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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 nov

20.00 u

Opfrisavond

04 nov

20.00 u

Keezavond

25 nov

20.00 u

Paneldiscussie

2017
06 jan

20.00 u

Nieuwjaarsreceptie

Kantine Con Zelo
(Waarland)
Kantine Con Zelo
(Waarland)
Kantine Hollandia T
(Tuitjenhorn)
Kantine Vesdo
(Schagerbrug)

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
Gebruik maken van moderne hulpmiddelen gaat steeds verder. Nu hebben
we de introductie van de videoscheidsrechter kunnen aanschouwen. Het
was nog niet helemaal perfect, wellicht had Danny Makkelie nog even
moeten wachten met het geven van de gele kaart en had hij eerst overleg
moeten plegen met zijn collega die de beelden van heel veel camera’s ter
beschikking had, maar in mijn ogen is dit toch wel weer een belangrijke
stap voorwaarts. De belangen in het betaalde voetbal zijn zo groot, en er
zijn zoveel mensen die door al die camera’s mee kunnen kijken dat het
niet meer te doen valt om de cruciale besluiten door één persoon, zonder
andere hulpmiddelen dan zijn eigen ogen, te laten nemen. Want laten we
wel zijn: het spel wordt in veel gevallen weliswaar geleid door een arbitraal trio, viertal of zelfs zestal, maar uiteindelijk is het toch die ene
scheidsrechter die het besluit moet nemen. En die daar ter plekke door
veel spelers al direct op wordt aangesproken, vaak nog onbehoorlijk ook.
En als hij daar dan weer een kaart voor geeft zoals Bas Nijhuis onlangs tot
drie keer toe in één wedstrijd moest doen, dan zijn alle kippen van de leg
en is dat maandagochtend het gesprek van de dag aan veel koffietafels.
Misschien moeten ze de moderne hulpmiddelen daarom nog verder uitbreiden en niet alleen laten zien wat er allemaal op het veld gebeurd, maar
het ook laten horen. Ik denk dat een aantal spelers zich echt kapot zullen
schamen als ze achteraf te zien en te horen krijgen wat zij allemaal gedaan en vooral ook gezegd, dan wel geschreeuwd hebben.
En dan die arme scheidsrechters in het amateurvoetbal. Die moeten het
allemaal alleen opknappen. Zonder moderne hulpmiddelen, zonder neutrale assistenten, zonder een vierde, vijfde en zesde man.
En toch blijven wij het allemaal maar doen, dat geschreeuw en geklaag
aanhoren van spelers, coaches, trainers en ander volk die er denkt verstand van te hebben.
Ik hoor daar bij, bij die eenzamen. En ik weet niet hoe het komt, maar ik
heb er toch elke week weer verschrikkelijk veel plezier in.
Ik hoop jullie ook, veel succes bij de komende wedstrijden!
Dick Dam, voorzitter

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
LEDENMUTATIES
BEDANKT ALS DONATEUR
A. Loos

OPFRISAVONDEN 2016-2017
Reeds twee maal hebben wij inmiddels onze wekelijkse training
vervangen door een theoretische opfrisavond, deze keren uiteraard
redelijk gericht op de vernieuwde spelregels. De ervaringen met
deze avonden zijn zeer goed, vandaar dat wij hier ook de rest van
het seizoen mee doorgaan. De eerstvolgende is al op woensdag 2
november in de kantine van Con Zelo en in het decembernummer
van Het SIGNAAL zullen we de avonden bekend maken voor 2017.
Maar of er nu theorie op praktijktraining is, u bent uiteraard elke
woensdag om 20.00 uur van harte welkom op Sportpark de Groet
voor de trainingen!
Erwin Dam

NIEUWJAARSRECEPTIE 6 JANUARI 2017
Op een voor ons nieuwe locatie houdt SV Schagen-Den Helder e.o.
op vrijdag 6 januari haar Nieuwjaarsreceptie en wel bij voetbalvereniging Vesdo in Schagerbrug. Wederom zal het bestuur voor een
ontspannende activiteit zorgen en wordt het zeker een gezellige
avond. U bent om 20.00 uur van harte welkom in de kantine van
sporthal de Molentocht!
Erwin Dam

www.svschagendenhelder.nl
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EINDE DISTRICTSBESTUUR COVS WEST I
4 juni met de gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS is besloten dat per 31 december 2016 de districten worden opgeheven.
Ik had als voorzitter al eerder aangegeven in april
2017 met onze district vergadering dan aftredend
te zijn en niet herkiesbaar zal zijn. Door deze wijziging zal het dus enkele
maanden eerder zijn.

Vanuit de COVS is men nu druk doende de gevormde commissies te gaan
bemannen en zal men uiteraard eerst langs gaan naar de districten.
Ik heb mij niet beschikbaar gesteld mede dat ik in april 76 jaar hoop te
worden en ben van mening dat jongere binnen de organisatie die open
gevallen plaatsen moeten gaan innemen. Wij gaan dus onze laatste
maanden in en zullen zorgen voor een goede afwikkeling naar de lid verenigingen, vooral de financiële afwikkeling.
Na 4 juni breekt dan ook voor ons een rustige tijd aan en is de draad weer
opgepakt met het zaalvoetbal toernooi van 24 september in Heemstede
om te komen voor een afgevaardigde namens West 1 voor het komende
Nederlands kampioenschap. In een spannend toernooi kwam in de laatste
wedstrijd uiteindelijke als winnaar de scheidsrechtersvereniging Zaanstreek. Uiteraard zal de wisselbeker een mooie plaats krijgen bij de opening van het nieuwe verenigingsgebouw in de Kalverhoek te Zaandijk,
naast de trainingsaccommodatie van AZ.
In een bijeenkomst bij de scheidsrechtersvereniging Westfriesland is een
commissie benoemd, naast de twee nog zittende bestuursleden, om zich
te gaan beraden voor en gerichte zoektocht naar nieuwe bestuursleden.
Daarnaast gaat men onderzoeken voor een nog nauwere samenwerking
met, zoals nu reeds geschied met de training, met onze vereniging. De tijd
zal het leren of daar mogelijkheden voor zijn.
Wel heeft Westfriesland een heel goed geoliede commissie die jaarlijks al
10 jaar een junioren toernooi organiseert. Daar is heel veel animo voor,
zelfs het damesvoetbal heeft zich aangemeld om ook mee te mogen doen.
Wie weet is het mogelijk om dit uit te breiden naar andere regio’s.
De opfrisavond bij de v.v. Con Zelo onder leiding van Erwin Dam gaf ons
weer een beter inzicht over de o.a. de invallersbepalingen en hoe om te
gaan met buitenspel, met daarnaast de wijzigingen die nu zijn verwoord in
de handleiding Diverse meningen komen dan tevoorschijn en dan is het
weer bemoedigend om nader tot elkaar te komen. Belangstelling kan duidelijk beter, daar zijn we het over eens. Het vergroot heel zeker uw parate
kennis en dat kan u als scheidsrechter enkel maar beter maken.
Afgesproken dus, en laat u zien op de komende opfrisavonden.
Gerrit Dekker
www.svschagendenhelder.nl
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INTERNE SPELREGELWEDSTRIJD
DAAN VAN VELZEN BOKAAL 2016
Voorzitter Dick Dam kon maandagavond 17 oktober dertien leden hartelijk
welkom heten die mee wilden doen aan deze spelregelstrijd om deze fraaie
bokaal. Hij memoreerde dat het voor Lenie en Co Cardol de allerlaatste
wedstrijd was die door Co is samengesteld en door Lenie werd gepresenteerd. Er komt een einde aan een tijdperk van vele jaren, stelde de voorzitter. Hij liet de aanwezigen weten dat hij er later op de avond op zal terugkomen. Hij wenste iedereen heel veel succes en gaf het woord aan Co
voor de uitleg en indeling van de avond. Co gaf in vogelvlucht het ontstaan
van deze spelregelwedstrijd aan. Deze fraaie bokaal is in begin 1988, toen
de toenmalige scheidsrechtersvereniging Schagen e.o. 40 jaar bestond,
aangeboden door één van de oprichters van de vereniging, de heer Daan
van Velzen en het toenmalige bestuur had de heer Van Velzen beloofd deze bokaal te koppelen aan een spelregelwedstrijd binnen de club. In het
najaar van 1988 is daar ook daadwerkelijk mee begonnen en ons huidig lid
Piet Borst was de eerste winnaar. Dus nu was het de 29e editie. De bokaal
is in de loop der jaren door veel leden gewonnen maar het meest door Co
Cardol zelf. Hij wist zeven keer die beker mee naar huis te nemen. Voorzitter Dick Dam staat nog op vier, maar wie weet. Aan het einde van de
avond kan het ook vijf keer zijn. Vanaf 1971 is er een klassement bijgehouden. Er werd toen nog gestreden om de ’J.K. Bakker Beker’ en dus tot
1988.
In het algemeen klassement van spelregelkampioenen binnen onze vereniging staat Co nog steeds ruim aan kop. Hij wist 10 keer in totaal de titel
van spelregelkampioen binnen te halen.
In dit 29e jaar en dan de tweede wedstrijd was compleet open. Er waren
zoveel wijzigingen doorgevoerd, vooral ook tekstuele wijzigingen, dat het
ook voor de doorgewinterde kenners weer spannend zou worden. We begonnen natuurlijk met de schriftelijke vragen. Uit de gegeven antwoorden
bleek al dat er niemand was die alle vragen goed had. Theo de Graaf en
Erwin Dam hadden het het beste gedaan: 33 punten. Dick Dam, de nog
steeds huidige kampioen, scoorde met 31 punten.

Er waren 35 punten te behalen. De digitale leesvragen kwamen aan bod,
waarbij de deelnemers uit de A-B-C-D antwoorden moesten kiezen. Deze
ronde bleek toch voor alle deelnemers lastig te zijn. Er konden maximaal
32 punten binnen gehaald worden, maar 20 was het hoogste door Theo de
Graaf.
In de tweede digitale leesvraagronde werd alleen door Dick de maximale
score behaald. Na drie ronden had Dick toch weer de koppositie in handen,
echter nog zonder het schriftelijke deel. De beeldvraagronde, altijd wel
leuk, maar ook wel eens discutabel, werd redelijk gemaakt. Niemand had
alle vragen goed, maar Dick, Erwin en Sam Houtenbos kwamen ieder tot
28 punten. Tot slot de kwisronde. Hier kregen alle deelnemers dezelfde 5
vragen en moesten zij een antwoord kiezen uit 15 mogelijkheden. Niemand die het foutloos deed. Erwin en Dick, Thomas Bakker en Damian van
Grieken kwamen tot 20 punten. De puntentelling werd vanavond weer bij-
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gehouden door Kelly, de partner van Erwin en Lenie stelde weer de vragen. De koffie en koek en andere consumpties werden natuurlijk weer
keurig verzorgt door de gastvrouw van onze donateursvereniging Wieringerwaard, Ank van der Wardt. Alle dames van harte bedankt voor alle medewerking in deze jarenlange spelregelstrijd. Ook heel veel dank aan René
Burger, die vele jaren belangeloos vanuit Beverwijk kwam om per computer de stand bij te houden. Voor mij houdt het hier op, maar ik heb het
met enorm veel plezier gedaan. Ik heb de spelregelkennis als heel goed
ervaren. Niet alleen in mijn scheidsrechtersloopbaan, maar ook in mijn
huidige bezigheid als praktijkbegeleider van scheidsrechters die op de SO
III cursus zitten.
De volledige uitslagenlijsten vindt u op de middenpagina van deze uitgave
van Het SIGNAAL.
Co Cardol

CO & LENIE
Zoals Co al memoreerde in zijn verslag was deze editie de laatste Daan
van Velzen Bokaal die onder zijn leiding heeft plaats gevonden. Na deze
wedstrijd en vlak voor de prijsuitreiking kregen Co en Lenie een prachtig
aandenken aan hun jarenlange inzet bij de spelregelwedstrijden en het
spelregelteam van SV Schagen-Den Helder e.o. De hattrick die afgelopen
mei werd vervolmaakt en eigen huis was dan ook een bekroning op een
mooie carrière.

Op deze plaats willen wij Co & Lenie Cardol nogmaals hartelijk
danken voor hun inzet en toewijding om onze leden en de jeugd
van vele boeiende spelregel(oefen)avonden te voorzien!

De Daan van Velzen Bokaal zal ook volgend jaar een vervolg krijgen en ik
heb Ank al moeten beloven dat wij ook in 2017 weer bij Wieringerwaard
aanwezig zullen zijn. Hopelijk krijgen we de kans om nu eindelijk Co eens
op zijn eigen terrein de verslaan! ;-)

Erwin Dam

www.svschagendenhelder.nl
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KEEZEN 2016-2017
De eerste Keezavond van dit seizoen is reeds gestreden op 2 september en daar hebben 12 deelnemers aan meegedaan. Dat zorgt
voor de volgende tussenstand:
1 Ans Stam

52

2 Lenie Cardol

45

3 Piet Houtenbos

42

4 Co Stam
5 Co Cardol

12

De volgende Keezavond
is op 4 november
om
20.00 uur op
38
Sportpark de Groet
34

6 Dick Dam

33

7 Dik Kortekaas

31

8 Damien van Grieken

30

9/10 Lien Borst

29

9/10 Piet Borst

29

11 Marian Dam

27

12 Erwin Dam

26

Erwin Dam
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DEZE 6 NIEUWE SPELREGELS ZORGEN ERVOOR
DAT VOETBAL WEER LEUK WORDT
Door: Zwoebe (www.upcoming.nl)
Voetbal is door defensieve tactieken, tijdrekken en ander spelvertragend
gedoe vaak niet om aan te zien (en ik ben echt een voetballiefhebber; doe
het al sinds m'n zesde). Dat bleek vooral tijdens het afgelopen gaaaaaaaap - EK. Weet je nog, die 120 minuten durende marteling die
Portugal-Kroatië heette? (Sorry dat ik je er weer aan herinner...)
Dat NOOIT MEER, moet ook hoogleraar sportstatistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen Gerard Sierksma gedacht hebben. Hij bedacht zes nieuwe
spelregels die het spel attractiever moeten maken en Thijs de Jong,
een zeer invloedrijke en belangrijke sportjournalist van Dagblad van het
Noorden, zette een wedstrijd met de nieuwe regels op touw tussen tweedeklassers The Knickerbockers en Groen Geel. Ik ging kijken en wil alle
zes regels asap invoeren. Dit zijn de regels...
1 Onbeperkt wisselen
En de scheids hoeft geen toestemming te geven en het spel ligt niet stil bij
de wissel. Tijdrekken met wissels kan dus niet meer. Geen zielige voetballers meer die er in 89ste minuut nog in moeten van hun bange trainer.
Alleen daarom al invoeren.
2 Inworp (inrol), corner en vrije trap op jezelf nemen
Weg met die spelvertragende ingooi uit de nek (en dat ze dan heel lang
staan te kijken of er iemand vrijstaat en als dat niet zo is, dat ze dan de
bal aan een nieuwe ingooier geven, grrrrrrr). Veel beter is het om 'm even
op jezelf te rollen en dan gelijk door te voetballen. Het is toch potverdomme voetbal! Deze nieuwe regel werkte gisteren als de spreekwoordelijke
tiet. Ook bij vrije trappen zag je dat het spel veel sneller doorging. Dit
weekend nog invoeren KNVB!
3 Geen buitenspel in de laatste zestien meter
Staan er twee spelers van de verdedigende partij (meestal sowieso
de keeper) in de zestien of het verlengde daarvan, dan kunnen de spelers
van het aanvallende team niet meer buitenspel staan. De bus parkeren
voor het doel kan niet meer - of wordt in ieder geval ontmoedigd. Bovendien kunnen aanvallers, zo bleek gisteren, er handig op inspelen als er wel
een verdediger in de zestien staat.
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4 De bal niet terugspelen op de doelman of speler in het eigen
strafschopgebied
Zorgde er gisteren voor dat spelers naar voren gaan denken. Niet meer op
de automatische piloot een balletje terug op de keeper, maar de laatste
man dribbelde de bal vaak - omdat het moest - het middenveld in (hoi
Ajax, letten jullie op?) En wat denk je? Daar kwamen allemaal leuke aanvallen uit voort. Hup voetbal!
5 Tijdstraf bij gele kaart

Omdat de jongens van The Knickerbockers en Groen Geel allemaal lieverds zijn, hoefde de scheids niet naar z'n borstzakje te grijpen. Maar het
principe is natuurlijk hartstikke logisch: je wordt direct gestraft voor een
vergrijp en niet een wedstrijd later.
6 De keeper mag de bal niet meer vangen
Deze regel kon vooraf op de
meeste weerstand rekenen in de
toch wat conservatieve voetbalwereld - vooral bij de wat oudere
voetballiefhebber (met wat minder respect: voetbalfossielen). Zo
vindt
Arno
Vermeulen
het
een idioot idee, omdat de keeper
juist in het doel staat om een bal
te vangen (ja, dat is echt Arno
z'n argument) en het juist mooi is
om een keeper een bal stijlvol te zien vangen.
Maar beste Arno, dat vangen is toch ook maar gewoon iets wat we ooit
zelf bedacht hebben? En een keeper die een bal wegstompt ziet er toch
ook prachtig uit. Dan over naar de argumenten: gisteren bleek dat juist
deze regel het spel versnelt en attractiever maakt. Niet meer dat stuiteren
voor de uittrap en iedereen weer in z'n positie laten komen, maar meteen
door. Spektakel, actie (zonder dat het kolderiek werd). Zo hoort voetbal te
zijn!

Dit artikel heeft de redactie gevonden op http://www.upcoming.nl/
zwoebe/18988/deze-6-nieuwe-spelregels-zorgen-ervoor-dat-voetbal-weerleuk-wordt en wij benadrukken dat dit GEEN definitieve nieuwe spelregels
zijn!

www.svschagendenhelder.nl
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PANELDISCUSIE VISIES OP VOETBAL
25 NOVEMBER 2016
In navolging van de succesvolle paneldiscussie van vorig jaar bij vv Schagen heeft het bestuur besloten om
ook dit jaar een discussieavond te organiseren. De locatie wordt
deze keer de gezellige kantine van Hollandia T in Tuitjenhorn en de
panelleden vertegenwoordigen ook deze editie weer verschillende
invalshoeken van de voetbalwereld.

Zo zal namens de schrijvende pers NHD-correspondent Arjen Klare
plaatsnemen in het panel. Als sportverslaggever is hij vaak langs
de regionale velden te vinden en hij zal zeker een uitgesproken
mening hebben over voetbal vanaf de kant.
Tevens hebben we in Paul Brandenburg een aansprekende naam
weten deel uit te laten maken van het panel. Paul is hoofd jeugdopleidingen bij AZ en als zodanig op het nieuwe sportpark Kalverhoek regelmatig aanschouwer van sprankelend jeugdvoetbal.
Het panel zal nog met één of twee namen worden aangevuld, maar
deze zullen wij later via onze website www.svschagendenhelder.nl
bekend maken.
De discussie zal ook dit jaar op deskundige wijze worden geleid
door onze voorzitter Dick Dam en naast de discussie zullen wij relevante wedstrijdbeelden vertonen, om de stellingen duidelijkheid
bij te zetten.
De aanvang van deze gratis avond is om 20.00 uur in Tuitjenhorn
op Sportpark de Kuil en ook het eerste kopje koffie krijgt u van de
scheidsrechtersvereniging aangeboden.
Wij hopen op een volle zaal en een gezellige, boeiende en levendige avond, graag tot de 25e!
Erwin Dam

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
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VRAGEN AAN DE VOORZITTER VAN: VV WINKEL
Elke editie stellen we vijf vragen aan de voorzitter van één
van onze donateursverenigingen met betrekking tot zijn visie
op voetbal en arbitrage. Deze maal gaan we naar een degradant uit de 3e klasse, nu weer een kanshebber in 4A: vv
Winkel met voorzitter André Buikema.
1. Wat doet uw vereniging aan werving en opleiding
van verenigings-scheidsrechters?
Wij hebben hier (te) lang niets mee gedaan, vooral ook omdat we op de zondag een
“pot” scheidsrechters hadden waarmee we het goed konden redden. Nu er met name bij de jeugd stagnatie ontstaat, zijn we er mee bezig. Het idee is om van onderen te starten, dus eerst voor de jeugd op zaterdag en van daar op naar de senioren
en de zondag.
2. Wat vindt u van het niveau van de KNVB-scheidsrechters die het eerste
elftal van uw vereniging fluiten?
Ons eerste elftal is afgelopen seizoen gedegradeerd naar de 4e klasse en je ziet
toch een behoorlijk verschil tussen de scheidsrechters die de 3e klasse en hoger
fluiten en de scheidsrechters die de 4e klasse en lager fluiten. Maar goed, je krijgt
de scheidsrechters passend op het niveau waarop je zelf speelt. Het gebrek aan
kwantiteit en kwaliteit is een zorg voor ons allemaal en we doen er met z’n allen
aan mee. Veel te veel commentaar langs de lijn, te weinig goede voorbeelden, de
jeugd die gesteund dor televisiebeelden van mening is dat alles mag en alles kan en
dan vooral verbaal, kortom we maken het die goedwillende vrijwilliger met z’n allen
niet echt gemakkelijk. En wat denk je van de coaches, die brullend en tierend langs
de lijn staan en door de clubbestuurders niet tot de orde geroepen worden??
3. Wat is er bij uw vereniging geregeld voor jeugdscheidsrechters?
Zoals al bij vraag 1 aangegeven, gaan we met ingang van dit seizoen een nieuwe
start maken met de opleiding van de jeugdscheidsrechters, we zorgen voor training,
begeleiding en tenues.
4. Wat vindt u van de ondersteuning die sv. Schagen-Den Helder e.o. en de
COVS aan uw vereniging bieden?
Helemaal prima en dat nemen we ook in dank aan. Volgens mij is er één dezer dagen een coachingsavond bij ons op de club gepland.
5. Welke wensen heeft u die wij mogelijk voor uw vereniging kunnen vervullen?
Op dit moment niet direct wensen. Zelf ben ik enorm voorstander van het aanpassen van het voetbal, spelregels zijn veel te ingewikkeld en voor velerlei uitleg vatbaar, denk alleen maar aan hands in het strafschopgebied, het onderuit halen van
een doorgebroken speler, het geduw en getrek in het strafschopgebied bij een corner. Bij hockey hebben ze met groot succes de buitenspelregel er uit gehaald, dit
moet bij het voetbal zo snel mogelijk, geen (club)grensrechters meer, maar een duo
van scheidsrechters zoals bij handbal en hockey; afschaffen van de ingooi en corners gaan het voetbal veel simpeler maken en dus gemakkelijker te fluiten. Bij de
jongere jeugd niet met scheidsrechters werken, geen competitiestanden bijhouden,
maar het plezier en het leereffect veel meer voorop stellen en meer van dat soort
zaken.
Voorzitter vv Winkel, André Buikema
Voor de volgende editie gaan we naar: MSV Zeemacht
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SPELREGELWIJZIGINGEN (DEEL 1)
Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn
voor de spelers:
REGEL 1 – HET SPEELVELD
Geen
REGEL 2 – DE BAL
Geen

REGEL 3 – DE SPELERS
Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team
minder dan 7 spelers heeft
Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in
het doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als het aanraken geen invloed had op de verdedigers
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit, moet van
dezelfde kleur zijn als de kous
Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer verliest,
mag doorspelen tot de volgende onderbreking
Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte broeken of
de boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen
Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt terugkeren op het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de
scheidsrechter, 4e official of assistent scheidsrechter) en na een teken van
de scheidsrechter
REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaatsvinden moet de ernstigste worden bestraft (Direct-indirect, contactovertreding-hands, roodgeel, onbesuisd-onvoorzichtig)
De scheidsrechter mag een speler verwijderen vanaf het moment dat hij
het veld voor de wedstrijd controleert
De scheidsrechter mag de rode en gele kaart pas gebruiken vanaf het
moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen
Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel
of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven
REGEL 6 – DE OVERIGE WEDSTRIJDOFFICIALS
Geen

Wordt vervolgd in Het SIGNAAL 2016-5
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SPELEN MET DE SPELREGELS
De eerste keer volgens de nieuwe spelregels!
De verwijzingen zijn nu dan ook naar de Nederlandse uitgave van Spelregels veldvoetbal, uitgave juni 2016.
Dat het nog even wennen is geldt ook voor ons, we hebben er namelijk
een vraag tussen staan zonder het juiste antwoord. Dit is vraag 3, over de
hervatting met een directe vrije schop. Het goede antwoord is dat dit geldt
voor antwoord A en antwoord C, maar niet voor antwoord B, dan is de
hervatting een indirecte vrije schop. Vandaar dat wij vraag 3 bij iedereen
hebben goed gerekend.

Hierbij de, volgens ons, juiste antwoorden uit Signaal 3, van augustus
2016:
Vraag 1: A (pag. 42)
Vraag 2: B (pag.6 en pag. 11)
Vraag 3: juiste antwoord staat er niet bij.
Vraag 4: B (pag. 35)
Vraag 5: D (pag. 39)
Vraag 6: D, D, F (pag. 45 en pag. 49)
Vraag 7: C, C, C (pag. 16)
Vraag 8: A, A, A (pag. 42)
Vraag 9: de scheidsrechter onderbreekt het spel (2);
hij geeft de duwende speler een waarschuwing door het tonen van de gele
kaart (2);
hij hervat met een indirecte vrije schop (2);
op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak
(2).
De stand na drie rondes is:
Naam

Sign.1

Sign. 2

Sign. 3

Totaal

Co Cardol

32

35

30

97

Piet Borst

28

26

34

88

Gerrit Dekker

24

27

24

75

Piet Houtenbos

22

20

24

66

Arie Klaver

19

17

27

63

Ysbrand Haagsma

20

21

21

62

Teije van Seijen

21

15

23

59

Frans Koolbergen

20

15

22

57

Alex David

21

15

18

54

Thomas Bakker

30

23

53

Kelly Mol

29
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te
merken dat de uiterste inleverdatum op 1 december 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
Wie mogen zich bij een doelschop in het strafschopgebied bevinden?
A. Alleen de doelverdediger.
B. De doelverdediger en (indien van toepassing) de speler die de
doeltrap neemt.
C. Alle spelers van de verdedigende partij.
D. Alle spelers van de verdedigende partij en spelers van de
aanvallende partij die zich niet met het spel bemoeien.
Vraag 2
Een verdediger springt op onbesuisde wijze naar een tegenstander,
die hem maar net kan ontwijken. De bal gaat hierdoor nabij de
middenlijn over de zijlijn. Wat moet de spelhervatting zijn?
A. Een indirecte vrije schop.
B. Een directe vrije schop.
C. Een directe vrije schop en een gele kaart.
D. Een inworp.
Vraag 3
Wat moet de scheidsrechter doen als er een doelpunt is gescoord
door een ploeg die op dat moment met 12 spelers in het veld
staat?
A. Het doelpunt goedkeuren en de 12e speler wegzenden door het
tonen van de rode kaart.
B. Het doelpunt afkeuren en de 12e speler wegzenden door het
tonen van de rode kaart.
C. Het doelpunt goedkeuren en de 12e speler wegzenden.
D. Het doelpunt afkeuren en de 12e speler wegzenden.
Vraag 4
Twee tegenstanders begaan in het strafschopgebied een overtreding ten opzichte van elkaar. De verdediger duwt de aanvaller, terwijl deze op zijn beurt de verdediger beledigt. Hoe hervat de
scheidsrechter het spel?
A. Met een scheidsrechtersbal waar de bal was.
B. Met een strafschop tegen de verdediger.
C. Met een directe vrije schop tegen de aanvaller.
D. Met een indirecte vrije schop tegen de aanvaller.
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Vraag 5
Tijdens de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd beledigt een
speler de scheidsrechter. Beiden staan op het speelveld. Deze
stuurt hem weg door het tonen van de rode kaart en staat geen
vervanging toe. Is dit juist?
A. Ja, de scheidsrechter handelt volledig volgens de regels.
B. Nee, het wegzenden door het tonen van de rode kaart is juist,
maar hij had een vervanger toe moeten staan.
C. Nee, het wegzenden is juist, maar hij mag geen rode kaart hier
bij tonen en hij had een vervanger toe moeten staan.
D. Nee, het wegzenden en het niet toestaan van een vervanger is
juist, maar hij had geen rode kaart mogen tonen.
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 DECEMBER 2016 BIJ:
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Vraag 6 (Mokum Open)
Twee tegenstander trappen gelijktijdig de bal, die bij een buitenspel staande speler dreigt te komen. Een verdediger weet de bal
echter te bereiken en kopt hem bewust, waarna hij alsnog bij de
buitenspel staande aanvaller komt. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open)
Een ploeg heeft reeds drie keer gewisseld in een wedstrijd in de Acategorie, maar terwijl de bal in het spel is raakt er opnieuw een
speler geblesseerd nabij de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn.
Een medespeler speelt nu de bal over de zijlijn en de trainer van
de betreffende ploeg krijgt de bal voor zijn voeten. Uit frustratie
dat hij niet meer mag wisselen trapt hij nu de bal hard terug het
veld in. Wat doet de scheidsrechter?
Vraag 8 (Mokum Open)
Een aanvaller weet door te breken en gaat met de bal aan de voet
richting het doel van de tegenpartij. De doelverdediger komt snel
uit zijn doel gerend en zet binnen het strafschopgebied een sliding
in om de bal te spelen. Hij raakt echter behalve de bal, ook de tegenstander die binnen het strafschopgebied ten val komt. Het contact vindt plaats op de lijn van het strafschopgebied. Hiermee voorkomt de doelverdediger dat de aanvaller kan scoren. Wat doet de
scheidsrechter?
Vraag 9 (LET OP: Open vraag)
Terwijl de scheidsrechter bezig is met zijn warming-up voor de
wedstrijd bemerkt hij dat de lijnen op het speelveld onvoldoende
zichtbaar zijn. Dit geeft hij te kennen bij de trainer van de thuisspelende partij, die hem vervolgens beledigt. Wat dient de scheidsrechter te doen?

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

26

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

www.svschagendenhelder.nl

27

het SIGNAAL

28

www.svschagendenhelder.nl

