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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

2016
02 sep
28 sep
17 okt
02 nov
04 nov
25 nov

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

2017
06 jan

20.00 u

u
u
u
u
u
u

Keezavond
Opfrisavond
D. van Velzen bokaal
Opfrisavond
Keezavond
Paneldiscussie*

Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo
Wieringerwaard
Kantine Con Zelo
Kantine Con Zelo
nnb

Nieuwjaarsreceptie*

nnb

* Onder voorbehoud

COMMISSIES
Spelregelcommissie: D. Dam, E. Dam, J.C. Cardol
Beleidscommissie: D. Dam, J.N .M . van den Hoff
Arbitragepresentaties en opleidingen: E. Dam, D. Dam
Trainingen: E. Dam (06-50288326)

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
Zaterdag 28 mei 2016 was voor onze vereniging een memorabele dag. Het
NK spelregels voor COVS-teams werd na 18 jaar weer een keer door de sv
Schagen-Den Helder e.o. georganiseerd. Vooraf is er door een speciale
commissie alles aan gedaan om dit tot een succes maken. En een succes is
het geworden! Enig minpuntje is misschien dat er geen enkele aanmelding
is gekomen voor het speciale nevenprogramma wat geregeld was voor
toeschouwers die niet de hele dag met voetbalspelregels geconfronteerd
zouden willen worden. Aan de andere kant betekent dit ook dat iedereen
die meegekomen was met de deelnemende teams blijkbaar niets van dit
NK wilde missen.
De wedstrijd zelf verliep vlekkeloos, was spannend, natuurlijk met enige
protesten tegen sommige vragen, maar alles werd vakkundig door de
wedstrijdleider afgehandeld. En om dan na zo’n spannende strijd de cup
met de grote oren voor de derde keer in handen te krijgen geeft een
enorm goed gevoel.
Maar daar kunnen we niet erg lang bij stil blijven staan. Erwin Blank zei
het al bij zijn openingswoord: enkele weken na dit NK gaan veel spelregels
veranderen en moeten we allemaal weer opnieuw gaan studeren. Dit is
helemaal waar, bij de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal, bij het
reeds aan de gang zijnde Europees Kampioenschap en bij de nieuwe kompetitie die in augustus van start gaat, zijn veel spelregels veranderd. Zo
mag de aftrap ook achteruit genomen worden en kan commentaar op de
leiding bestraft worden met een directe vrije schop of zelfs een strafschop,
om maar eens een paar van de meest in het oog springende wijzigingen te
noemen. Wij gaan ons daar in de zomervakantie maar eens over buigen
om jullie weer helemaal bij te kunnen praten voor de nieuwe kompetitie.
Verder natuurlijk nu ook eerst maar even genieten van de zomerstop,
even tot rust komen, toch de conditie op peil proberen te houden, dus de
loopschoenen ook maar mee.
Ik wens jullie allen een mooie zomer toe, een spannend EK en dat Björn
Kuipers met zijn team de Nederlandse eer daar
toch nog maar een klein beetje hoog mag houden.
Dick Dam, voorzitter
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BESTUURSMEDEDELINGEN
LEDENMUTATIES
NIEUW LID:
Per 1 juli 2016 hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen en dat is
P.H. (Pieter) Collet
Pieter Treilerstraat 51
1784 SZ Den Helder
Tel. 0223-721039
Mob. 06-26164981
E-mail: ph.collet@quicknet.nl
Pieter, hartelijk welkom binnen onze scheidsrechtersvereniging en wij hopen dat wij elkaar regelmatig mogen tegenkomen op de activiteiten.

TRAININGEN EN OPFRISAVONDEN 2016-2017
Ook in dit nieuwe seizoen heb ik de eer om u de wekelijkse
training te mogen aanbieden, wederom op de velden van
Con Zelo in Waarland.
Zoals de ‘vaste’ deelnemersgroep inmiddels weet probeer
ik voor ieders niveau en ambitie gevarieerde trainingen te
organiseren, met als doel u zo fit mogelijk aan de start van
uw wedstrijden te krijgen. Uit de feedback die ik vorig seizoen ontving schijnt dat gelukt te zijn, met als mooiste
compliment dat men de dag na de training géén spierpijn
zei te hebben. En dat vat ik op als compliment :-)
Ook dit seizoen zullen enkele trainingen weer worden vervangen door opfrisavonden, gericht op het mentale aspect
van fluiten. Hier hebben we vorig seizoen veel animo voor
gezien en positieve reacties op gehad, dus daarom bieden
we ook dit weer zo’n tien keer per jaar aan, in plaats van
de fysieke training.
De trainingen en opfrisavonden zijn elke woensdag om
20.00 uur, waarbij in het geval van voetbal op tv, de kantine van Con Zelo na afloop open is.
Erwin Dam
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NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER
INNING CONTRIBUTIE EN DONATIES
Op de oproep in het vorige Signaal hebben een paar leden en verenigingen
gedaan wat ze moesten doen, nl. hun contributie c.q. donatie betalen.
Doch ondanks de mails die al een paar keer verstuurd zijn, zijn er nog 5
leden, 2 donateurs en 8 donateursverenigingen die hun bijdrage aan de
verenigingen nog niet hebben voldaan. Kijk even in de boeken of u daar
bij hoort en maak het dan snel over naar rekening nr. NL05RABO 0357
3233 27.
De bedragen zijn respectievelijk € 42,50, € 17,50 en € 20,00.

AVIA CLUB SPAREN
We kunnen nog steeds autorijders gebruiken die een spaarpas van AVIA
bij mij kunnen aanvragen en daarmee punten sparen voor onze club. Even
een mailtje naar piethoutenbos@quicknet.nl en de pas wordt opgestuurd.
Bij elke AVIA pomp kan er punten mee gespaard worden. De stand van
het aantal punten is te zien op de site www.svschagendenhelder.nl. Nog
eventjes en we hebben de tweede 100 euro van 2016 alweer te pakken.

RABO SPONSORFIETSTOCHT
Het is ons dit jaar wel gelukt om met 10 personen een leuke fietstocht te
rijden en daardoor weer € 300,00 voor de kas bij elkaar te hebben gefietst. Waarvoor weer onze dank.
Piet Houtenbos, penningmeester
8
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JAARVERGADERING COVS NEDERLAND
4 JUNI 2016
In een goed gevulde zaal in De Bilt opent voorzitter Pol Hinke om 12 minuten over
10 de vergadering met een promotiefilmpje van de COVS. Dit om aan te geven dat
we als COVS goed bezig zijn onszelf wat meer op de kaart te zetten en ook gebruik
te maken van moderne communicatiemiddelen.
Na dit filmpje doet Pol verslag van het afgelopen jaar waarin hij aangeeft dat:
- De relatie met de KNVB verbeterd is; er wordt meer naar de COVS geluisterd
- Vandaag een belangrijke vergadering is waarin besluiten zullen worden genomen
over de nieuwe structuur van de COVS
- Hij trots is op wat er het afgelopen jaar aan initiatieven is geweest, o.a. noemt hij
de nieuwe opzet van de jeugdspelregelwedstrijden
- Er een werkgroep en een klankbordgroep komt over de begeleiding en de rapportage van de scheidsrechters
De financiële situatie wordt doorgenomen, deze ziet er gezond uit. We zouden geld
terug kunnen geven aan de verenigingen, maar op voorstel van Zuid 2 gaat dit niet
gebeuren. Dit extra geld kan nu o.a. besteed worden aan het gebruik van moderne
hulpmiddelen voor de spelregelwedstrijden.
De nieuwe organisatiestructuur wordt goedgekeurd waarbij nadrukkelijk aangegeven wordt dat deze ingaat per 1 januari 2017.
Ik heb zelf een presentatie mogen geven van ongeveer 10 minuten over de nieuwe
opzet van de jeugdspelregelwedstrijden. Deze werd goed ontvangen, ook na de
vergadering kreeg ik diverse reacties van (oud-)scheidsrechters die aangaven op
deze nieuwe manier ook wel mee te willen werken aan het promoten van spelregelwedstrijden voor de jeugd. Dit geeft hoop!
Er werden diverse nieuwe commissies met bijbehorende contactpersonen gekozen,
waarvan de belangrijksten zijn:
Commissie werving en behoud, coördinatie René Kiebert
Technische commissie, coördinatie Ben Wirken
Commissie Moderne communicatie, coördinatie Piet Tichelaar
Sponsorcommissie, coördinatie Frans Sijben
Bij de bestuursverkiezing werd na vele jaren trouwe dienst afscheid genomen van
secretaris Willy Peijnenburg. Hij wordt opgevolgd door Hugo Jaspers. Willy werd
benoemd tot Lid van Verdienste van de COVS.
Bij de rondvraag vroeg Leo Blank nog in het algemeen om tijdige input voor het
digitale blad ”De Scheidsrechter”; werd door Ed van Leeuwen een toelichting gegeven op de nieuwe ledenadministratie en was er tenslotte nog een bijzondere opmerking waarbij aangegeven werd dat we binnenkort iemand hebben die al 75 jaar (!)
lid is van de COVS. Aan deze meneer van 96 jaar zal een apart aandenken gegeven
worden.
Om 8 minuten over één besloot de voorzitter Pol Hinke deze nuttige bijeenkomst.
Dick Dam
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EINDE DISTRICT COVS WEST I

In mei 2000 werd ik benaderd om lid te worden van het districtsbestuur COVS West
1. Na enig bedenktijd en verdere informatie trad ik toe in september van dat jaar op
interim basis bij een toen voltallig bestuur, om in 2001 officieel toe te treden.
Nu zijn we 2016 en is er op de jaarlijkse algemene vergadering van de COVS een
gewijzigde structuur aangenomen wat betekend: Einde 2016 is er geen districtsbestuur meer en zijn alle districtsbestuurders in den lande aftredend. Wij blijven dus
onze taak nog vervullen en in januari 2017, zoals ons plan is, een slotbijeenkomst
houden met de lidverenigingen. Hoe dan verder? Wel, er ligt een taak voor de lidverenigingen de leegte op te vullen. Uiteraard zal dit naar elkander luisteren worden
en daadwerkelijk plannen maken voor activiteiten die in het district plaats moeten
gaan vinden.

Mijn taak zit er dan op en ik had al eerder aangegeven dat ik in april 2017 mij niet
meer beschikbaar zou stellen voor een bestuursfunctie. Al met al 50 jaar bezig geweest met het scheidsrechteren en besturen en ik vind het goed zo. Uiteindelijk
moet de jeugd het verder gaan overnemen met de gewijzigde structuur waarbij ik
hun veel succes wens. Het is dus iets eerder en ga me nu meer richten op een andere hobby welke ik een 4 tal jaar beoefen. Dit is het schrijven van voordrachten in
het Westfries en muziek maken, welke ik dan ga voorzien van tekst. Straks weer 10
donderdagen optreden bij de Westfriese markt en mijn medewerking verlenen in ’t
Slot met muziek en de voordrachten.
Helemaal uit de voetbal? Nee. Ik ga nog wel mijn medewerking verlenen aan de
KNVB als waarnemer en bekijken hoe of die gewijzigde opzet gaat werken. Mocht
deze niet beantwoorden aan mijn toekomstverwachting, dan zal ik ook daar mee
stoppen, zoals nu reeds diverse waarnemers hebben bedankt om uiteenlopende
redenen.
Gerrit Dekker
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPELREGELS
VOOR COVS TEAMS
Na een succesvol district kampioenschap in Uitgeest bij sv IJmond
(districtskampioen West 1) stond op zaterdag 28 mei voor ons
(spelregelteam Schagen-Den Helder e.o.) de landelijke finale spelregels
van COVS teams op het programma. Ditmaal een thuiswedstrijd in het
dorpshuis van Waarland. Wat een prachtige locatie voor deze thuiswedstrijd.
Na twee jaren achtereen Nederlands kampioen te zijn geworden, in 2014
in Cuijck-Boxmeer en 2015 in Zutphen, waren wij de favoriet en daarmee
meteen het te kloppen team.
Voor deze favorietenrol konden wij natuurlijk niet weglopen, maar het
geeft wel wat extra spanning aan deze thuiswedstrijd. Helaas was de voorbereiding dit seizoen niet vlekkeloos als voorgaande jaren, door omstandigheden kwam het slechts een enkele keer voor dat we met de volledige
bezetting hebben kunnen oefenen.
Om 09.00 uur ging de zaal open en langzaam druppelden alle teams binnen, dit jaar deden er acht teams mee aan de finale, waarvan er drie uit
ons district West 1 kwamen. De deelnemende teams waren SVO Venlo, De
Langstraat, RSV Rotterdam, Arnhem, Z-A-G (Zeist-Amersfoort- Gooi),
Drachten en Waterland. Na wat gezellig praten en weerzien met wat spelregelvrienden uit het hele land kon het spelregelgevecht dan om 10 uur
eindelijk echt beginnen.
Natuurlijk hoort er vooraf een kort woordje, ditmaal door onze gastheer
Erwin Dam, voorzitter van de COVS Pol Hinke en betaaldvoetbalscheidsrechter Erwin Blank. In zijn woordje met een goede dosis humor verwees
Erwin Blank naar de vele spelregelwijzigingen die in het nieuwe seizoen
van kracht gaan worden. Voor volgend seizoen zal er genoeg te bestuderen zijn voor de spelregelaars om de nieuwe spelregels te leren en kennen.
Om half 11 zoals gebruikelijk beginnen met de schriftelijke vragen, deze
waren opgedeeld in 5 meerkeuze vragen en 5 zogenoemde Mokum-openvragen. Na deze pittige schriftelijke vragen meteen in het team overleggen
en het spelregelboek doorbladeren. Over sommige vragen toch niet helemaal zeker van mezelf, maar daarin was ik gezien de discussies gelukkig
niet de enige. Pas aan het eind van de wedstrijd krijg je de antwoorden te
horen en heb je ook een idee hoeveel punten je gescoord hebt op dit onderdeel. Daarbij komt ook nog dat je niet weet hoeveel punten de andere
teams gescoord hebben. Dit zorgt voor wat spanning en wedstrijdelement.
Gelukkig scoorden we op dit onderdeel goed t.o.v. onze concurrenten (RSV
Rotterdam en De Langstraat) bleek aan het eind van de wedstrijd.
Na de schriftelijke ronde stond de leesvraagronde op het programma.
Hierbij worden vragen en daarna meteen de antwoorden met de beamer
op het scherm geprojecteerd en moet je d.m.v. een bordje met daarop
een letter je antwoord geven. Op dit onderdeel liet ik (Jörn) iets teveel
punten liggen, waardoor we achter kwamen te liggen op De Langstraat.
www.svschagendenhelder.nl
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Gelukkig scoorden Dick en Theo wel goed waardoor onze achterstand op
de concurrenten te overbruggen bleef. Na een korte pauze meteen op naar
de tweede ronde leesvragen, waarna de lunchpauze volgde.
Met evenveel punten als Arnhem en een achterstand van 8 punten op De
Langstraat de lunchpauze in. Een prima lunch met verschillende broodjes.
Even lekker buiten in het zonnetje een frisse neus halen om wat te ontspannen en weer helemaal klaar te zijn voor de volgende rondes vragen.
Na de pauze de altijd lastige mondelinge vragen, waarin je een beetje geluk moet hebben met welke vraag je kiest. Theo en ik lieten een paar
puntjes liggen, maar Dick pakte de volle 16 punten door de vraag in zijn
geheel goed te beantwoorden. Desondanks liep onze achterstand op naar
11 punten achter op De Langstraat, maar het positieve voor ons was dat
Arnhem hier veel punten liet liggen en dus op achterstand werd gezet.
Voor alle teams een lastig onderdeel en een onderdeel met veel discussie
en verschillende meningen. Voor sommige helaas telt de mening van de
jury het meest, zij bepalen het juiste antwoord wat ook wel eens voor verbaasde gezichten en boosheid zorgt.
Voor ons prettig was dat de 1e deelnemer van De Langstraat veel punten
liet liggen, waardoor wij dichter bij konden komen, maar ook RSV Rotterdam, die we in de finale van West 1 verslagen hadden, kwam plotseling
dichtbij. De gehele wedstrijd op wat achterstand, maar na de pauze plotseling veel punten en snel dichterbij komende. Na de beeldvragen was de
stand aan kop: De Langstraat 202 – Schagen-Den Helder 199 – RSV Rotterdam 197 punten. Er was dus van alles mogelijk en er konden ons nu
geen misstappen meer permitteren. Elke punt telt in deze fase van de
wedstrijd.
De laatste ronde, zoals gebruikelijk, de quizronde. Iedere deelnemer krijgt
5 vragen mondeling gesteld en moet kiezen uit 1 van de 10 antwoordmogelijkheden. Door middel van het opsteken van een bordje. Dit is gelukkig
altijd één van onze sterkere onderdelen van de spelregelwedstrijden. We
hadden er alle vertrouwen in dat we onze achterstand goed konden maken. Dat dit een sterk onderdeel was bleek ook wel, wij pakten 70 van de
maximaal 75 te behalen punten. De Langstraat pakte slechts 50 punten en
RSV Rotterdam 65 punten. De spanning was nu om te snijden. De Langstraat was afgehaakt om de titel Nederlands Kampioen, het ging nu tussen
RSV Rotterdam en Schagen-Den Helder.
Wederom een korte pauze met veel spanning en een juryberaad over een
leesvraag uit een eerdere ronde. Meteen na de pauze kwam de jury met
de mededeling dat het protest tegen de vraag terecht was en beide antwoorden goed gerekend werden. Dit leverde ons 4 extra punten op. Na
bekendmaking van de nummers 8 t/m 3 door een wethouder van de gemeente Schagen en Piet Tichelaar (portefeuillehouder spelregelwedstrijden
van de COVS). Eerst werden de personen bedankt die deze wedstrijd fantastisch hadden georganiseerd. Zij kregen hiervoor terecht de complimenten en een groots applaus. Ook werd de persoonlijk winnaar van de wedstrijd nog even in het zonnetje gezet. Dick Dam was de sterkste van de
dag en kreeg terecht een beker uit de handen van Pol Hinke (voorzitter
COVS). Hierna kwam het verlossende woord van Pol Hinke, RSV Rotterdam was 2e geworden waardoor het een feit is dat Schagen-Den Helder
voor de derde keer op rij zich Nederlands kampioen spelregels mag noe14
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men. Vol trots kwamen we naar het podium om “onze” beker in ontvangst
te nemen en te genieten van het volkslied (wat natuurlijk uit volle borst
werd meegezongen).
De dag werd afgesloten met een drankje en een heerlijk stamppotten buffet, wel een beetje vreemd eind mei, maar dat maakte het niet minder
lekker. Met een goed en tevreden gevoel terug naar huis en volgend jaar
op naar de 4e titel. Er zal, mede gezien de nieuwe spelregels, weer veel
getraind en geoefend moeten worden. Nu eerst lekker genieten van de
zomerstop en de welverdiende vakantie.
Sportgroet,
Jörn te Kloeze

HIER KAN UW
ADVERTENTIE KOMEN!
NEEM VOOR INFORMATIE
CONTACT OP MET:
PIET HOUTENBOS
TEL: 0226-421306
OF
INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL
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NK SPELREGELS 2016 IN WAARLAND
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VRAGEN AAN DE VOORZITTER VAN: SINT BOYS
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.
1. Wat doet uw vereniging aan werving en opleiding van verenigingsscheidsrechters?
Wij proberen het imago van scheidsrechters zo positief mogelijk neer te zetten. We
delen de trots voor onze toparbiters en laten vooral blijken dat scheidsrechters er
bij ons ook echt bij horen. Zonder scheidsrechters geen voetbal. Ons clubblad en
onze Facebookpagina worden hier veel voor gebruikt. Wij leiden elk jaar onze Cjunioren op tot jeugdscheidsrechter. Ook begeleiden we onze jeugdscheidsrechters
zo goed mogelijk. Elke zaterdag is er een scheidsrechtersbegeleider op de club aanwezig. We proberen onze scheidsrechters met elkaar te verbinden tot een leuk
team. We komen af te toe bij elkaar en bespreken ervaringen.
2. Wat vindt u van het niveau van de KNVB-scheidsrechters die het eerste
elftal van uw vereniging fluiten?
Ik heb hier positieve ervaringen mee. Net als de voetballers zelf heeft een scheidsrechter ook wel eens een mindere dag, maar gemiddeld ben ik zeker positief. Wij
hebben respect hoog in het vaandel staan en als je dat geeft krijg je het ook vaak
terug. De meeste scheidsrechters die wij ontmoeten pakken hun zaken netjes
en professioneel aan, zijn goed voorbereid en komen representatief over. Keurig!
3. Wat is er bij uw vereniging geregeld voor jeugdscheidsrechters?
We hebben binnen onze club een scheidsrechterscommissie met hele korte lijnen
naar onze jeugdscheidsrechters. We zorgen voor nette scheidsrechterstenue’s, fluitjes en overige spullen. Wordt zeer gewaardeerd, ook door de bezoekende verenigingen. Uitstraling doet zeker ook iets. Voor worden onze jeugdscheidsrechters op de
zaterdag is dus altijd een begeleider aanwezig. Voor, tijdens en na de wedstrijd
wordt even kort met elkaar gesproken en geëvalueerd. Je ziet ze vooruit gaan. We
proberen de spelregelkennis te verbeteren en stimuleren het volgen van cursussen.
4. Wat vindt u van de ondersteuning die sv. Schagen-Den Helder e.o. en de
COVS aan uw vereniging bieden?
Wij hebben een zeer prettige samenwerking en korte lijntjes. Als we wat nodig hebben kunnen er altijd snel zaken geregeld worden. Ik merk duidelijk dat ze hard hun
best doet om het scheidsrechtersvak te promoten. Samen moeten we het doen. Het
spelplezier van onze voetballers wordt mede ook bepaald door goede en serieuze
scheidsrechters. En spelplezier leidt weer tot behoud en aanwas van leden. Ga zo
door.
5. Welke wensen heeft u die wij mogelijk voor uw vereniging kunnen vervullen?
Door de korte lijnen bepreken we onze wensen altijd wel en wordt
hier adequaat op gereageerd. Wellicht is het een idee als we de
scheidsrechtersvereniging nog wat meer betrekken bij onze
scheidsrechterscommissie. Leren van elkaar blijft altijd erg nuttig.

Voorzitter Sint Boys, Simco Kruijer
Voor de volgende editie gaan we naar: vv Winkel
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FAIR PLAY CUP 2016
Na een jaar afwezigheid hebben we afgelopen seizoen weer op de medewerking van de KNVB mogen rekenen en zijn we in de mogelijkheid gekomen om weer een Fair Play klassement voor het seizoen 2015-2016 op te
stellen.
De laatste vlag werd in 2014 uitgereikt aan Sint Boys en de winnaar van
afgelopen seizoen zit daar ook niet ver vandaan. De voetbalvereniging met
de minste strafpunten was namelijk Vesdo uit Schagerbrug, dus daar zal
bij de eerste thuiswedstrijd (onder voorbehoud) de
voorzitter de beker en Fair Play vlag komen uitreiken.
Daarbij heeft Vesdo de beker dan voor de vijfde
keer in de historie gewonnen, dus de beker zal na
de uitreiking in Schagerbrug achter blijven.
Van harte gefeliciteerd!

1 Vesdo
2 St Boys
3 Kleine Sluis zon.
4 Petten
5 ZDH
6 SRC zat.
7 SRC zon.
8 Callantsoog
9 Wieringermeer
10 Vios-W
11 Oudesluis
12 De Koog
13 Wieringerwaard
14 Flevo
15 Nieuwe Niedorp
16 Winkel
17 Kleine Sluis zat.
18

0.50
0.57
0.74
0.86
0.92
1.06
1.06
1.12
1.13
1.19
1.20
1.21
1.23
1.28
1.38
1.44
1.46

18 VZV
19 Schagen
20 Dirkshorn
21 Geel Zwart '30
22 Texel '94
23 DWOW
24 ZAP
25 FC Den Helder
26 Kaagvogels
27 HCSC
28 Con Zelo
29 Hollandia T
30 Wiron
31 Zeemacht
32 JVC
33 Succes
34 Kreileroord

1.48
1.59
1.59
1.62
1.90
1.97
2.00
2.00
2.04
2.11
2.12
2.15
2.16
2.43
2.62
2.83
7.00
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OVERLEG KNVB - COVS
Tijdens het laatste reguliere overleg tussen KNVB en COVS zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. Daarbij waren de rapportage, de opleidingen
en het afdelingsplan arbitrage van de KNVB (een beleidsplan) de belangrijkste onderwerpen.
Rapportage
Over de afspraken die de KNVB en COVS met elkaar hebben gemaakt over de rapportage is al eerder bericht via de website van de COVS. Daarnaast is de COVS aanwezig geweest bij de evaluatie van de aanpassingen met betrekking tot de rapporten en de handleiding voor rapporteurs, die aan het begin van het afgelopen seizoen
zijn doorgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de kans groot is dat er volgend seizoen weer enkele aanpassingen zullen volgen. Deze aanpassingen zijn erop gericht
om de periode tot aan de komst van een nieuw rapportagesysteem zo goed als mogelijk is te overbruggen. De COVS zit in de klankbordgroep die eventuele aanpassingen kritisch bekijkt en mogelijk suggesties doet voor verbeteringen, voordat deze
wereldkundig worden gemaakt. Voor de COVS is het in ieder geval van belang dat
hierover met alle partijen zeer goed wordt gecommuniceerd. Als er zaken wijzigen dan dienen scheidsrechters en rapporteurs daar tijdig dezelfde informatie over
te krijgen.
De ‘eigen’ klankbordgroep rapportage van de COVS begint ook gestalte te krijgen.
21 juni zal een deel van de leden van deze klankbordgroep in Zeist met de KNVB
sparren over de nieuwe rapportage (vanaf 2018-2019).

Opleidingen
Sinds dit seizoen zijn de scheidsrechtersopleidingen van de KNVB anders van opzet
geworden. Iedereen die gediplomeerd scheidsrechter wil worden start met de opleiding tot verenigingsscheidsrechter (vier bijeenkomsten en enkele stagewedstrijden),
scheidsrechters die voor de KNVB willen fluiten, volgen daarna de SO III cursus.
Tijdens dit overleg was ook een vertegenwoordiger van de KNVB Academie aanwezig. De academie houdt zich bezig met alle opleidingen die de KNVB aanbiedt (dus
ook trainersopleidingen). Een goed teken dat de academie nu samen de afdeling
arbitrage met de COVS praat. In het verleden leken academie en de afdeling arbitrage te vaak twee gescheiden werelden.
De COVS maakt zich zorgen over de borging van het behandelen van de spelregels
in de verenigingsscheidsrechterscursus. Dat is toch één van de basisonderdelen die
een scheidsrechter moet beheersen. Er is geen spelregeltoets in deze opleiding opgenomen, de KNVB denkt op andere manieren de spelregels toch voldoende aan bod
te laten komen tijdens deze cursus. Daar is de COVS niet zeker van en we hebben
dan ook gepleit voor structurele aandacht voor de spelregels in deze cursus. Dat
hoeft niet per se een toets te zijn, maar op één of andere manier moeten de belangrijkste spelregels wel aan bod komen. Met de vertegenwoordiger van de academie
wordt hier op een later moment verder over gesproken.
Ook de inzet van veel praktijkbegeleiders tijdens de stagewedstrijden is een punt
van aandacht. Van deze begeleiders wordt ook verwacht dat ze tijdens alle cursusavonden aanwezig zijn. Een behoorlijke belasting, waardoor mogelijk geschikte begeleiders afhaken. De COVS ziet hier een rol voor zichzelf, vanuit de COVSverenigingen kan door veel deskundigen begeleiding worden geboden. De KNVB wil
hier graag verder over praten.

De SOII en SO I cursussen worden nu ook geëvalueerd. De KNVB wil de opzet en
voorwaarden om aan deze cursus mee te doen aanpassen. Zo wil de KNVB dat het
een voorwaarde is om deze cursus met goed gevolg te hebben afgelegd voordat een
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scheidsrechter naar een bepaalde groep kan promoveren. Ook gaat de KNVB een
eigen bijdrage vragen van scheidsrechters die deze cursussen willen volgen. De
COVS blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen.
Afdelingsplan arbitrage
In het afdelingsplan arbitrage geeft de KNVB aan wat de doelstellingen voor de afdeling arbitrage van de KNVB zijn voor het komende jaar. Deze doelstellingen zijn
met de COVS besproken.
De KNVB kiest nadrukkelijk voor de weg kwaliteit boven kwantiteit. Er is de KNVB
veel aan gelegen dat de scheidsrechters wedstrijden fluiten die bij hen passen
(gelet op niveau, vaardigheden, etc.). Dat is in het belang van het voetbal en voetbalverenigingen stellen ook steeds hogere eisen aan de scheidsrechters. Dit is een
beleid dat de COVS kan volgen, ook voor scheidsrechters is het niet goed om wedstrijden te fluiten op een niveau dat eigenlijk net even te hoog is. Wel is het zaak
dat alle scheidsrechters op een goede manier begeleid worden, zodat ook duidelijk
is waarom een scheidsrechter in een bepaalde groep fluit, maar ook waar de
scheidsrechter aan zou moeten werken, wil hij voor promotie in aanmerking komen.
Daarbij zou het niet uit moeten maken in welke groep de scheidsrechter actief is.
Als het aan de COVS ligt, kan de COVS hier een rol spelen. Voor de KNVB ligt dit
nog wat gevoeliger.
Grootste gemis in het arbitrageplan is een paragraaf over het terugdringen van geweld op de velden. De KNVB reageert op de kritiek door te stellen dat dit hét speerpunt van de hele KNVB is, en daarom niet in het afdelingsplan arbitrage thuishoort.
Ook andere afdelingen zijn betrokken bij dit onderwerp. Dat is ongetwijfeld waar,
maar de afdeling arbitrage heeft hier zeker ook een rol en daarom zou deze paragraaf wat de COVS betreft, ook in dit plan thuishoren. Nu blijft het te vaag wie waar
voor verantwoordelijk is. De KNVB heeft toegezegd nog wat aanvullende documenten vanuit andere afdelingen toe te sturen, zodat de COVS kan zien dat er wel degelijk serieus met onderwerp wordt omgegaan. Wordt dus vervolgd.
Overige onderwerpen
Kort is er ook gesproken over een aantal kleinere onderwerpen.
De KNVB is aan het onderzoeken of het noodzakelijk is dat verenigingsscheidsrechters ook thuis het DWF in kunnen vullen. Het VCN had hierom gevraagd n.a.v. een
vraag van Oldambt en Veenkoloniën over dit onderwerp. Daar kwamen geluiden
naar voren dat scheidsrechters soms behoorlijk onder druk worden gezet in de bestuurskamer als ze rode kaarten op het formulier willen zetten.
De week van de scheidsrechter zal ook dit jaar georganiseerd worden. De COVS
gaat onderzoeken op welke manier daar een rol in gespeeld kan worden door de
COVS in samenwerking met de KNVB.
Ook bij de KNVB was men niet blij met de gang van zaken rondom de kaartjes voor
officials voor de bekerfinale. De vraag was dit jaar vele malen groter dan in eerdere
jaren en daar is de KNVB door verrast. Voor komend jaar gaat de KNVB er alles aan
doen om dit te voorkomen.
De KNVB deelt mee dat het talententraject voor scheidsrechters in alle zes de districten op dezelfde manier vormgegeven
gaat worden. Nu waren er nog regionale verschillen in de opzet van dit traject en in de manier waarop scheidsrechter in
dit traject begeleid worden.

Pol Hinke
Voorzitter COVS Nederland
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UITREIKING KNVB CERTIFICATEN
Vrijdagavond 10 juni jl. was er een bijeenkomst belegd door de KNVB in
het verenigingsgebouw van de scheidsrechtersvereniging Amsterdam.
Na een stilstand van 2 jaar heeft de KNVB en dan vooral door inzet van
Hans Buitenhuis, voormalig lid van het districtsbestuur, de uitreiking van
waarderingen naar de vrijwilligers van de KNVB weer opgevat. Nu was de
opzet kleinschalig met 10 aanwezigen die in het bekende zonnetje werden
gezet.
Voor hun inzet gedurende vele jaren als scheidsrechter, assistentscheidsrechter, scheidsrechterbegeleider, commissielid, waarnemer, of
rapporteur kregen Ad Bouterse, Frans Koolbergen, Henny Budding, en
Gerrit Dekker van de regio Schagen-Den Helder en Omstreken een ingelijst certificaat ’Scheidsrechter van Verdienste’.
Naast dit certificaat ontvingen zij met hartelijke woorden en anekdotes uit
het heden en verleden een ’Gouden Speld van Verdienste’.
Vele aanwezigen waren vergezeld door hun echtgenote en door de goede
verzorging van de SVA werd het een heel geanimeerde avond.
Opmerkelijk was het grote aantal vanuit onze regio die deze onderscheiding mochten ontvangen.

Gerrit Dekker
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SPELEN MET DE SPELREGELS
De laatste spelregelvragen volgens de “oude regels”. Vanaf nu
gaan we ons storten op de nieuwe regels. De nieuw e vragen in uitgave 3 van 2016 gaan dan ook al voornamelijk over deze nieuwe gewijzigde regels.
Maar eerst nog even de, volgens ons, juiste antwoorden van april 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 1: C (pag. 70)
Vraag 2: D (pag.75)
Vraag 3: B (pag. 69)
Vraag 4: D (pag. 70)
Vraag 5: B (pag. 21)
Vraag 6: C, B, C (pag. 41 van de Aanvullende instructies)
Vraag 7: D, C, B (pag. 70)
Vraag 8: A, B, B (pag. 80)
Vraag 9: De scheidsrechter mag de voordeelregel toepassen (1). In dat
geval laat hij het spel verder gaan. Bij de eerstvolgende onderbreking zal
hij de verdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele
kaart (1). Duurt dit naar het oordeel van de scheidsrechter te lang dan zal
hij voor het geven van deze gele kaart het spel onderbreken en daarna
hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het
moment van onderbreken(1). Indien de scheidsrechter de voordeelregel
niet toepast dan zal hij het spelonderbreken(1) en laten hervatten met een
directe vrije schop (2) op de plaats van de overtreding(1). Ook dan zal de
verdediger een waarschuwing ontvangen door het tonen van de gele kaart
(1).
De stand na twee rondes is:
Naam

Sig 2

Totaal

Co Cardol

32

32

64

Piet Borst

28

23

51

Gerrit Dekker

24

24

48

Piet Houtenbos

22

23

45

Ysbrand Haagsma

20

21

41

Teije van Seijen

21

18

39

Alex David

21

18

39

Arie Klaver

19

20

39

Frans Koolbergen

20

18

38

Thomas Bakker
Kelly Mol

30
29

22

Sig 1

30
29
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken dat
de uiterste inleverdatum op 1 oktober 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)
Op welke plaats(en) kan een indirecte vrije schop worden gegeven wegens
strafbaar buitenspel?
A. Zowel op eigen helft, als op de helft van de tegenstander.
B. Alleen op de helft van de tegenstander.
C. Alleen op de helft van de tegenstander en buiten het strafschopgebied.
D. Alleen op de helft van de tegenstander en buiten het doelgebied.
Vraag 2 (Meerkeuze, 3 punten)
Wat is bepaald omtrent de hoekvlag en de hoekvlagstok?
A. Hij mag in een punt eindigen en de hoekvlag mag voorzien zijn van een
clublogo.
B. Hij mag niet in een punt eindigen en de hoekvlag mag voorzien zijn van
een clublogo.
C. Hij mag niet in een punt eindigen en de hoekvlag mag niet voorzien zijn
van een clublogo.
D. Hij mag in een punt eindigen en de hoekvlag mag niet voorzien zijn van
een clublogo.
Vraag 3 (Meerkeuze, 3 punten)
In welke situatie hervat de scheidsrechter met een directe vrije schop?
A. Bij het laten struikelen van de tegenstander.
B. Bij het beledigen van de scheidsrechter.
C. Bij het duwen van een medespeler.
D. Bij al het bovenstaande.
Vraag 4 (Meerkeuze, 3 punten)
Bij de correcte uitvoering van een scheidsrechtersbal schiet een speler de
bal rechtsreeks in het doel van de tegenpartij. De scheidsrechter kent het
doelpunt toe. Handelt hij juist?
A. Ja, de bal is na de uitvoering van de scheidsrechtersbal gewoon in het
spel en er kan dus ook gewoon gescoord worden.
B. Nee, de bal moet na de uitvoering van de scheidsrechtersbal eerst door
minimaal twee spelers gespeeld zijn alvorens te kunnen scoren.
C. Nee, de bal moet na de uitvoering van de scheidsrechtersbal eerst door
een tegenstander zijn geraakt alvorens te kunnen scoren.
D. Nee, de bal moet na de uitvoering van de scheidsrechtersbal eerst door
minimaal twee tegenstanders zijn geraakt alvorens te kunnen scoren.
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Vraag 5 (Meerkeuze, 3 punten)
Na afloop van een beslissingswedstrijd moeten strafschoppen worden genomen. Het thuisspelende team stelt voor om het doel voor de eigen aanhang te nemen. Moet de scheidsrechter dit verzoek honoreren?
A. Nee, de scheidsrechter moet zelf een doelkeuze maken.
B. Ja, het thuisspelende team bepaalt de doelkeuze.
C. Nee, er moet een toss worden uitgevoerd met de aanvoerders en de
winnaar mag de doelkeuze bepalen.
D. Nee, er moet een toss worden uitgevoerd om te bepalen welk doel er
gebruikt gaat worden.
De antwoordmogelijkheden voor 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

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 OKTOBER 2016 BIJ:
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Vraag 6 (Mokum Open, 4 punten)
Een speler probeert een tegenstander te slaan, maar mist. Op dat moment
is de bal op het middenveld in het spel en de beide spelers staan in het
strafschopgebied van de slaande speler. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open, 4 punten)
Een wisselspeler komt zonder toestemming van de scheidsrechter het
speelveld in en speelt de bal nabij de middenlijn. Wat doet de scheidsrechter nadat hij het spel heeft onderbroken?

Vraag 8 (Mokum Open, 4 punten)
Een aanvaller staat op de middenlijn met slechts de doelverdediger nog
voor zich. Op dat moment wordt hem door een medespeler van achteren
de bal toegespeeld en kan hij vrij doorlopen richting het doel van de tegenpartij. Moet de scheidsrechter hier iets doen?
Let op: vraag 9 is een open vraag, dus een zo volledig mogelijk
antwoord opschrijven!
Vraag 9 (Open, 8 punten)
Een speler bevindt zich voor verzorging langs de zijlijn buiten het speelveld, maar binnen de afrastering. Een tegenstander loopt, terwijl de bal op
het middenveld in het spel is, het veld uit om hem een duw te geven uit
frustratie voor een eerdere overtreding. Wat beslist de scheidsrechter?

Let op: vragen allemaal gebaseerd op de nieuwe regels van de
IFAB! Dus als basis nu gebruiken: Spelregels veldvoetbal Uitgave
juni 2016.
Deze is te vinden op internet via:
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregelsveldvoetbal-versie-9-juni-2016

Iedereen weer veel succes bij het oplossen!
Dick en Erwin Dam
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Zij….
Zij zat op de tribune….
Blank. blond en elegant...
Het spel binnen de lijnen
Volgde ze met verstand.
Dat menig heer der schepping
Goedkeurend naat haar keek
Scheen zij niet te bemerken;
Tenminste. .. naar het leek!
Rondom haar klonken stemmen,
Zoals dat altijd gaat...
Zij scheen het niet te horen,
Dat schreeuwen en gepraat.
Zij zag en zij beleefde
De felle voetbalstrijd ...
De mensen om haar henen
Raakten hun zinnen kwijt!
”Die scheidsrechter - zo klonk het
Is maar een grote prul.:.
Van spelregels en voetbal
Heeft hij geen flauw benul!”
”Kijk uit je doppen, sufferd,
Het lijkt op niemendal ...
Hé vrijer, voor mij ben je
Een hopeloos geval!"
De man die op de fluit blies
Trok zich daar niets van aan...
Hij kon het ook niet horen...
Was er te ver vandaan!
En ik moet eerlijk zeggen ...
Hij floot zijn wedstrijd best,
Wie hem wilde verlakken
Kreeg nul op het rekest!
De strijd was uitgestreden.
't Publiek verliet het veld.
De thuisclub had verloren.
Men was teleurgesteld!
Een heer met rode konen
Nog helemaal ontdaan
Ging mopperend en grimmig
Voor 't blonde vrouwtje staan!
Hij zag haar in de ogen
Met moordlust in zijn blik...
Zij keek terug en streelde,
Als was zij in haar schik.
En toen hij vroeg...
"Die referee ... Wat vond U daar nou van?
Zei zij met een lief lachje:
"Geweldig ... 't is mijn man!"
FLUITMANS
Overgenomen uit het blad ”De SCHEIDSRECHTER”, juni 1960
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