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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
0226-428851 - 06-50288326
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

DECEMBER 2015
JAARGANG 27
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 2016

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


Iedere woensdagavond trainen op het complex van
vv Con Zelo in Waarland, aanvang 20.00 uur.
Iedere 2e maandag van de maand bestuursvergadering,
aanvang 20.00 uur
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Nieuwjaarsreceptie
Keezavond
Opfrisavond
Keezavond
D. van Velzen Bokaal
Jaarvergadering Scha-Den H
½ finale spelr. COVS-teams
Finale spelr. COVS-teams
Keezavond
NK-spelr. Jeugdteams
NK-spelr. COVS-teams
Keezavond
Keezavond

Kantine ZAP Breezand
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo
Kantine Wieringerwaard
Kantine Kleine Sluis
Zeist / Waterland
Kantine FC Uitgeest
Kantine Con Zelo
Deventer
Waarlands Dorpshuis
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo

Het bestuur nodigt u
allen uit voor de
nieuwjaarsreceptie,
welke gehouden
wordt op
8 januari 2016
in de kantine van onze donateurvoetbalvereniging
ZAP Breezand

COMMISSIES
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 (06-50288326)
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
Enkele van onze doelstellingen zijn het onder de aandacht brengen van de
spelregels, het promoten van de rol van de scheidsrechter en het bevorderen van contacten tussen de scheidsrechters en andere belanghebbenden.
Op vrijdag 20 november kwam dit allemaal bij elkaar in de kantine van vv
Schagen. Daar werd een thema avond gehouden waarvoor ons bestuurslid
Erwin Dam enkele markante persoonlijkheden had weten te strikken. Om
te beginnen een top scheidsrechter, Tim de Gast, die al enkele jaren actief
is in de topklasse. Dan een regionale top trainer, Ron van der Gracht, de
trainer van FC Den Helder. En tenslotte nog een journalist en tevens speler, Kay Korevaar, de aanvoerder van SRC zaterdag 1 en sportverslaggever van het Noord-Hollands dagblad. Ikzelf had de eer de discussie te mogen leiden en hoopte vooraf op een brede belangstelling. Dat laatste viel
eigenlijk een beetje tegen. Ondanks een leuk artikel in de Schager en in
de Helderse editie van het NHD bleven de jeugd en de verenigingsscheidsrechters of thuis, of in de sporthal of in de kroeg. Jammer, want de discussie had nog wat levendiger kunnen worden als er naast onze trouwe leden,
die er wel waren, nog wat andere gezichten te zien waren geweest.
Toch heeft iedereen die er wel was, kunnen genieten van een levendige
discussie. Onderwerpen als het gebruik van doellijntechnologie, de altijd
lastige positie van een assistent scheidsrechter van de eigen vereniging,
de moeilijke spelregels en het opleiden van de scheidsrechter werden van
alle kanten belicht. Positief hoogtepuntje vond ik zelf de opmerking van de
trainer van FC Den Helder dat hij de laatste tijd toch regelmatig goede
jonge scheidsrechters heeft gezien die de wedstrijden van zijn team prima
wisten te leiden.
Alhoewel de goede jonge scheidsrechters op deze thema avond ontbraken,
ze zijn er dus zeker wel. Daar houden wij ons dan maar aan vast, wens ik
u allen hele prettige feestdagen en hoop ik u terug te zien bij onze nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari in de kantine van ZAP in Breezand.
Dick Dam, voorzitter.

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
RECTIFICATIE
In de vorige uitgave stond de naam van het nieuwe lid onjuist vermeld.
Het moet zijn:
Demian van Grieken.

Het bestuur wenst u allen hele fijne feestdagen
en een heel gezellige en veilige jaarwisseling.

www.svschagendenhelder.nl
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NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER
INNING CONTRIBUTIE EN DONATIES
Het duurt nog een paar maanden, maar op 1 maart 2016 worden weer de
contributies en donaties geïnd van de leden en donateurs die een machtiging hebben afgegeven. Zorg dat uw saldo voldoende is zodat we geen
storneringen krijgen.
Zij die geen machtiging hebben afgegeven kunnen alsnog een machtiging
aanvragen bij ondergetekende. Anders reken ik er op dat uw contributie
c.q donatie ook rond 1 maart a.s. op een van de rekeningen welke voor in
dit Signaal staan vermeld wordt over gemaakt. Contributies welke voor 1
mei niet binnen zijn worden verhoogd met € 5,00.
De contributie voor 2016 bedraagt € 37,50. Donateurs betalen € 16,00 en
donateursverenigingen € 20,00.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

AVIA CLUB SPAREN
Uw vereniging doet al weer ruim een jaar mee aan de AVIA CLUB SPAREN
actie, waarmee u voor uw vereniging kunt sparen door te tanken bij een
Avia tankstation. Door het aanvragen van een spaarpas bij ondergetekende kunt u daar ook aan mee doen. Je hoeft er verder niets voor te doen,
dan alleen deze pas te gebruiken tijdens het tanken bij een van de AVIA
pompen. Op onze site staat een benzinepomp afgebeeld waarop u precies
kan zien hoeveel er al voor onze vereniging is gespaard.
Elke 5000 punten levert € 100,00 op.
Ik zie uw aanvraag graag tegemoet.
Piet Houtenbos, penningmeester
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SUCCESVOLLE PANELDISCUSSIE NIEUWE
ACTIVITEIT VAN SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O.
De activiteiten van uw scheidsrechtersvereniging zijn de afgelopen jaren al
enigszins vernieuwd en nu kunnen we wederom een nieuw soort activiteit
aan het lijstje toevoegen: de interactieve paneldiscussie. Deze werd voor
het eerst georganiseerd op 20 november in de kantine van onze donateurvereniging vv Schagen.
Met de panelleden Ron van der Gracht (trainer FC Den Helder), Tim de
Gast (scheidsrechter Topklasse) en Kay Korevaar (journalist NHD en speler
SRC zat 1) heeft het bestuur een aantal aansprekende namen weten te
strikken voor deze eerste editie. Aan de hand van goede wedstrijdfragmenten en onder leiding van discussieleider Dick Dam werden de fragmenten aangevuld met stellingen, die met succes uitnodigden tot discussie
tussen de panelleden en het aanwezige publiek.
Ondanks de geringe opkomst is het bestuur toch zeer tevreden over deze
opzet en is de avond volgens ons voor herhaling vatbaar. Daarom zijn wij
zeker voornemens om in de toekomst vaker dit soort initiatieven te organiseren.

www.svschagendenhelder.nl
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SPELREGELWEDSTRIJD OM DE
D. VAN VELZEN BOKAAL
Op 7 maart a.s. organiseert de spelregelcommissie in de kantine van onze
donateursvoetbalvereniging Wieringerwaard de 1e spelregelwedstrijd om
de ’D. van Velzen Bokaal’ van 2016.
Het is dan weer voor iedere deelnemer mogelijk om de kennis van de
voetbalregels te vergroten en een poging doen om die fraaie bokaal aan
het einde van 2016 te winnen. Op deze avond wordt u bijgepraat over de
eventuele spelregelwijzigingen en er worden prachtige beeldfragmenten
getoond. De strijd is alleen voor onze eigen leden en er is volop gelegenheid om te praten en te lachen, dus het gaat er ook ontspannen aan toe.
De aanvang is 20.00 uur en de kantine van Wieringerwaard is vanaf 19.30
uur open en dan staat de koffie voor u klaar voordat u uw jas uit heeft.
Daar zorgt gastvrouw Ank van der Wardt wel voor en de kantine is dan
ook al heerlijk warm, kortom, alle gezellige ingrediënten zijn aanwezig om
er een gezellige avond van te maken, zeker als u ook komt.

De kenners van ons spelregelteam dagen u uit!

www.svschagendenhelder.nl
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DE TIEN VRAGEN AAN… JOOP JONG
1. Bent u nog actief scheidsrechter en zo ja, hoe lang fluit u al?
Indien nee, in welke periode was u actief scheidsrechter?
Vanaf 1975 tot 1990. Begonnen als B-scheids bij V.Z.V. Les gehad van
Joop Schotten. Later gestart in groep 3 Afdeling N-H
2. Kunt u zich uw eerste wedstrijd nog herinneren en zo ja, welke
wedstrijd was dit?
Ja. ZAP 4 tegen Geel Zwart 5

3. Sinds wanneer bent u lid van de COVS en waarom bent u lid geworden?
Direct vanaf het begin. Contact met je collega`s was heel leerzaam en
vooral gezellig.
4. Waarom bent u gaan fluiten?
Na voetballer, coaching van V.Z.V.2 en bestuurlijke functies wilde ik
op een andere actievere manier het prachtige voetbalspel beleven.
5. Kunt u zich nog bijzondere (grappige) voorvallen in uw carrière
herinneren en zo ja, welke?

Nieuwjaarswedstrijd fluiten in 30 cm sneeuw . Nieuw tegen oud V.Z.V.
Geen lijnen te zien. Na afloop flink bieren.
6. Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden?
Ik ben een keer serieus bedreigd en heb de wedstrijd in Halfweg op
zondag 2e klasse onmiddellijk gestaakt. Het heeft toen de landelijke
pers gehaald en is een strafzaak geworden. De speler werd levenslang
geschorst.
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?
Nee, ik had het druk met andere bestuurlijke taken.
8. Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder nog hobby’s?
Veel wandelen en fietsen. Bij de vogelwerkgroep Tringa behartig ik de
weidevogels afdeling.
9. Hebt u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organiseren van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke?
De vereniging is actief ga zo door. Nodig een scheids uit met een mooi
verhaal.
10. Hebt u tot slot de COVS vereniging Schagen-Den Helder e.o.
nog iets te melden?
Blijf de leden stimuleren en houdt goed contact.
12
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Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan:

Arie Loos uit ‘t Veld.
Omdat hij ten eerste ook uit ’t Veld komt en ten tweede omdat het ook
een ’ouwe fluitist’ is en volgens mij best wel leuk kan schrijven. Succes
Arie.

Bedankt
Joop en
succes Arie!

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, J.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, S.A.M. Houtenbos, P. N.G.M. Houtenbos en J. Jong.

www.svschagendenhelder.nl
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DE JEUGD HEEFT MIJN TOEKOMST
Mijn zoon speelt in de selectie. Dé selectie. Daar is hij voor uitgekozen,
geselecteerd, beter bevonden dan zijn leeftijdsgenoten. En dat is mijn
zoon, waar ik dus de trotse vader van ben. En dan is het zaterdagochtend,
de selectie moet spelen. Ze spelen vroeg, op een veld waar de nachtvorst
nog niet uit is weggetrokken. De warming-up wordt serieus uitgevoerd,
net als alle andere wedstrijden moet deze wedstrijd gewonnen worden.
Het kampioenschap staat op het spel. De blikken van alle spelers staan op
standje ‘geconcentreerd’ en de motivatie is enorm. Daar zal het niet aan
liggen vandaag.
Vandaag hebben we een jonge scheidsrechter, hij fluit één van zijn eerste
wedstrijden op dit niveau. Maakt niet uit, iedereen moet eens beginnen en
hij zal geschikt zijn bevonden om het niveau aan te kunnen. Je moet alleen oppassen, jonge scheidsrechters zijn vaak extra gemotiveerd en
daardoor wel eens strenger dan anderen. Maar hij is niet van invloed, de
tegenstander is belangrijker. De tegenstander is net zo gemotiveerd en
heeft evenveel supporters meegenomen als wij. Ook niet belangrijk, onze
jongens hebben meer kwaliteit en zullen de wedstrijd naar zich toe trekken. Geen twijfel over mogelijk. De jonge scheidsrechter fluit voor de aftrap, we zijn begonnen en nemen direct de touwtjes in handen. Er wordt
soepel en snel getikt, Barça is er niets bij! Kansen op het vijandelijke doel
stapelen zich op, maar tot mijn ontzetting krijgen we hem er niet in. En
dan treedt de oude voetbalwet in werking: als je zelf niet scoort… 0-1 voor
de tegenstander, geheel tegen de verhouding in. Aftrappen en opnieuw
beginnen, niet gek laten maken, eigen spelletje blijven spelen. Opeens is
daar de mogelijkheid, de kans op de gelijkmaker en jawel, hij knalt tegen
de touwen! 1-1, en zo vlak voor rust was het beste moment waarop dit
kon gebeuren. De rust was voor de trainer, daar heeft hij mijn hulp niet bij
nodig. Hij is de trainer van de selectie, zelf ook een ervaren speler, hij
heeft ongetwijfeld gezien wat ik ook zag en zal de goede aanwijzingen geven voor de tweede helft. De scheidsrechter fluit best goed, hij heeft geen
gekke dingen gedaan en de tweede helft wordt door hem ingeluid met zijn
metalen fluit met balletje. Zij trappen af, maar wij nemen direct over. En
dan gebeurt het, direct na de rust: onze linksbuiten haalt uit op doel en
één van hun verdediger slaat de bal met zijn hand weg! Dat móét een pingel zijn, iedereen heeft het gezien! De bal rolt rustig langs het doel en ik
ben al aan het roepen dat mijn zoon de strafschop moet nemen (logisch
toch?). Maar dan zie ik de jonge scheidsrechter wijzen, met zijn arm
schuin richting de hoek van het veld. Hij geeft een hoekschop. De voetballer in mij ontploft van woede, dit kan het breekpunt in de wedstrijd zijn en
dit jochie geeft een hoekschop! Ik kijk naar de trainer, die zo rood is geworden als de jas die hij aan heeft. Hij schreeuwt naar de jonge scheidsrechter, maar die is onvermurwbaar: hoekschop en niets anders.
Dan kijk ik naar mijn zoon, mijn talent, mijn selectiespeler. En hij kijkt
naar mij. En hij kijkt naar de trainer. En hij rent naar de hoek van het
veld, want hij is degene die altijd de hoekschop neemt bij de F1. En het is
een hoekschop, want dat zegt de scheidsrechter en dus moet hij hem nemen. Hij schiet de bal mooi voor het doel, maar hij gaat er niet in. De
wedstrijd eindigt in 1-1 en mijn zoon vraagt na afloop waarom ik zo boos
was. Ik weet het antwoord zelf eigenlijk ook niet.
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
15 JANUARI 2016

CON ZELO - WAARLAND
AANVANG 20.00 UUR
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KNVB EN ARAG LANCEREN
WEBSITE ‘SCHEIDS ASSIST’
De KNVB en ARAG hebben afgelopen vrijdag de nieuwe website ‘SCHEIDS
assist’ gelanceerd. Deze website is hét centrale platform voor scheidsrechters en alle andere liefhebbers van voetbal die meer willen weten over arbitrage. Van een ‘simpele’ vraag tot uitgebreide behoefte aan ondersteuning: op SCHEIDS assist kun je rekenen op een begrijpelijk antwoord dat
jou helpt.
‘SCHEIDS assist’ is een platform voor nieuwskennis over arbitrage. Maar
ook verhelderende voorbeelden voor alle 5.500 KNVB-scheidsrechters,
25.000 verenigingsscheidsrechters en 40.000 assistent-scheidsrechters.
‘SCHEIDS assist’ is bedoeld voor ouders die voor het eerst een pupillenwedstrijd leiden tot en met de scheidsrechters die wekelijks wedstrijden in
het Betaald Voetbal fluiten. Daarom vind je op ‘SCHEIDS assist’ óók alle
informatie over het succesvol opzetten van professioneel arbitragebeleid
binnen verenigingen en de KNVB|ARAG Fairplay Certificering.
Week van de Scheidsrechter
Heel bewust grijpen de KNVB en ARAG de Week van de Scheidsrechter aan
om dit nieuwe platform te lanceren. De vele scheidsrechters leveren immers wekelijks een belangrijke bijdrage aan het voetbal en daar wordt in
deze week door steeds meer verenigingen bij stil gestaan. De KNVB en
ARAG spreken met dit nieuwe platform hun waardering uit naar alle
scheidsrechters, die iedere week het voetbal mede mogelijk maken. Met
‘SCHEIDS assist’ willen we de scheidsrechters zo goed mogelijk ondersteunen in hun rol.
Kijk eens rustig rond op www.scheids-assist.nl. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar de reacties en staan wij open voor suggesties. Dit kan door
een mail te sturen naar av-scheidsrechterszaken@knvb.nl.

www.svschagendenhelder.nl
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KEEZEN BIJ SV SCHAGEN-DEN HELDER e.o.
Op vrijdag 6 november was het een gezellige drukte in de kantine bij Con
Zelo, hoewel er natuurlijk altijd meer mensen bij kunnen.
Maar met twaalf deelnemers hadden we weer mooi drie tafeltjes vol. Volgens de inmiddels bekende spelregels werden er vlot 4 rondes gespeeld en
toen alle kruitdampen waren opgetrokken hadden we een mooie uitslag.
Lenie Cardol behaalde met 43 punten de derde plaats, Ans Stam werd
tweede met 47 punten, maar de winnaar van de avond die deze beide dames toch ruim achter zich wist te houden was Erwin Dam met 53 punten.
Op vrijdag 15 januari, als we allemaal weer lekker uitgerust zijn, als we de
kerstdagen en de oliebollen overleefd hebben, gaan we weer een avondje
Keezen.
Voor wie dit eens mee wil beleven: 20.00 uur in de kantine van Con Zelo
te Waarland en het eerste kopje koffie krijgt u van de club.

Dick Dam

18

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

RICHTLIJNEN PUPILLENDOELEN
Door het bezoeken als waarnemer van de KNVB aan diverse voetbalcomplexen valt het mij regelmatig op dat er met de voorschriften van de KNVB
omtrent het spelen van wedstrijden door de E en F pupillen onvoldoende
wordt omgesprongen. Regel 1 ’het speelveld’ schrijft voor dat de pupillendoelen aan de voorwaarde moeten voldoen dat deze deugdelijk voldoende
verankerd op het speelveld moeten staan.
Dit laatste ontbreekt vele malen met onderstaand bericht uit de regio
Utrecht, welke noodlottige gebeurtenis dat daar heeft plaats gevonden.
Voetbalverenigingen neem uw verantwoordelijkheid en maatregelen als
blijkt dat de pupillendoelen niet aan de voorschriften voldoen om lichamelijke verwondingen bij de jeugdspelers te voorkomen.
Veiligheid gaat voor alles met de jongste jeugd binnen uw vereniging.
Onderstaand dus het bericht wat in Utrecht heeft plaatsgevonden en de
maatregelen die daar, daarna, zijn genomen.
Gerrit Dekker
UTRECHT - Drie Utrechtse voetbalclubs nemen per direct veiligheidsmaatregelen op sportpark Zoudenbalch in Utrecht. Dat laten de besturen van
de clubs aan RTV Utrecht weten. Aanleiding is een ongeluk waarbij een
jeugdspeler van Kampong twee weken geleden zwaargewond raakte toen
een mobiel voetbaldoel omviel en op zijn hoofd terechtkwam.
Binnen de voetbalclubs heerst diepe verslagenheid, schrijven ze in een
gezamenlijke verklaring. "Wij leven intens mee met de speler en zijn ouders en wensen hen dan ook heel veel sterkte in deze heftige en zware
tijd."
MAATREGELEN
Voetbalverenigingen Odin, Sterrenwijk en OSC Utrecht onderzoeken de
toedracht van het incident, maar hebben toch al besloten om nieuwe,
lichtgewicht doelen aan te schaffen die niet inklapbaar zijn. Ook vindt er
een controle plaats op de overige materialen en worden de veiligheidsprocedures in samenwerking met de KNVB aangescherpt.
"Wij hebben juist veiligheid voor alle bezoekers van het sportpark hoog in
het vaandel staan. Hierom vonden er, in samenwerking met gemeente
Utrecht, al werkzaamheden plaats om het sportpark veiliger te maken",
schrijven de besturen in de verklaring.
KNVB
Volgens de KNVB is het ongeluk een aangelegenheid van de drie sportclubs. Er zijn volgens een woordvoerder wel richtlijnen en regels als het
gaat om voetbaldoeltjes. "Die moeten op verschillende plekken verankerd
worden. De voetbalbond gaat de regelgeving rondom het gebruik van de
doeltjes nogmaals onder de aandacht brengen van de voetbalverenigingen."
Zolang het onderzoek loopt, doen de voetbalverenigingen geen verdere
mededelingen over het tragische ongeluk en de situatie van de jongen.
www.svschagendenhelder.nl
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VRIJDAG 8 JANUARI 2016
KANTINE SV ZAP BREEZAND
20.00 UUR

NIEUWJAARSRECEPTIE
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BEZOEK ONZE WEBSHOP OP

www.svschagendenhelder.nl

VOLG SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O.
OP FACEBOOK:
www.facebook.com/svschagendenhelder

www.svschagendenhelder.nl
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GROTE CLUBACTIE 2015
Ook dit jaar heeft SV Schagen-Den Helder e.o. weer al haar loten aan de
leden kunnen verkopen en dit heeft de clubkas weer goed gedaan.
Na controle van de nummers is gebleken dat er op de door ons verkochte
loten geen prijzen zijn gevallen.
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SPELEN MET DE SPELREGELS
De krap gestelde deadline heeft misschien toch enkele deelnemers gekost, 10 deelnemers deze keer. Lastig bleek vraag 2, wie mag er commentaar leveren op de beslissingen van de assistent scheidsrechter. Volgens ons is dat toch echt niemand,
ook de scheidsrechter niet. Wel heeft de scheidsrechter het recht om de beslissing
van de assistent scheidsrechter niet over te nemen, maar dat vinden wij toch echt iets
anders
Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van september 2015:
Tussen haakjes de verwijzing naar de pagina van het nieuwe boek Spelregels veldvoetbal uitgave juli 2015 (eventueel aangevuld met Aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal versie juli 2015 en het Handboek competitiezaken amateurvoetbal).
Vraag 1: A (pag. 27)
Vraag 2: D (pag. 23 van de Aanvullende Instructies )
Vraag 3: C (pag. 21)
Vraag 4: C (pag. 74)
Vraag 5: A (pag. 72)

Vraag 6: C, C, B (pag.69, 71)
Vraag 7: A, D, F (pag.69)
Vraag 8: D,D,F (pag. 69, 70)
Vraag 9:
Als dit verzoek gedaan wordt door de aanvoerder van de bezoekende partij (3)
Als dit verzoek ruimschoots voor de aanvang van de wedstrijd wordt gedaan (3)
Als dit verzoek gedaan wordt op het vroegst mogelijke moment waarop de aanvoerder de gebreken heeft kunnen constateren (2)
De scores en de stand ziet er nu als volgt uit:

www.svschagendenhelder.nl
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken dat
de uiterste inleverdatum op 1 februari 2016 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)
Wanneer twee verdedigers onopzettelijk met elkaar in botsing komen,
moet de scheidsrechter dan direct het spel onderbreken?
A. N ee, hij moet altijd door laten spelen.
B. Alleen w anneer beide spelers aan het hoofd geblesseerd zijn.
C. Alleen w anneer minimaal één van de spelers aan het hoofd geblesseerd is.
D. Alleen w anneer beide spelers op de grond blijven liggen.
Vraag 2 (Meerkeuze, 3 punten)
Tijdens het spel vangt de doelverdediger de bal in zijn handen en wandelt
daarmee naar de rand van het strafschopgebied. Hierbij maakt hij zeven
passen met de bal in zijn handen en binnen vijf seconden nadat hij de bal
heeft gevangen, trapt hij hem weer het veld in. Mag dit?
A. J a, dit is zonder meer toegestaan.
B. N ee, hij mag de bal slechts vier seconden in zijn bezit hebben.
C. N ee, hij mag maar zes passen maken met de bal in zijn handen.
D. N ee, hij w ordt geacht de bal zo spoedig mogelijk w eer terug in
het spel te brengen.
Vraag 3 (Meerkeuze, 3 punten)
Een speler ontvangt van de scheidsrechter zijn tweede gele kaart, maar de
scheidsrechter vergeet hem vervolgens weg te zenden door het tonen van
de rode kaart. Dit bemerkt hij na tien minuten spelen in de tweede helft.
Hoe dient hij nu te handelen?

A. Hij onderbreekt het spel direct, zendt hem alsnog w eg door het
tonen van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
B. Hij w acht totdat de bal uit het spel gaat, zendt hem alsnog w eg
door het tonen van de rode kaart en hervat zoals hervat moet worden.
C. Hij kan de speler niet meer w egzenden, dus hij laat doorspelen
en geeft het voorval na de wedstrijd door aan de KNVB.
D. Hij onderbreekt het spel direct, zendt hem alsnog w eg door het
tonen van de rode kaart en hervat met een indirecte vrije trap.
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Vraag 4 (Meerkeuze, 3 punten)
Twee tegenstander begaan gelijktijdig een onbesuisde overtreding op elkaar op het middenveld, terwijl de bal voor beiden binnen speelbereik was.
De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat beslist hij?
A. Hij geeft beide spelers een vermaning en hervat met een
scheidsrechtersbal.
B. Hij geeft beide spelers een gele kaart en hervat met een
scheidsrechtersbal.
C. Hij geeft beide spelers een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
D. Hij geeft beide spelers een gele kaart en hervat met een directe
vrije schop voor de verdedigende partij.
Vraag 5 (Meerkeuze, 3 punten)
Wat zijn de afmetingen en het gewicht van de bal?
A. 65
B. 68
C. 68
D. 70

tot 70
tot 75
tot 70
tot 75

cm
cm
cm
cm

omtrek
omtrek
omtrek
omtrek

en
en
en
en

tussen
tussen
tussen
tussen

de
de
de
de

400
450
410
400

en
en
en
en

480
550
450
450

gram.
gram.
gram.
gram.

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 FEBRUARI 2016 BIJ:
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Antwoordmogelijkheden vragen 6 t/m 8:
Disciplinaire straf

Spelhervatting

Plaats van hervatting

A. Geen kaart

A. Doorspelen

A. Niet van toepassing

B. Vermaning

B. Indirecte vrije schop

B. Op de plaats van de overtreding

C. Gele kaart

C. Directe vrije schop

C. Waar de bal was

D. Rode kaart

D. Strafschop

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)
Wat moet de scheidsrechter doen als twee tegenstanders elkaar gelijktijdig
aanvallen, schouder tegen schouder, in duel om de bal en met de mogelijkheid voor beiden om de bal te kunnen spelen?
Vraag 7 (Mokum Open, 4 punten)
Een verdediger trapt, met de bedoeling tijd te rekken, de bal herhaaldelijk
ver over de zijlijn buiten het speelveld. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 8 (Mokum Open, 4 punten)
Een aanvaller loopt, om zijn tegenstanders te misleiden, continu in buitenspelpositie. Hij beïnvloedt het spel hierbij echter niet. Wat beslist de
scheidsrechter?
Vraag 9 (Open, 8 punten)
Een speler wordt door zijn trainer naar de kant geroepen om te wisselen,
op het moment dat zijn ploeg wil inwerpen. De scheidsrechter maant de
inwerper te wachten tot de wissel is voltooid, maar de geroepen speler
weigert het speelveld te verlaten. De scheidsrechter laat daarom alsnog de
inworp uitvoeren zonder de wissel door te voeren. Handelt de scheidsrechter juist en waarom wel/niet?
Iedereen weer veel succes bij het oplossen!
Dick en Erwin Dam
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KERSTPRIJSPUZZEL
Ook dit jaar trekt de redactie van Het SIGNAAL u door de donkere kerstdagen met een prettige kerstprijspuzzel. Dit jaar is het aan u om uit te
vinden van welke voetbalclubs wij de logo’s hieronder hebben geplaatst.
Deze voetbalclubs zijn actief op regionaal, nationaal en internationaal
niveau en wij zien uw antwoorden graag tegemoet via
erwin.dam@svschagendenhelder.nl, dan wel per post naar Erwin Dam,
Kerkstraat 2, 1738 BK in Waarland. Inzenden kan tot 1 februari 2016.

Tip van de redactie: bekijk de opgaven ook op
www.svschagendenhelder.nl, dan ziet u de opgaven in kleur.
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