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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.



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

2017

06 jan

20.00

Nieuwjaarsreceptie

kantine vv. Vesdo

20 jan

20.00

Keezavond

kantine Con Zelo

20 feb

20.00

D. v. Velzen Bokaal

v.v. Wieringerwaard

03 mrt

20.00

Keezavond

kantine Con Zelo

13 mrt

20.00

Jaarl. Alg. Vergadering

n.n.b.

12 mei

20.00

Keezavond

kantine Con Zelo

09 jun

18.00

Barbecue

kantine Con Zelo

15 sep

20.00

Keezavond

kantine Con Zelo

03 nov

20.00

Keezavond

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, D. Dam
Trainingen: E. Dam (06-50288326)

ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Ereleden: P.H. Borst

Leden van verdienste: J.C. Geerligs

J.C. Cardol

J.P. Glas

G. Dekker

Z. van der Woude

A.J. Knol
B.A. Pot

4

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

VAN DE VOORZITTER
Het is momenteel wel de tijd van de veranderingen. De FIFA heeft afgelopen zomer vele veranderingen van de spelregels doorgevoerd. De verkiezing van Donald Trump gaat zeker voor veranderingen in de USA, maar
ook voor de rest van de wereld zorgen. Het klimaat is aan het veranderen
waardoor we allerlei weerssituaties krijgen waar we niet op ingesteld zijn.
De kunstgrasvelden zijn door een uitzending van ZEMBLA ineens zo veranderd dat je er niet meer veilig op kan spelen. De KNVB wil de spelvormen
van de jeugd fors veranderen: twee tegen twee of vier tegen vier en dan
geen scheidsrechter meer maar een spelleider. Kortom veel veranderingen
in relatief korte tijd.
Ik ben daar op zich helemaal niet op tegen. De techniek gaat voort, de
kennis van de mensen wordt groter, nieuwe materialen zowel voor velden
als voor ballen als voor schoenen als voor fluitjes doen hun intrede. Vandaar dat wij vorige maand bij onze panel discussie avond ook nog maar
eens enkele veranderingen hebben gelanceerd. Een leuke discussie met
een uitstekend panel was het gevolg.

De mooiste stelling van de avond hadden wij niet eens zelf bedacht, die
kwam van Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding van AZ en kwam erop
neer dat hij wel eens zou willen zien hoe de leiding van een wedstrijd zou
verlopen met twee scheidsrechters in het veld en dan zonder assistenten.
Hier moet je misschien even over nadenken, maar ik kwam al vrij snel tot
de conclusie dat dit zeker voordelen kan hebben en dat het wat mij betreft
de moeite van proberen waard kan zijn.
Het zal echter voorlopig wel bij nadenken blijven want wat nog niet is veranderd is een altijd uiterst conservatieve houding van de KNVB. En wat
jammer genoeg ook niet is veranderd is een matige belangstelling van onze leden voor de paneldiscussie avond.

Tenslotte wens ik u allen een heel prettig kerstfeest , een fijne jaarwisseling en een goede start van 2017 waarin ongetwijfeld weer vele mooie momenten op en rond de voetbalvelden te zien zullen zijn, zowel voor de spelers maar ook zeker
voor de arbitrage.

Maar eerst: op naar de
nieuwjaarsreceptie op
6 januari in Schagerbrug.

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
LEDENMUTATIES
Geen mutaties te melden.

OPFRISAVONDEN 2016-2017
Hoewel de aanwezigen de opfrisavonden als prettig, nuttig en verhelderend hebben ervaren en ook trouw terug blijven komen, zullen we deze avonden voorlopig achterwege laten en gaan we ons
de komende periode gewoon weer focussen op de conditietraining.
De oorzaak hiervan ligt bij een gebrek aan opkomst, wat natuurlijk
jammer is voor degenen die er wel zijn en die er iedere keer iets
van opsteken.
Mocht u behoefte voelen om eens een opfrisavond aan te vragen,
schroom niet: we organiseren hem graag weer!

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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VERLOREN MIDDAG
6 november en een regenachtige dag met veel afgelastingen in onze regio.
De KNVB had mij aangesteld als waarnemer bij een wedstrijd in de stad Utrecht. Bijna 200 kilometer v.v. en dat bij
een 1e klas wedstrijd.
Bij aankomst op het sportpark, gelegen aan de buitenkant
in een industriegebied, maar wel hypermodern met daarnaast hockey- en rugbyvelden en een kantine gelijk wat men vindt bij de
v.v. Reiger Boys in Heerhugowaard.
Maar wat een deceptie bij aanvang van de wedstrijd, die ondanks dat de
wedstrijd sportief verliep, dit ging gebeuren voor slechts 25 man publiek.
Het speelveld van gras hield zich uitstekend en na afloop was bijna niet te
zien dat er op was gespeeld. Alle spelers waren keurig gekleed maar echt
schrijnend de beide assistent- scheidsrechters. Niet alleen hun waarnemingen waren uiterst discutabel en de vlag vasthouden voor duidelijke verbeteringen vatbaar, maar oh oh oh die kleding. De één had zijn kousen tot
aan de enkels en de broek half aan tot op de knieën en een jack met reclame. De ander zag er nog beroerder uit en ik was toch wel verrast dat de
scheidsrechter dit allemaal maar goed vond.
Aan de mee gereisde staf van de bezoekende vereniging, allemaal keurig
in trainingsjassen en broek met een duidelijke naamherkenning van de
sponsor, vroeg ik of het niet wenselijk zou zijn om de assistent beter gekleed langs de lijn zijn werkzaamheden te laten doen. Tegen die vraag was
men blijkbaar niet opgewassen, want dat is zijn ’pakkie an’. Blijkbaar heeft
hij geen geld en daar bemoeien wij ons niet mee. Uiteindelijk na de wedstrijd met een 1-3 eindstand kan ik mijn reis terug weer aanvangen.
Toch met gemengde gevoelens, want de vraag was net zoals bij de aanwezige rapporteur: hoe lang blijft zo’n vereniging nog bestaan met deze
entourage.
Wij, als waarnemers, worden niet meer wekelijks aangesteld i.v.m. veranderde wijze van aanstellingen, maar op deze wijze wordt de animo om nog
door te gaan als vrijwilliger teniet gedaan. Diverse collega’s hebben reeds
bedankt en op deze wijze van aanstellingen zullen er diverse ook gaan bedanken.

Wat wij in 10 jaar hebben opgebouwd, daar wordt door de KNVB schouderophalend op gereageerd. Dat hebben we in het verleden ook gemerkt
met de verhuizingen van Alkmaar naar Amsterdam en nu naar Zeist.
Gerrit Dekker

www.svschagendenhelder.nl
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KEEZEN 2016-2017
De tussenstand na twee keezavonden is als volgt:
1 Ans Stam (2)
2 Co Stam (2)

91

3 Lenie Cardol (2)

74

4 Elly Visser (1)

68

6 Co Cardol (2)

De volgende Keezavond
is op 13 januari
67
om 20.00 uur op
66
Sportpark de Groet

7 Ria Brink (1)

64

8 Piet Borst (2)

56

9 Lien Borst (2)

53

5 Dick Dam (2)

10

103

10 Demian van Grieken (2)

47

10 Marian Dam (2)

47

10 Erwin Dam (2)

47

11 Piet Houtenbos (1)

42

12 Dik Kortekaas (1)

31

Erwin Dam
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SCOREN MET SPREEUWEN
De KNVB roept haar leden op om nestkasten op te hangen rond de voetbalvelden. Spreeuwen helpen de terreinknecht met het onderhoud van de
grasmat door larven op te eten die het veld kunnen beschadigen. De KNVB
gaf zelf het goede voorbeeld en hing een aantal nestkasten op rond het
hoofdkantoor in Zeist.
T. van Seijen

PANELDISCUSSIE BIJ HOLLANDIA T
Bijna twintig personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van het
bestuur om te komen naar de paneldiscussie in de kantine van onze donateurvoetbalvereniging Hollandia T in Tuitjenhorn. In het panel hadden
plaatsgenomen Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding van AZ, Arjan Klare, journalist bij het Noord-Hollands Dagblad en kijkt naar heel veel voetbalwedstrijden en Rick Bruin. Hij is oud-1e elftalspeler van Con Zelo.
De panelleden werden aan de tand gevoeld door de voorzitter van de
scheidsrechtersvereniging Dick Dam en de discussie bestond uit vier onderdelen.
Allereerst stelden de panelleden zich aan de toehoorders voor en wat ze
alzo gedaan hebben in de voetbalwereld.
Paul Brandenburg heeft al diverse trainers opgeleid en heeft ook zelf diverse verenigingen getraind en is door Max Huibrechts gevraagd bij AZ te
komen.
Arjan Klare is freelance medewerker bij het Noord Hollands Dagblad en
zijn voorkeur gaat uit naar het zaterdagvoetbal. Rick Bruin heeft van 1993
tot 2008 in het 1e van Con Zelo gespeeld. Heeft het CIOS-diploma gehaald
en is nu coördinator van trainers binnen Con Zelo.
De eerste stelling was: moeten o.a. de hoekschop en de inworp niet
eens anders in het spel worden gebracht, bijvoorbeeld net als bij
het hockey. Paul Brandenburg is daar helemaal voor. Bij diverse hele
kleine jeugdteams doen wij dat al. Je mag dan de bal zelf spelen/
meenemen met de voet. Het houdt wel de snelheid in het spel. Bij de inworp ben je in ieder geval het wel of niet juist inwerpen dan kwijt. De bal
op de zijlijn moet wel stil liggen en daarna inschieten of zelf mee gaan
dribbelen. De panelleden konden zich allemaal wel vinden in deze stelling.

De volgende stelling was: cruciale beslissingen uitleggen aan spelers
en publiek via stadionspeaker. Dit werd al iets lastiger. Bij amateurwedstrijden is dit al niet mogelijk. De meerwaarde is bij deze categorie:
alleen maar uitleggen aan de spelers. Natuurlijk kwam de vraag naar hoe
het panel stond tegenover de komst van een videoreferee.
12
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KERSTPRIJSPUZZEL 2016
Waar u zich de afgelopen jaren in de puzzel op foto’s en logo’s
heeft kunnen stuk bijten, dit jaar raakt u echt aan het puzzelen!
Vind bij onderstaande omschrijvingen het juiste antwoord en
neem de zoveelste letter als die tussen haakjes als cijfer vermeld
staat. Bijvoorbeeld: is het antwoord “Scheidsrechter” en staat
het cijfer (3) tussen haakjes, neem dan de “h”.
Stuur de oplossing van de puzzel uiterlijk 1 januari 2017 naar
erwin.dam@svschagendenhelder.nl
of
Erwin
Dam,
Kerkstraat 2, 1738 BK Waarland en u dingt mee naar de prijzen. Deze worden uitgereikt op de Nieuwjaarsborrel op 6 januari
bij Vesdo in Schagerbrug.
1.

De regels van het voetbal vind je in het boekje “… Veldvoetbal” (10)

2.

Het hoofd scheidsrechters van de UEFA (1)

3.

De spelhervatting vanuit de kwartcirkel (2)

4.

Ander woord voor doelman (6)

5.

De mini-variant van voetbal, gespeeld met poppetjes aan
stokken (1)

6.

De winnaar van de Ballon d’Or van dit jaar (4)

7.

Profclub uit Maastricht (2)

8.

Het stadion van De Graafschap (4)

9.

Van deze club zijn Louis van Gaal, Tommy Docherty en
Matt Busby trainer geweest (14)

10.

De Duitse ploeg met als bijnaam “FC Hollywood” (4)

11.

Deze Eredvisie-scheidsrechter is geboren in
Waverveen (2)

12.

De extra straf bij een gele kaart in de
B-categorie (1)

13.

De scheidsrechter die de afscheidswedstrijd
van Dennis Bergkamp leidde in 2006 (12)

www.svschagendenhelder.nl
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14.

De geboorteplaats van Bas Nijhuis (2)

15.

Deze Portugees scoorde als enige in de EK
finale van 2016 (4)

16.

Hiervoor staat de afkorting KNVB (11)

17.

De voornaam van de enige speler die op het
EK 2016 een directe rode kaart kreeg (1)

18.

Deze profscheidsrechter is als speler actief
geweest bij VVV Venlo (1)

19.

De nieuwe titel van regel 6 in de “Spelregels Veldvoetbal” (9)

20.

De spelhervatting bij een ongeoorloofde terugspeelbal (7)

21.

Een glijdende beweging met de voet naar de bal om deze
te veroveren (1)

22.

Onderdeel van een tackle, maar waarbij niet noodzakelijk
de bal wordt veroverd (3)

23.

Extreme voetbalsupporter (8)

24.

Het thuisland van Glasgow
Rangers (3)

25.

Het Europese kampioenentoernooi (15)

26.

Italiaanse fans worden doorgaans zo genoemd (1)

27.

Nederlands woord voor goal (7)

28.

Van dit internationale voetbaltoernooi was de eerste editie
in 1956 in Hong Kong (3)

29.

Dit land was de verliezend finalist van het WK 1970 in
Mexico (6)

30.

Dit land werd op het
WK 1970 uiteindelijk
vierde (3)

www.svschagendenhelder.nl
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31.

De achternaam van de enige Poolse scheidsrechter
op het WK 1998 (1)

32.

Deze veel bekritiseerde regel in het voetbal
is in 1848 ingevoerd en Marco wil hem
afschaffen (5)

33.

De winnaar van de Theo Koomen-prijs in 2014 (1)

34.

Deze voetballer debuteerde in 1997 bij Ajax, waarna hij
speelde voor FC Twente, Internazionale, Everton en PSV
(1)

35.

De voornaam van de Franse
bondscoach van 2010 tot 2012
(2)

36.

Dit land eindigde als tweede in Groep A
tijdens het EK 2016 (7)

www.svschagendenhelder.nl
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De AZ-trainer was hier absoluut een voorstander van maar ook de andere
panelleden waren over de invoering van zo’n iemand uiterst positief. De
derde stelling was: spelregelkennis is verplicht voor een ieder die
betrokken is bij het spel.
Rick Bruin vroeg zich af of dat wel meerwaarde had. Hij was van mening
dat spelers het in de regel wel weten. Hij vroeg is af of het wel nodig was
dat die spelers moeten weten dat er aan het begin van dit seizoen 92 wijzigingen zijn doorgevoerd. De zaal ging zich toch hiermee bemoeien, wat
een aardige discussie opwierp.
Dit is natuurlijk een beetje je kop in het zand steken. Als iemand scheidsrechter wil worden, moet hij of zij een cursus doorlopen, de spelregels
goed leren en examen doen. Als een speler wil gaan voetballen bij een
vereniging hoeft hij niets te doen. Geen spelregelkennis, nee, niks. Sterker
nog, als het even kan maakt hij de scheidsrechter uit voor alles wat mooi
of lelijk is omdat die er niks van kan. Elke voetballer van klein naar groot
zou een basiskennis van de spelregels moeten kennen. Maar ja, hoe controleer je dat. Nu moeten B-junioren, of zo als dat nu heet JO15, hun spelregelbewijs halen via internet, maar zij kunnen daar natuurlijk hulp bij
krijgen. Niemand die dat ziet.

De laatste stelling was: schaf de indirecte vrije schop af. Ook deze
stelling leverde een leuke discussie tussen panelleden en de zaal op. Het
bleek duidelijk dat dat toch niet zo eenvoudig is. Wat te doen als de doelverdediger de bal oppakt na een terugspeelbal? En zo werden er nog meer
voorbeelden naar voren gebracht. De indirecte vrije schop wordt niet zo
heel veel meer gegeven in een wedstrijd, maar je kan hem ook niet wegdenken. Ook het fluiten met twee scheidsrechters kwam voorbij en dan
zonder assistenten op de zijlijn.
Al met al was het een hele leuke en boeiende avond waar helaas, en ik ga
het toch weer vermelden, veel te weinig leden naar toe kwamen.
Wat moet je dan als bestuur nog gaan organiseren, als de leden wegblijven. Straks valt er helemaal niets meer te organiseren en dan kan er weer
geklaagd worden dat er niets wordt georganiseerd. Het ligt niet aan het
bestuur hoor, die willen wel. Nou u nog.

Co Cardol.

www.svschagendenhelder.nl
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SPELREGELWIJZIGINGEN (DEEL 2)
Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de
spelers, het vervolg vanaf regel 7:
REGEL 7 - DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
REGEL 8 – DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD
moet bewegen om in het spel te zijn
se richting)
REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL
Geen relevante wijzigingen
REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN
De strafschoppenserie:
omstandigheden, veiligheid etc..) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie begint.
de strafschoppenserie
spel is of als de scheidsrechter het spel heeft stilgelegd voor een overtreding
wordt gestuurd, moet hij worden vervangen door een aan de serie deelnemende
speler. Het andere team moet het aantal spelers ook met één verminderen om tot
een gelijk aantal spelers te komen. De (nieuwe) doelman kan bij blessure worden
vervangen door een reservedoelman of reservespeler, mits het maximaal aantal
wissels niet is gebruikt.
REGEL 11 – BUITENSPEL
van de tegenstander bevinden
ling van buitenspel

(zelfs op eigen speelhelft)
dedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting van de middenlijn
of het spel onderbroken wordt

18
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of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld geacht op de achterlijn
te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

gele kaart) – dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de
overtreder bij het spel betrokken raakt
kans wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele
kaart. Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans
de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart.
een rode kaart, tenzij de intensiteit verwaarloosbaar is
worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, duwen, gooien met een voorwerp, etc. Het in
woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding,
wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).
bestraft met een vrije schop op de lijn (strafschop als het een directe vrije
schop betreft in het eigen strafschopgebied)
REGEL 13 – VRIJE SCHOPPEN
Geen relevante wijzigingen
Wordt vervolgd in Het SIGNAAL 2017-1
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HIER KAN IN 2017 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: MSV ZEEMACHT
Elke editie stellen we vijf vragen aan de voorzitter van
één van onze donateursverenigingen met betrekking
tot zijn visie op voetbal en arbitrage. We gaan naar de
marinestad Den Helder om deze keer voorzitter Jan
Moes van MSV Zeemacht de vragen voor te leggen.
Helaas hebben wij van de heer Moes niet op tijd de antwoorden binnen
gekregen voor publicatie, vandaar dat we ons moeten beperken tot de
vragen en de mededeling dat we in februari 2017 hopelijk twee verenigingsvoorzitters aan het woord mogen laten.
1. Wat doet uw vereniging aan werving en opleiding van verenigings-scheidsrechters?
2. Wat vindt u van het niveau van de KNVB-scheidsrechters die het
eerste elftal van uw vereniging fluiten?
3. Wat is er bij uw vereniging geregeld voor jeugdscheidsrechters?
4. Wat vindt u van de ondersteuning die sv. Schagen-Den Helder
e.o. en de COVS aan uw vereniging bieden?
5. Welke wensen heeft u die wij mogelijk voor uw vereniging kunnen vervullen?

Voor de volgende editie gaan we naar: VV Succes
en MSV Zeemacht in de herkansing

www.svschagendenhelder.nl
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SPELEN MET DE SPELREGELS
Niet al te veel inzendingen deze keer, het waren er slechts 5.
De verwijzingen zijn naar de Nederlandse uitgave van Spelregels
veldvoetbal, uitgave juni 2016.
Hierbij de, volgens ons, juiste antwoorden uit Signaal 4, van oktober 2016:
Vraag 1: C (pag. 60)
Vraag 2: B (pag.45 , alleen spelhervatting werd gevraagd!)
Vraag 3: D (pag.17)
Vraag 4: B (pag. 22)
Vraag 5: C (pag. 22)
Vraag 6: A,A,A (pag. 42)
Vraag 7: A, H, H (pag. 47)
Vraag 8: C, D, F (pag. 48)
Vraag 9: Hij sluit de trainer uit voor deelname aan de wedstrijd
wegens het beledigen van een official (3) en hij rapporteert dit aan
de bond (2);
hij laat via de thuisspelende partij de lijnen op de juiste dikte trekken, alvorens de wedstrijd te beginnen (3).
De stand na vier rondes is:

Naam
Co Cardol
Piet Borst
Gerrit Dekker
Ysbrand Haagsma
Teije van Seijen
Piet Houtenbos
Arie Klaver
Frans Koolbergen
Alex David
Thomas Bakker
Kelly Mol
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Sign.1
32
28
24
20
21
22
19
20
21
30
29

Sign. 2
35
26
27
21
15
20
17
15
15

Sign. 3
30
34
24
21
23
24
27
22
18
23

Sign. 4
33
27
22
18
17

Totaal
130
115
97
80
76
66
63
57
54
53
29
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te
merken dat de uiterste inleverdatum op 1 februari 2017 is. Dit kan
weer via dick.dam1@hotmail.com of per post naar Dick en Erwin
Dam, Fresiastraat 10, 1738 CL, Waarland.
Vraag 1
Een verdediger maakt, in een zeer onsportieve wedstrijd waarin
van zijn ploeg al vier spelers een rode kaart ontvingen, een overtreding met buitensporige inzet in zijn eigen strafschopgebied. De
scheidsrechter stuurt de verdediger weg door het tonen van een
rode kaart. Hoe handelt hij verder?
A.
Hij staakt direct de wedstrijd omdat de ploeg te weinig spelers over heeft om verder te mogen spelen.
B.
Hij kent een strafschop toe en staakt na de uitvoering hiervan
de wedstrijd omdat de ploeg te weinig spelers over heeft om
verder te mogen spelen.
C.
Hij kent een strafschop toe.
D.
Hij bemerkt dat het de vijfde rode kaart voor de ploeg is en
draait daarom zijn beslissing terug. Hij geeft de verdediger
een gele kaart en hervat met een strafschop.
Vraag 2
Tijdens de warming-up voor een wedstrijd in de A-categorie standaardelftallen komt de scheidsrechter erachter dat de beide ploegen dezelfde kleur sokken dragen. De kleur betreft zwart, niet toevallig ook de kleur die de scheidsrechter zelf draagt. Wat zal er nu
moeten gebeuren?
A.
De thuisploeg moet zich aanpassen, de scheidsrechter en de
bezoekers trekken hun gewenste kleur sokken aan.
B.
De bezoekende ploeg moet zich aanpassen, de scheidsrechter
en de thuisploeg trekken hun gewenste kleur sokken aan.
C.
De thuisploeg en de scheidsrechter zullen zich aan de bezoekers aan moeten passen.
D.
De bezoekers en de scheidsrechter zullen zich aan de thuisploeg aan moeten passen.
Vraag 3
Wie heeft niet de bevoegdheid om een wedstrijd af te gelasten?
A.
De scheidsrechter.
B.
De aanvoerder van de thuisploeg.
C.
De bond.
D.
De thuisspelende vereniging.
www.svschagendenhelder.nl
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Vraag 4
Wat is bepaald omtrent de aanvoerdersband?
A.
De aanvoerdersband dient altijd rechts gedragen te worden.
B.
De aanvoerdersband dient altijd links gedragen te worden.
C.
De aanvoerdersband mag zowel links als rechts gedragen
worden.
D.
De aanvoerdersband mag zowel links als rechts gedragen
worden, tenzij er een rouwband wordt gedragen: dan moet
de aanvoerdersband rechts worden gedragen.
Vraag 5
Voor welke overtreding ontvangt een veldspeler een gele kaart,
terwijl hij toch een duidelijke scoringskans ontneemt van een tegenstander?
A.
Voor een overtreding waarbij de spelhervatting strafschop is.
B.
Voor een overtreding op onbesuisde wijze.
C.
Voor een overtreding die onvoorzichtig of onbesuisd is, maar
wel in een poging de bal te spelen binnen het strafschopgebied.
D.
Voor een overtreding die onvoorzichtig, onbesuisd of met buitensporige inzet is, maar wel in een poging de bal te spelen
binnen het strafschopgebied.
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
E. Hoekschop

D. Op de lijn van het doelgebied
die evenwijdig loopt aan de
doellijn
E. Vanaf elk willekeurig punt in het

F. Doelschop

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
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Vraag 6 (Mokum Open)
Een inworp wordt zo ver geworpen dat hij voor het doel van de tegenpartij, in het strafschopgebied, bij een aanvaller terecht komt.
De bal stuit hierbij via de grond tegen de onderarm van de aanvaller, die hierdoor onopzettelijk in balbezit blijft en een duidelijke
scoringskans heeft. De doelverdediger komt uit zijn doel en duikt
op de aanvaller en de bal af, waarbij de aanvaller opzettelijk ten
val wordt gebracht en zijn scoringskans teniet wordt gedaan. De
doelverdediger neemt hierbij de bal in zijn bezit. Wat doet de
scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open)
Een scheidsrechtersbal gaat nadat hij de grond heeft geraakt over
de doellijn, naast het doel. Wat doet de scheidsrechter als de bal
door geen enkele speler is geraakt?
Vraag 8 (Mokum Open)
Een hoekschop wordt genomen en wordt veel te hard geschoten,
waardoor de bal hoog voor het doel langs vliegt en recht over de
hoekvlag aan de overzijde gaat. Wat doet de scheidsrechter?
Vraag 9 (LET OP: Open vraag)
Tijdens een lichtwedstrijd moet er in de tweede helft een strafschop worden genomen. Door de grote publieke belangstelling zijn
er achter het doel veel toeschouwers en fotografen aanwezig, die
met flitslichten en mobiele telefoons richting de nemer flitsen en
schijnen. Deze is daardoor dusdanig afgeleid dat hij opzichtig de
strafschop uit frustratie hard in het publiek naast het doel schiet.
Wat moet de scheidsrechter doen?

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

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 FEBRUARI 2017 BIJ:
erwin.dam@svschagendenhelder.nl
www.svschagendenhelder.nl
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MIJN ALLERLAATSTE CLUBBLAD
Het was maart 1988 dat ik in het bestuur van de scheidsrechtersvereniging terecht kwam en één van mijn eerste bezigheid was het op poten zetten van een eigen clubblad en dat werd ’het SIGNAAL’.
Inmiddels zitten we in de 28e jaargang en nog steeds heb ik daar mijn bemoeienis mee. Daar komt nu een einde aan. Met heel veel plezier heb ik
meegewerkt aan al die jaargangen met enkele redactionele medewerkers.
Ik weet dat het lastig is om namen te noemen, want dan vergeet je gauw
iemand, maar enkele wil ik toch wel vermeldden. René Karssies en vooral
André Verhoeven hebben ook veel bijgedragen en de redactie CarGlas was
ook een hele leuke periode, maar daarvoor werd ik nog wel eens bijgestaan door de dochter van Hans Glas, Gerdie.
En dan nu het clubblad onder de redactionele leiding van Erwin Dam. Ook
dat gaat heel goed en super vlug. Er komt nu eenmaal een tijd van komen
en gaan en die tijd van gaan is nu gekomen. Ik hoop van ganser harte dat
’het SIGNAAL’ nog vele jaren in de bus mag vallen of digitaal mag worden
verstuurd.

Helpt u, als lid, ook eens een
beetje mee om het blad te vullen. Schrijf eens een stukje over
uw wedstrijd. De redactie zoekt
heus wel eens naar kopij hoor.

Co Cardol

BEDANKT
Op deze plaats willen wij CO CARDOL bedanken voor de jarenlange inzet
voor ‘zijn kindje’, Het SIGNAAL.
Het blad heeft onder zijn redactionele leiding vele veranderingen ondergaan qua vormgeving, formaat en dikte, maar nooit is ingeboet op de inhoud van het blad. Die werd namelijk altijd door Co gewaarborgd.
Nu is Co zelf nooit lang van stof (?), dus willen wij het hier ook graag kort
houden: het huidige bestuur van SV Schagen-Den Helder e.o. wil jou (en
Lenie) bij deze hartelijk danken voor je inzet en toewijding omtrent Het
SIGNAAL en ik zal je persoonlijk beloven er nog vele jaren, op papier of
digitaal, voor te zorgen dat Het SIGNAAL niet verloren gaat.
Namens het bestuur,
Erwin Dam
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