELREGELS
Een redelijke deelname, 11 kenners hebben deze keer ingezonden.
Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van april 2015:
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: B (pag. 80)
Vraag 2: A (pag. 15)
Vraag 3: C (pag. 55)
Vraag 4: D (pag. 70)
Vraag 5: D (pag. 98)
Vraag 6: D, C, B (pag. 68 en pag.70)
Vraag 7: D, B, B (pag. 40 van de Aanvullende instructies)
Vraag 8: C, B, E (pag. 70)
Vraag 9: De scheidsrechter onderbreekt het spel (1);
Hij zendt de doelverdediger weg door het tonen van de rode
kaart omdat hij de aanvaller een duidelijke scoringskans ontneemt (2); Er dient een nieuwe doelverdediger te worden aangesteld die zich in tenue onderscheidt van de overige veldspelers en
het arbitrale trio (1); Op zijn vervanging dient te worden gewacht
(1); Hij zal het spel laten hervatten met een directe vrije schop
(1); Te nemen op de plaats waar de doelverdediger de bal met de
hand speelde (1); Eventueel verloren gegane speeltijd dient in
dezelfde speelhelft te worden bijgeteld (1).
De tussenstand is hiermee geworden:

Cardol en Dekker doen mee buiten mededinging van de prijzen.
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken dat
de uiterste inleverdatum op 1 september 2015 is. Dit kan weer via
d.dam@quicknet.nl, of per post naar Dick en Erwin Dam, Fresiastraat 10,
1738 CL, Waarland.
Vraag 1 (Meerkeuze, 3 punten)
Twee spelers, van beide partijen één, zijn op het middenveld in duel om
de bal. Hierbij staat de scheidsrechter hinderlijk in de weg en krijgt daarom van één van de spelers een duw. De scheidsrechter komt ten val en is
even niet in staat om het spel te volgen. Hoe moet de scheidsrechter handelen nadat hij weer is opgestaan?
A.

Hij onderbreekt het spel en hervat met een scheidsrechtersbal waar
de bal was op het moment dat hij ten val kwam.

B.

Hij laat doorspelen.

C.

Hij onderbreekt het spel, zendt de duwende speler weg door het tonen
van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal waar de bal
was op het moment dat hij ten val kwam.

D. Hij onderbreekt het spel, zendt de duwende speler weg door het tonen
van de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats
waar hij geduwd werd.
Vraag 2 (Meerkeuze, 3 punten)
Wat is in de regels niet bepaald omtrent de lijnen op het speelveld?

A.

Ze moeten ononderbroken zijn.

B.

Op grasvelden mogen alleen lijnen staan zoals omschreven in Regel 1.

C.

De lijnen moeten wit zijn.

D. Op kunstgrasvelden mag in een andere kleur afwijkende belijning aanwezig zijn.
Vraag 3 (Meerkeuze, 3 punten)
Een doelverdediger heeft de bal in zijn strafschopgebied opgevangen en
stuitert hem een aantal malen op de grond, alvorens hem binnen zes seconden weer uit zijn handen weg te schieten. Moet de scheidsrechter hier
tegen optreden?
A.

Ja, de doelverdediger wordt bestraft wegens het voor de tweede maal
spelen van de bal met de hand. De spelhervatting is een indirecte vrije
schop.

B.

Ja, de doelverdediger wordt bestraft wegens het voor de tweede maal
spelen van de bal met de hand. De spelhervatting is een strafschop.

C.

Nee, dit is toegestaan. De scheidsrechter laat doorspelen.

D. Nee, hoewel de doelverdediger een overtreding begaat door de bal
meerdere malen in zijn bezit te nemen, staat de scheidsrechter dit
omwille van de snelheid in het spel toch toe.
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Vraag 4 (Meerkeuze, 3 punten)
Een speler in het amateurvoetbal krijgt een 10 minuten tijdstraf opgelegd.
Voordat deze tijd verstreken is, is de wedstrijd ten einde en geeft de
scheidsrechter het eindsignaal. Wat dient er te gebeuren?
A. De resterende straftijd komt te vervallen, hij mag bij de volgende wedstrijd vanaf het beginsignaal meedoen. De tijdstraf wordt wel op het
wedstrijdformulier vermeld.
B. De resterende straftijd komt te vervallen, hij mag bij de volgende wedstrijd vanaf het beginsignaal meedoen. De tijdstraf hoeft niet op het
wedstrijdformulier te worden vermeld.
C. De resterende straftijd moet in de eerstvolgende competitiewedstrijd
worden uitgezeten. De tijdstraf wordt op het wedstrijdformulier vermeld waarin de tijdstraf werd gegeven.
D. De resterende straftijd moet in de eerstvolgende competitiewedstrijd
worden uitgezeten. De tijdstraf wordt op beide wedstrijdformulieren
vermeld.
Vraag 5 (Meerkeuze, 3 punten)
Een speler in het amateurvoetbal krijgt een 10 minuten tijdstraf opgelegd.
Voordat deze tijd verstreken is, wordt de wedstrijd definitief gestaakt wegens onbespeelbaarheid van het veld. Wat dient er te gebeuren bij het
uitspelen van de wedstrijd op een later moment?
A. De speler dient zijn resterende straftijd uit te zitten. Indien de betreffende speler niet deelneemt aan het restant van de wedstrijd, dient
een andere speler in zijn plaats de resterende straftijd uit te zitten.
B. De resterende straftijd komt te vervallen, de speler mag gewoon deelnemen aan het restant van de wedstrijd.
C. De speler dient zijn resterende straftijd uit te zitten. Indien de betreffende speler niet deelneemt aan het restant van de wedstrijd komt zijn
resterende straftijd te vervallen.
D. De speler dient zijn resterende straftijd uit te zitten. De selecties van
beide ploegen dienen exact hetzelfde te zijn als in het eerste deel van
de wedstrijd, anders is uitspelen niet mogelijk.

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 SEPTEMBER 2015 BIJ:
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Antwoordmogelijkheden 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)
Twee tegenstanders trappen gelijktijdig naar de bal. Eén van hen raakt de
bal, maar de ander raakt de bal niet en trapt daardoor onvoorzichtig tegen
zijn tegenstander. De speler die getrapt werd raakt hierbij geblesseerd.
Voordat de scheidsrechter het spel kan onderbreken rolt de bal over de
zijlijn. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open, 4 punten)
De scheidsrechter bemerkt halverwege de eerste helft dat één van de
ploegen met een man teveel in het veld speelt. Hij onderbreekt direct het
spel terwijl de bal op het middenveld is. Hoe handelt hij verder?
Vraag 8 (Mokum Open, 4 punten)
Er wordt een hoekschop genomen. De nemer geeft de bal een klein tikje
zodat de bal wel beweegt, maar niet het hoekschopgebied verlaat. Vervolgens wordt de bal door een medespeler gespeeld. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 9 (Open, 8 punten)
Tijdens een wedstrijd in het amateurvoetbal vliegt er een drone met een
camera boven het speelveld. Een speler schiet de bal hoog de lucht in,
alwaar de bal de drone raakt en lek raakt. De drone stort in de middencirkel neer, hierbij worden geen spelers geraakt. Wat doet de scheidsrechter?

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