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BESTUUR
VOORZITTER
Dick Dam
Fresiastraat 10
1738 CL Waarland
0226-421297 - 06-10257095
d.dam@quicknet.nl
 Technische zaken

 Molestatiezaken
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
 Grote Clubactie

 Fair Play Cup
WAARNEMEND VOORZITTER
Ysbrand Haagsma
Doorzwin 2414
1788 KM Julianadorp
0223-641506
y.haagsma@quicknet.nl
LID
Erwin Dam
Kerkstraat 2
1738 BK Waarland
0226-428851 - 06-50288326
erwin.dam@svschagendenhelder.nl
 Website en Social Media

 Clubblad “het SIGNAAL”
LID
Sam Houtenbos
Houtwerf 1
1738 AH Waarland
06-30715808
sam_houtenbos@hotmail.com

APRIL 2016
JAARGANG 28
NUMMER 2
SV Schagen-Den Helder e.o.
Koninklijk goedgekeurd op 8 mei 1973

KvK: 40634914
Bank: NL05RABO0357323327
Giro: NL75INGB0000661083

Contributie 2016 (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 juni 2016

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland
Oplage: 400 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.
LET OP: We trainen door tot en met juni, daarna is de eerste
training van het nieuwe seizoen op 17 augustus.
Iedere 2e maandag van de maand bestuursvergadering,
aanvang 20.00 uur

06 mei
11 mei
21 mei
28 mei
03 jun
04 jun
11 jun
29 jun
02 sep
04 nov

20.00 u
20.00 u
10.00 u
10.00 u
18.00 u
10.00 u
9.00 u
20.00 u
20.00 u
20.00 u

Keezavond
Opfrisavond
NK-spelr. Jeugdteams
NK-spelr. COVS-teams
Seizoensafsluiting met BBQ
Jaarvergadering COVS NL
Rabo-sponsorfietstocht
Opfrisvond
Keezavond
Keezavond

Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo
Deventer
Waarlands Dorpshuis
Kantine Con Zelo
De Bilt
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo

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)
Organisatie NK Spelregels 2016:
E. Dam, S.A.M. Houtenbos, P.H. Houtenbos, J.C. Cardol, L.C. Blank, K.M. DamWeijgertze, C.G.M. Houtenbos-Bakker

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
Het seizoen 2015/2016 zit er al weer bijna op; de ranglijsten kunnen over
enkele weken weer worden opgemaakt. Zeer waarschijnlijk deze keer ook
weer de ranglijst om de Fair-Play-Cup. Na het debacle van vorig seizoen,
waarbij de KNVB ons de benodigde gegevens over het aantal gele en rode
kaarten van de standaardelftallen niet kon leveren, heb ik er nu toch wel
weer vertrouwen in dat het dit jaar wel goed komt. Zowel naar ons toe als
ook naar onze zustervereniging uit West Friesland is bericht gestuurd dat
wij de overzichten van de gegeven straffen tegemoet kunnen zien.

Ook de ranglijsten van de beste spelregelkenners gaan weer opgemaakt
worden. Als u dit leest zijn de districtsfinales al weer gehouden en gaan
we ons opmaken voor de landelijke finales.
Bij de senioren zal dit hopelijk een mooie happening worden op 28 mei in
ons eigen district. Wij mogen dit jaar de finale zelf organiseren en dat gaat
in Waarland gebeuren. De voorbereidingen zijn in volle gang, inclusief een
leuk nevenprogramma voor bezoekers die met de teams meekomen, maar
die ook nog wel iets anders willen dan de hele dag met voetbalspelregels
bezig zijn.
Bij de jeugd is het nog even afwachten hoe het gaat lopen. De finaledag is
gepland op 21 mei in Deventer, maar de animo is ondanks een nieuwe
opzet, gebruik makend van moderne hulpmiddelen als I-pad’s en Iphone’s, nog niet heel groot te noemen. Ook in onze eigen regio, waar we
toch al heel wat jaren redelijk actief bezig zijn geweest met jeugdspelregelwedstrijden, is er erg weinig belangstelling voor deze in mijn ogen toch
leuke en nuttige bezigheid.
Hopelijk weten we het tij nog te keren en gaan we er ook op 21 mei bij de
Deventer Scheidsrechters Vereniging weer een leuk dagje van maken. En
kan ook daarna die ranglijst van de beste jeugdspelregelkenners van Nederland weer opgemaakt worden. Dan hebben we het aangename toch ook
weer met het noodzakelijke kunnen verenigen. Want dat het bijbrengen
van de kennis van de spelregels bij de jeugd (en trouwens ook bij veel
ouderen) noodzakelijk is ondervinden wij scheidsrechters wekelijks bij de door ons gefloten wedstrijden.
Dick Dam, voorzitter

www.svschagendenhelder.nl

5

het SIGNAAL

6

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

BESTUURSMEDEDELINGEN
LEDENMUTATIES
Overleden:
Het bestuur werd op de hoogte gebracht van het overlijden van ons lid
William Witsen, op 16 april jl. in de leeftijd van 77 jaar.
De heer Witsen is ruim 40 jaar lid geweest van onze vereniging. Veelal
was het bezoek aan de jaarlijkse algemene vergadering het enige persoonlijke contact.
Namens de vereniging is een delegatie van het bestuur aanwezig geweest
op de uitvaart van de heer Witsen
De vereniging wenst de partner en familie heel veel sterkte met dit verlies.
Ook vernam het bestuur het overlijden van de echtgenote van ons lid Cees
van der Neut, Marjan, op 21 april jl. in de leeftijd van slechts 61 jaar.
Ook hieraan heeft het bestuur aandacht geschonken en wenst Cees en
familie heel veel sterkte en kracht voor de toekomst.

SEIZOENSAFSLUITING 3 JUNI
Ook dit seizoen eindigt uw vereniging met een gezellig samenzijn op
Sportpark de Groet in Waarland, in de vorm van een barbecue, het bekendmaken van de prijswinnaars van de Keezcompetitie en er zal ook
nog een leuke activiteit door het bestuur worden georganiseerd.

De jaarlijkse seizoenafsluiting met barbecue is vastgesteld op
vrijdag 3 juni a.s. Aanvang 18:00 uur. Opgave vóór 27 mei naar
piethoutenbos@quicknet.nl. We hopen weer op een goede opkomst.
www.svschagendenhelder.nl
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NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER
INNING CONTRIBUTIE EN DONATIES
Per 1 maart zijn de contributies en donaties weer geïnd. Op het moment
van schrijven zijn er nog 7 leden die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan (incl. 2 storneringen). Van 8 verenigingen hebben we nog
geen donatie mogen ontvangen en van 3 donateurs (incl. 1 stornering).
Gaarne zou ik zien dat dit z.s.m. vereffend wordt naar een van de rekeningen vermeld in de colofon voor in dit blad.
Contributies welke voor 1 mei niet binnen zijn worden verhoogd met €
5,00. Zorg dus dat uw betaling op tijd binnen is.
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.

RABO SPONSORFIETSTOCHT
De Rabo Sponsorfietstocht is dit jaar op zaterdag 11 juni a.s. We hebben
10 fietsers nodig om de € 300,00 voor de kas bijeen te fietsen. Opgave
naar piethoutenbos@quicknet.nl of 06-53218381. Rond de klok van 13:00
uur ben je weer thuis.

Piet Houtenbos, penningmeester
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JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bedroevende en beschamende opkomst...
Op 14 maart jongstleden hield de scheidsrechtersvereniging weer haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hét juiste moment om het bestuur
te bestoken met uw vragen over het gevoerde beleid. Voorzitter Dick Dam
heette een ieder hartelijk welkom. Hij kon bijna iedereen persoonlijk welkom heten, zo weinig leden hadden de moeite genomen om naar deze vergadering te komen. Welgeteld waren er zeven!!!! leden aanwezig (buiten
de zes bestuursleden) en er waren negen leden die de moeite hadden genomen om keurig afbericht te doen. ZEVEN, op een bestand van ± 65 leden/donateurs. Iemand plaatste de opmerking: ”Het lijkt wel een motie
van wantrouwen”. Zo ver wil ik toch niet gaan, maar dit is wel een absoluut beschamend dieptepunt in het ledenbezoek aan de jaarvergaderingen.
Die bestuursleden zitten niet voor zichzelf in het bestuur van uw vereniging, maar zij doen dit voor u allemaal. Een beetje erkenning voor hen
door middel van opkomst naar de georganiseerde evenementen is toch
wel het minste wat zij van de leden mogen verwachten. Maar helaas, kijk
maar naar de training op woensdagavond: 4 á 5 man. Jammer hoor.
De agenda werd vlot afgewerkt. De diverse jaarverslagen, alsmede het
financiële gedeelte gaf geen aanleiding tot lastige vragen en werden dus
volledig goedgekeurd. De kascontrolecommissie had haar bevindingen
keurig op papier gezet en werd voorgelezen door de voorzitter. De commissie stelde in haar verklaring de vergadering voor om het bestuur en de
penningmeester decharge te verlenen en het applaus volgden.
Wel is besloten om de leden bij de diverse evenementen en kleine eigen
bijdrage te vragen van € 2,00 vanwege een klein negatief saldo. Dit was
geen enkel bezwaar. Dit gaat in met ingang van het nieuwe voetbalseizoen
2016/2017, dus na de zomerstop.
De aftredende bestuursleden waren herkiesbaar dus er veranderde wat dat
betreft niets. De leden Arie Klaver en Hans Glas, beiden niet aanwezig,
maar wel afbericht gedaan, kwamen in aanmerking voor een onderscheiding. Arie is namelijk 40 jaar lid en Hans 25. De bijbehoren spelden zullen
later aan hen worden uitgereikt.
Tot slot dankte voorzitter Dam namens het
bestuur de aanwezigen
voor hun inbreng en
wenste ieder goede reis
naar huis.
Co Cardol.
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OPFRISAVONDEN 11 MEI EN 29 JUNI
Op woensdag 11 mei vervangen we wederom onze conditietraining door
een theorieavond, een zogenaamde opfrisavond. De opzet hierbij is dat de
aanwezigen kiezen welke thema’s aan bod komen en we gaan bespreken
welke ervaringen we er allemaal mee hebben op het gebied van spelregels, praktijk en adviezen vanuit de KNVB.
Op woensdag 29 juni wordt ook de laatste training van het seizoen vervangen door een opfrisavond, maar bij die bijeenkomst presenteert de
spelregelcommissie op een duidelijke manier welke wijzigingen er met ingang van volgend seizoen worden doorgevoerd in
de spelregels. Nu al weten we dat dit een interessante avond gaat worden, omdat er behoorlijk wat
wijzigingen op stapel staan.
Heel graag zie ik u zowel op de opfrisavonden,
maar natuurlijk ook bij de conditietrainingen, tegemoet!
Erwin Dam

JEUGDSPELREGELFINALE COVS DISTRICT WEST I
Vrijdag 15 april om half 8 zaten 6 enthousiaste jongens klaar om mee te
doen aan de jeugdspelregelwedstrijd nieuwe stijl. Twee jongens van Kleine
Sluis, twee uit Hoofddorp en twee van Con Zelo, die in Waarland een
thuiswedstrijd speelden. Nieuwe stijl betekent in dit geval werken met de
nieuwe technieken, gebruik maken van I-phone of I-pad in plaats van de
houten bordjes omhoog steken. Er werd gebruik gemaakt van een programma uit de onderwijswereld, speciaal voor deze wedstrijd gemaakt
door Colin Prooi van de Scheidsrechtersvereniging Rotterdam, verder
voorzien van een mooie PowerPoint presentatie daaromheen gemaakt door
Erwin Dam.
De mannen die al jarenlang de spelregelwedstrijden oude stijl hebben georganiseerd en meegemaakt zaten nu als aandachtig toeschouwer achter
in de zaal.
Het experiment was een succes! Het ging lekker snel, de uitslag was dankzij dit programma ook vlot uitgerekend en het feit dat er bewust veel
beeldvragen in zaten werd door de jonge deelnemers zeer gewaardeerd.
De eindstand: het duo van Kleine Sluis werd derde, de jongens uit Hoofddorp tweede en de mannen (met petjes op!) uit Waarland eindigden bovenaan. Daardoor gaan de duo's uit Hoofddorp en Waarland meedoen aan
de landelijke finale in Deventer op 21 mei.
Tenslotte: de toeschouwers konden met hun eigen I-pad of I-phone zelf
ook meedoen, wat het nog eens extra leuk maakt om hierbij te zijn.
Misschien is het nog iets te vroeg om al conclusies te trekken, maar dit
lijkt toch wel de richting te zijn waarop we met de jeugdspelregelwedstrijden verder moeten gaan.
Dick Dam
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11

het SIGNAAL

12

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

ZONDEBOK
Door Pol Hinke, voorzitter COVS Nederland
De wedstrijd Harkemase Boys – VVOG werd ontsierd door
racistische geluiden vanuit het publiek in de richting van een
speler van VVOG. Er is in diverse media behoorlijk wat aandacht voor geweest. Opvallend daarbij is dat de scheidsrechter van dienst in diezelfde media ook al snel tot zondebok
werd uitgeroepen. Hij zou passief hebben gehandeld en in
NOS Studio Voetbal werd hij zelfs een racist genoemd. Via
social media ontving de scheidsrechter de nodige zeer ernstige bedreigingen. Het zal je maar gebeuren bij het uitoefenen van je hobby.
Voor mij is het onbegrijpelijk dat de scheidsrechter zo in het middelpunt van de
belangstelling komt te staan in deze situatie. Niet de scheidsrechter is de boosdoener, de idioot in het publiek die oerwoudgeluiden maakt is dat! Als dan de scheids
ook nog eens wordt uitgemaakt voor racist is de maat vol. Het VCN heeft middels
een brief aan Studio Voetbal gevraagd om deze uitspraak te rectificeren. Het moet
echt eens ophouden dat de scheidsrechter bij incidenten de zwarte piet krijgt toegespeeld.
Discussie
Ook in het betaald voetbal zien we dezelfde discussie oplaaien als er wat met het
publiek aan de hand is. De scheidsrechter had moeten staken of had juist door
moeten spelen of had dit of had dat, nooit is het goed. Maar vergeten wordt dat er
richtlijnen zijn waar de scheidsrechter zich aan houdt en dat het zeker niet de
scheidsrechter was die voor ongeregeldheden op de tribunes heeft gezorgd.
En ga er maar eens aan staan. Wat zou u hebben gedaan als u de leidsman was bij
een wedstrijd waar het publiek racistische uitingen begint te roepen? Op dat moment lopen emoties hoog op, terwijl je als arbiter het hoofd heel koel moet houden.
En ook in dit soort situaties worden snelle besluiten verwacht. Ervaring met dit soort
zaken heb je meestal niet (hoe lang je ook al fluit), dus je handelt naar eer en geweten en voor een flink deel op gevoel. Je doel is in eerste instantie waarschijnlijk
om de gemoederen zo veel mogelijk te bedaren.
Nooit doe je het helemaal goed. De één vindt dat er nooit verder gespeeld had moeten worden, de ander vindt dat juist wel, omdat er zo min mogelijk podium gegeven
moet worden aan idioten die oerwoudgeluiden maken. Het toont aan hoe moeilijk
en uitdagend het leiden van een wedstrijd soms kan zijn. Je doet het als scheidsrechter in the heat of the moment ook nooit perfect in deze situaties, achteraf in je
luie stoel de wedstrijd nog eens overdenkend, kom je waarschijnlijk tot de conclusie
dat je op bepaalde momenten beter net even anders had kunnen handelen.
Open en eerlijk
Het knappe van de scheids in Harkema is dat hij na een aanvankelijke radiostilte,
op een hele open en eerlijke manier in de media ook zijn verhaal heeft gedaan. Hij
vertelt over hoe hij het ervaren heeft en waarom hij, in the heat of the moment,
bepaalde besluiten nam (alle besluiten waren overigens volledig volgens de richtlijnen en spelregels). Ook liet hij blijken te reflecteren en achteraf gezien sommige
dingen een volgende keer anders te doen. Chapeau voor deze scheidsrechter en zijn
open en eerlijke houding!
Helemaal aan het einde van dit stukje gebruik ik ook nog wat van mijn ruimte om u
te wijzen op de reactie die de KNVB heeft gegeven op vragen van de COVS over de
nieuwe arbitrage-piramide. Via de website van de COVS leest u het hele verhaal en
daar vindt u ook de uitgebreide beantwoording van de KNVB terug.
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SPELREGELWEDSTRIJD OM DE DAAN VAN VELZEN
BOKAAL 2016
Op 7 maart jl. hadden 11 leden gehoor gegeven aan de oproep om mee te
doen aan de eerste eigen spelregelwedstrijd om de D. van Velzen Bokaal
2016, terwijl er 6 afberichten waren. Het is natuurlijk veel leuker als er
voldoende deelnemers mee doen aan deze spelregelwedstrijd en dit was
een goede bezetting. Uiteindelijk heeft elke voetbalwedstrijd recht op een
scheidsrechter die goed op de hoogte is met de regels.
Ook in deze wedstrijd werd begonnen met de 10 schriftelijke vragen waarmee 35 punten waren te verdienen. De vragen waren schijnbaar toch aan
de pittige kant want niemand scoorden 35 punten. ’Good old’ Piet Borst
behaalde de hoogste score: 29 punten. Een knap resultaat voor Piet die
niet meer actief fluit, maar wel (jonge) scheidsrechters van de SO III cursus begeleidt. Daarna kwamen de twee digitale leesvraagrondes en daar
scoorde Dick Dam het hoogste met 60 van de in totaal te behalen 64 punten met Theo de Graaf, Thomas Bakker en Erwin Dam nog in zijn kielzog.
Toen was het de beurt aan de beeldvraagronde en daar worden nogal eens
wat puntjes gemorst, want heel vaak wordt er een kaart gegeven als het
net niet moet of een verkeerde kleur. Sam Houtenbos, Theo de Graaf en
Dick Dam bleven foutloos en de rest van het deelnemersveld morste punten. Dick Dam had toe een aardige voorsprong op de rest, maar met de
kwisronde nog te gaan kon er nog een hoop veranderen. Erwin Dam en
Sam Houtenbos waren de enige die alle vragen goed hadden, dus ’volle
bak’ scoorden: 25 punten. Theo en Dick miste een vraag. Nadat het klassement was opgemaakt bleek dat de ’Dammen’ de eerste twee plaatsen
hebben ingenomen, met vader Dick als eerste en zoon Erwin als tweede.
De totale uitslag van deze eerste ronde treft u op de volgende pagina. Op
maandag 17 oktober zal de tweede wedstrijd worden gehouden.
Onze dank gaat natuurlijk weer uit naar de voetbalvereniging Wieringerwaard voor het beschikbaar stellen van de kantine en naar gastvrouw Ank
van de Ward.
Tevens werden deze avond de prijzen uitgereikt van de rubriek Spelen met de Spelregels,
die in de uitgaven van het SIGNAAL in 2015
zijn gepubliceerd. Hier werd Sam Houtenbos
de winnaar van, gevold door Thomas Bakker
en Piet Borst.
Onze dank gaat ook naar René Burger en Kelly
Mol voor het bijhouden van de punten en dank
ook aan Lenie Cardol voor het stellen van de
vragen. Tot maandag 17 oktober.
Co Cardol
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HIER KAN UW
ADVERTENTIE KOMEN!
NEEM VOOR INFORMATIE
CONTACT OP MET:
PIET HOUTENBOS
TEL: 0226-421306
OF
INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL
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SCHAGEN-DEN HELDER OPPERMACHTIG IN
DISTRICTSFINALE SPELREGELS COVS WEST I
Op 22 april jl. werd de districtsfinale in West I gespeeld bij FC Uitgeest,
georganiseerd door sv IJmond. Een spannende wedstrijd waaraan 8 teams
hebben deelgenomen, waarvan 1 buiten mededinging (RSV uit Rotterdam). Het was een ware finale. Tot de laatste ronde aan toe was het spannend en stonden een aantal teams erg dicht bij elkaar.
In de einduitslag was dat ook terug te zien, omdat er zelf een barrage gespeeld diende te worden om te bepalen wie als derde team door mocht
naar het NK. Uit de definitieve eindstand bleek duidelijk dat sv SchagenDen Helder e.o. ruim beter scoorde dan de andere teams; het eerste team
heeft een eerste plaats behaald met 315 punten en het tweede team de
tweede plaats met 274 punten. Vanaf de derde plaats scheelden de teams
slechts 1 punt met elkaar.
Omdat sv Schagen-Den Helder vorig jaar Nederlands kampioen werd, dit
jaar de districtskampioen is geworden en tevens de organiserende vereniging is van het NK, mochten er dit jaar vanuit West I drie teams naar het
NK. Uiteindelijk zijn dit sv Schagen-Den Helder 1, Z-A-G (combinatie Zeist,
Amersfoort en ’t Gooi) die een knappe derde plaats behaalde met 237
punten en SV Waterland, die na barrage tegen S.V.A. 2 een knappe vierde
plaats behaalde met 236 punten, geworden.
Kelly Mol

De uitslag van de districtsfinale:

(* = geplaatst voor NK op 28 mei in Waarland)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16

Schagen-Den Helder 1*
Schagen-Den Helder 2
Z-A-G *
SV Waterland*
SVA 2
SVA 1
RSV (buiten mededinging)
SV IJmond

315 ptn.
274
237
236
236
235
228
211
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GAAN AL DIE VERANDERINGEN NIET TE SNEL?
De wereld en het leven verandert veel in voor- en tegenspoed. Ook in de
voetbalsport verandert er veel ten voor- en nadele. Ook in de scheidsrechterrij verandert er heel veel. Diverse veranderingen komen tot ons, gedirigeerd vanuit de mooie omgeving Zeist.
Ik weet wel, ’vroeger was alles veel beter’ en als ik dan langs de rondweg
in Alkmaar rij en zie het oude bondsbureau staan, dan bekruipt mij een
zekere weemoed. Als vereniging en scheidsrechters waren wij daar thuis
en werden we gehoord als er problemen waren. Dit veranderde toen het
nieuwe KNVB district West 1 werd gevormd. Het werd door de afstand anders, minder ons bondsbureau. Nu moeten wij ons richten tot Zeist en de
afstand is nog groter waardoor de binding met de medewerkers duidelijk
veranderd is. Veranderingen straks in de aanstellingen van scheidsrechters
met de nieuw gevormde pyramide waar veel over gepraat is vanuit KNVBCOVS zijde.
Ook daar hoor je aan de zijlijn dat
men erg argwanend is en diverse
scheidsrechters zullen het in eerste
instantie aanzien en besluiten van
wel of niet doorgaan in hun hobby.
Neem nu voorheen het bestuur
KNVB District West 1 welke per 1
januari is opgeheven. Bestuursleden met een jarenlange taak met
daarnaast commissiewerk, is aan
de kant geschoven en dus vooral
op het gebied voor de scheidsrechters een kwalijke zaak. In gesprekken
met nu oud-bestuurders was men niet bepaald ’amused’ over de wijze hoe
of men af is geserveerd.
Echter, hoe nu verder met diverse aangelegenheden met als knelpunt o.a.
de rapportage van scheidsrechters. Heel veel rapporteurs zijn gestopt om
reden dat er vanuit bondszijde teveel van de rapporteurs wordt gevraagd
om en rapport in te vullen. Veel en veel tekort rapporteurs zijn er die de
scheidsrechters van rapporten voorzien. Vooral de lagere groepen en
jeugdvoetbal worden of zijn het kind van de rekening. Scheidsrechters die
geen of slechts één rapport hebben ontvangen worden dan beoordeeld
over niet of wel promoveren. Uiteraard werkt dat demotiverend.
Nu zijn er al diversen die zeggen: “ik stop er mee als er zo weinig aandacht aan wordt besteed”. Er is al een groot tekort
aan scheidsrechter en de aanwas van geslaagde cursisten vanuit de nieuw opgezette SO 3 cursus geeft
aan dat de aanvulling ook niet datgene oplevert welk
vanuit men voor ogen heeft. Achter de burelen worden plannen gemaakt die o.a. in mijn visie en diverse anderen niet als bepaald vriendelijk tot ons kwamen op de bijeenkomst met het korps waarnemers
binnen de KNVB.
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Vanaf 2005 vervul ik deze functie door wekelijks een
complex te bezoeken en o.a. rapporteer de ordemaatregel via een rapportformulier naar de KNVB. Daarbij
moet ik zeggen uit eigen ervaring dat in die 10 jaar er
heel veel ten goede via de rapportage naar de KNVB is
gekomen. Maar ook diverse andere zaken die via de
tuchtcommissie zijn behandeld. In het nieuwe komende
seizoen gaat er vanuit KNVB zijde daar danig in worden
beperkt en zullen waarnemers incidenteel op pad worden gestuurd.
Gesproken wordt eens in de 3 tot 6 weken een complex bezoeken, nu,
daar hebben velen geen trek in, dus zullen gaan afhaken. Het wordt niet
met veel woorden gezegd, maar in vele ogen heeft het te maken met bezuinigen.
Veranderingen staan ook op stapel binnen onze organisatie de COVS. 23
mei is onze jaarlijkse algemene vergaderingen met de lidverenigingen binnen ons district COVS-West 1 en zullen we de voorstellen van het hoofdbestuur beoordelen. Deze voorstellen zullen dan op de jaarvergadering van
de COVS op 4 juni bekrachtigd worden van welke kant we verder gaan
werken.
Vorig jaar april heb ik al aangekondigd per april 2017 mijn functie als
voorzitter COVS West 1 zal gaan neerleggen na een periode van bijna 17
jaar. Met de veranderingen die dus op stapel staan zal deze wel eens eerder plaatsvinden, ik zal dat in een volgend nummer verder aan u mededelen.
Gerrit Dekker.
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NIEUWE RUBRIEK: VRAGEN AAN DE VOORZITTER
Na jarenlang de rubriek ‘De tien vragen aan…’ te hebben gepubliceerd in het SIGNAAL, is dit in de vorige
editie voor de laatste keer verschenen. Daarom maakt
de redactie nu bekend dat deze rubriek wordt vervangen door een nieuwe: Vragen aan de voorzitter.
Elke editie stellen we vijf vragen aan de voorzitter van één van onze donateursverenigingen met betrekking tot zijn visie op voetbal en arbitrage. En
voor de aftrap van deze rubriek beginnen we met een vereniging waar we
al jaren een goede band mee hebben op het gebied van het opleiden van
nieuwe jeugdscheidsrechters en waar ze met onze hulp een gestructureerd
begeleidingstraject hebben voor scheidsrechters bij pupillenwedstrijden:
voetbalvereniging Sint Boys uit Sint Maarten.
We nodigen voorzitter Simco Kruijer dan ook van harte uit om de volgende
vragen te beantwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat doet uw vereniging aan werving en opleiding van verenigingsscheidsrechters?
Wat vindt u van het niveau van de KNVB scheidsrechters die het eerste elftal van uw vereniging fluiten?
Wat is er bij uw vereniging geregeld voor jeugdscheidsrechters?
Wat vindt u van de ondersteuning die SV Schagen-Den Helder e.o. en
de COVS aan uw vereniging bieden?
Welke wensen heeft u die wij mogelijk voor uw vereniging kunnen
vervullen?
Erwin Dam

BESCHIKBAARHEID NACOMPETITIE
De nacompetitie start in het pinksterweekeinde van 14 en 16 mei (jeugd,
reserve elftallen en standaard elftallen met 12 teams in een poule). Mocht
je na half mei momenten hebben waarop je nu al weet dat je niet beschikbaar bent, wil je dat dan vast aangeven in je Official Portal?
Op de volgende dagen kan er nacompetitie gespeeld worden:
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

14 mei
17 mei
21 mei
28 mei
31 mei
4 juni
7 juni
11 juni

en
en
en
en
en
en
en
en

maandag
donderdag
zondag
zondag
donderdag
zondag
donderdag
zondag

www.svschagendenhelder.nl

16 mei (Pinksteren)
19 mei
22 mei
29 mei
2 juni
5 juni
9 juni
12 juni

19

het SIGNAAL

STRAFCODES: ‘IS HET NOU CODE 3 OF 4?’
De nieuwe strafcodes
voor spelers, trainers,
voor straf er bij welke
met name over code 3

van de KNVB moeten het overzichtelijker maken
scheidsrechters, clubs en andere betrokkenen wat
overtreding hoort. Toch is er soms wat verwarring,
en 4. Hoe zit dat nou precies?

Voorop staat dat beide codes staan voor een overtreding waar een rode
kaart voor getrokken moet worden. Het verschil zit hem echter in de omstandigheid.
Code 3 staat voor ernstig gemeen spel: tijdens een duel om de bal
Code 4 staat voor gewelddadige handeling: buiten een duel om de bal
Juist de toevoeging na de dubbele punt duidt het verschil. Bij code 3 spreken we over overtredingen tijdens het spel wanneer de spelers in een duel
verwikkeld zijn. De bal is binnen speelbereik maar het duel wordt te stevig
aangegaan; buitensporige inzet. Een rode kaart volgt. Nogmaals: de bal is
in het spel en binnen speelbereik.
Bij code 4 gaat het om overtredingen waarbij de bal juist niet binnen
speelbereik is. Dus bijvoorbeeld wanneer een speler iemand een kopstoot
geeft terwijl de bal op de andere helft is. Of de bal is buiten de lijnen en
iemand slaat een tegenstander. In beide gevallen is er sprake van een rode kaart, maar is de bal niet in de buurt.

WISSELSPELERS OP HET DWF
Het komt regelmatig voor dat scheidsrechters de ingevallen wisselspelers
niet op het digitale wedstrijdformulier (DWF) vermelden.
Een speler die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere
elftallen heeft gespeeld in een seizoen, mag niet meer voor een lager elftal
in competitie- en/of bekerwedstrijden spelen. Het is dus van groot belang,
dat je de wissels op het digitale wedstrijdformulier vermeldt.

RAPPORTEUR NIET ZICHTBAAR,
TOCH EEN RAPPORT
Sinds november 2015 is het in je Official Portaal zichtbaar
bij welke wedstrijden rapporteurs zijn aangesteld. De KNVB
heeft hiervoor gekozen om zo transparant mogelijk te zijn
over het moment van beoordelen. In sommige situaties kan
het echter zo zijn dat er toch een rapporteur op de wedstrijd
is aangesteld zonder dat deze vooraf zichtbaar is. Te denken valt bijvoorbeeld aan een mutatie in het weekend. We merken nu dat scheidsrechters
het niet zichtbaar zijn van een rapporteur soms aangrijpen om in bezwaar
te gaan tegen een uitgebracht rapport. Wij gaan ervan uit dat scheidsrechters iedere wedstrijd hun uiterste best doen om een goede wedstrijd te
leiden en dat zij niet anders gaan functioneren als er vermoedelijk een
rapporteur aanwezig is. Het niet zichtbaar zijn van een rapporteur is voor
de bezwarencommissie dan ook geen reden om een rapport te seponeren.
20
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MEER OVER MIJ
Ik ben Arbiter Omnisciens, hetgeen Latijn is voor ‘Alwetende scheidsrechter’. En helemaal letterlijk genomen betekent ‘arbiter’: iemand die zonder
tussenkomst van een rechter een geschil beslecht. Trek dat door naar
voetbal en met ziet dat de scheidsrechter tot taak heeft om geschillen in
een voetbalwedstrijd te beslechten.
Steeds meer worden scheidsrechters echter beoordeeld op het ‘managen’
van de wedstrijd; hoe ga je om met spelers, trainers en andere betrokkenen? Hoe beïnvloeden we de wedstrijd dusdanig dat we voorkomen dat er
overtredingen gaan plaatsvinden? Hoe kunnen we preventief fluiten? De
rol van de scheidsrechter komt steeds dichter bij die van spelleider te liggen, maar is dat wel zo handig?
Een scheidsrechter heeft niet de functie van spelleider, daar zijn de spelregels hieromtrent ook niet op bedacht. Hij beoordeelt en corrigeert door
middel van spel- en disciplinaire straffen en dat hij daarmee toekomstige
overtredingen voorkomt, is alleen maar slim voor de betrokken spelers.
Nee, de arbiter kan zich beter op zijn taak richten: beoordeel situaties,
straf indien nodig en zorg voor een eerlijk, rechtvaardig verloop van de
wedstrijd.
Tegenstanders van mijn theorie zullen zeggen dat hierdoor scheidsrechters
een louter negatieve invloed op de wedstrijd zullen krijgen. Maar nee, zie
wat er gebeurt: als scheidsrechter meer arbitrair zijn, laten spelers het wel
uit hun hoofd om commentaar te leveren. Straf ze daar dan ook direct
voor af en onze beslissingen zullen het respect krijgen wat ze verdienen.
Andere sporten hebben het bewezen, commentaar op de leiding is daar
nihil omdat de scheidsrechters arbitrair zijn en handelen.
De scheidsrechter moet strenger, dat is mijn
ongewenst gedrag, vergeet het ‘oplossen met
het toestaan van alle vormen van commentaar
en staf. In de eerste wedstrijden dan maar een
jullie me dankbaar zijn.

devies. Straf onmiddellijk
persoonlijkheid’, stop met
op de leiding door spelers
kaartenfestijn, later zullen

Arbiter Omnisciens
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SPELEN MET DE SPELREGELS
Deze keer, na een extra oproep, toch weer 11 deelnemers, een mooi aantal.
Dit zijn, volgens ons, juiste antwoorden van februari 2016:
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
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag
Vraag

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

D (pag. 69)
B (pag. 40 van de Aanvullende instructies)
B (pag. 69)
D (pag. 39 van de Aanvullende instructies)
D (pag. 7)
C, B, D (pag. 75 en pag. 79)
D, B, B (pag.41 van de Aanvullende instructies)
A, A, A (pag. 87)

Het is aan de scheidsrechter om wel of geen voordeel te geven (1).
Dus is de beslissing om geen voordeel te geven en dus de overtreding te
bestraffen kan juist zijn (1).
Dan toont hij de laatste man van partij A de rode kaart en zend hem van
het speelveld (1).
Hij zal het spel dan laten hervatten met een directe vrije schop op de
plaats van de overtreding (1) of met een strafschop indien de overtreding
plaatsvond in het strafschopgebied van partij A (1).
Had de scheidsrechter wel voordeel gegeven, dan was zijn beslissing niet
juist geweest (1).
Dan had hij moeten hervatten met een doelschop (1) en had hij de overtreder moeten bestraffen met een gele kaart (1)
De stand na deze eerste ronde is:
Naam

22

Punten

Co Cardol

32

Thomas Bakker

30

Piet Borst

29

Kelly Mol

28

Gerrit Dekker

24

Piet Houtenbos

22

Teije van Seijen

21

Alex David

21

Frans Koolbergen

20

Ysbrand Haagsma
Arie Klaver
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken dat
de uiterste inleverdatum op 1 juni 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)
Bij een blessurebehandeling van een speler van partij A beledigt een speler van partij B de verzorger. Deze spuit vervolgens met een bidon water
in het gezicht van de speler van partij B. Wat doet de scheidsrechter?
A. Hij geeft de beledigende speler en de verzorger beiden een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat zoals hervat had moeten worden.
B. Hij zendt de beledigende speler en de verzorger beiden weg door het
tonen van de rode kaart en hervat zoals hervat had moeten worden.
C. Hij zendt de beledigende speler weg door het tonen van de rode kaart
en vermaant de verzorger. Hij hervat zoals hervat had moeten worden.
D. Hij zendt de beledigende speler weg door het tonen van de rode kaart
en hervat zoals hervat had moeten worden. Tegen het gedrag van de
verzorger kan hij niets ondernemen.
Vraag 2 (Meerkeuze, 3 punten)

Bij een hoge bal springen twee tegenstanders op het middenveld omhoog
om de bal te kunnen koppen. Beiden houden weliswaar hun armen langs
het lichaam, maar in plaats van de bal kopt één van de spelers bewust
tegen het achterhoofd van zijn tegenstander, in plaats van tegen de bal.
Hoe reageert de scheidsrechter?
A. Hij laat zonder meer doorspelen.
B. Als de geraakte speler een hoofdwond heeft onderbreekt de scheidsrechter het spel voor verzorging en hervat met een scheidsrechtersbal.
C. Hij fluit direct af, geeft de koppende speler een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart en hervat met een directe vrije schop.

D. Hij fluit direct af, zendt de koppende speler weg door het tonen van de
rode kaart en hervat met een directe vrije schop.
Vraag 3 (Meerkeuze, 3 punten)
In welke situatie hervat de scheidsrechter met een directe vrije schop?
A. Als hij het spel heeft onderbroken voor een blessurebehandeling.
B. Bij het opzettelijk spelen van de bal met de hand door een aanvaller in
het strafschopgebied van de tegenstander.
C. Bij het opzettelijk spelen van de bal met de hand door een verdediger
in het eigen strafschopgebied.
D. Bij het opzettelijk spelen van de bal met de hand door een doelverdediger in het eigen strafschopgebied.
www.svschagendenhelder.nl
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Vraag 4 (Meerkeuze, 3 punten)
In welke situatie bestraft de scheidsrechter de betrokkene met een waarschuwing door het tonen van de gele kaart?
A. Bij aanhoudend commentaar van een trainer richting de arbitrage.
B. Bij een onvoorzichtige tackle op een tegenstander.
C. Bij het opzettelijk spelen van de bal met de hand op het middenveld.
D. Bij het herhaaldelijk de bal over de zijlijn schieten met de bedoeling tijd
te rekken.
Vraag 5 (Meerkeuze, 3 punten)
De doelverdedigers van beide ploegen dragen een tenue in exact dezelfde
kleuren. Bovendien wil de scheidsrechter ook in die kleur aantreden. Wie
dient/dienen er een ander tenue aan te trekken volgens de spelregels?
A. De scheidsrechter past zich aan en de doelverdedigers mogen beiden in
hetzelfde tenue spelen.
B. De doelverdedigers dienen zich beiden aan te passen aan de scheidsrechter, maar mogen wel beiden dezelfde kleur dragen.
C. De doelverdedigers dienen zich beiden aan te passen aan de scheidsrechter, maar de thuisspelende doelverdediger heeft de eerste keuze
voor een kleur.
D. De doelverdedigers dienen zich beiden aan te passen aan de scheidsrechter, maar de uitspelende doelverdediger heeft de eerste keuze voor
een kleur.

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 JUNI 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)
Een wisselspeler gooit vanuit de dug-out met opzet een tweede bal in het
speelveld, die de wedstrijdbal raakt. Hiermee voorkomt hij dat de tegenpartij een aanval kan gaan opzetten. Wat doet de scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open, 4 punten)
De doelverdediger komt bij een aanval ver zijn doel uit en maakt op de
rand van de middencirkel een overtreding op een ‘doorgebroken’ aanvaller. Deze komt ten val en is niet meer in staat om bij de bal te komen,
terwijl hij anders vrij door kon lopen naar het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 8 (Mokum Open, 4 punten)
Een indirecte vrije schop is wegens buitenspel aan de verdedigende partij
toegekend, binnen hun eigen strafschopgebied. De nemer schiet de bal
onhandig terug op de doelverdediger, die hem met zijn vingertoppen net
over zijn doel weet te tikken. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 9 (Open, 8 punten)
Een verdediger houdt een aanvaller aan zijn shirt vast op het middenveld,
waardoor deze de bal niet kan spelen. Een medespeler van de aanvaller
weet echter de bal te bemachtigen en kan verder spelen. Van een kansrijke aanval is geen sprake, wat doet de scheidsrechter?

Iedereen weer veel succes bij het oplossen!
Dick en Erwin Dam
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Mark Retera /
Comic House
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