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Contributie 2017 (per kalenderjaar)
Lid: €37,50

Donateur: €17,50
Donateurvereniging: €20,00
Bij betaling na 1 mei van het
betreffende jaar volgt €5,00 verhoging

Het SIGNAAL staat onder redactie van
Erwin Dam en José van den Hoff
Kopij via
erwin.dam@svschagendenhelder.nl
in te leveren vóór 1 augustus 2017

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland
Oplage: 300 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

12 mei

20.00

Keezavond

kantine Con Zelo

09 jun

18.00

Barbecue

kantine Con Zelo

10 jun

NK Spelregels COVS

Heerenveen

10 jun

RABO Sponsor Fietstocht

Waarland e.o.

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
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VAN DE VOORZITTER
De tijd van de beslissingen is al weer aangebroken. Voor sommigen geeft dit blijkbaar wat extra spanning, zoals het Hongaarse team van scheidsrechter Kassai wat
de Champions League wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid mocht leiden. Anders kan ik zoveel gemaakte fouten in één wedstrijd toch niet verklaren. Het
doet de kansen op het mogen leiden van de finale door het Nederlandse team van
Björn Kuipers in ieder geval toenemen, want dat team zette wel een prima prestatie
neer bij de wedstrijd tussen Barcelona en Juventus.
Op een heel ander niveau en bij een ander soort strijd zijn wij inmiddels weer bezig
met de wedstrijden om uit te maken wie de beste spelregelkenners van Nederland
zijn. Omdat we nog steeds regerend kampioen zijn hebben we ons al geplaatst voor
de finale die dit jaar op 10 juni in Heerenveen wordt gehouden. Op districtsniveau
zijn wij inmiddels al goed bezig, waarbij we met twee teams vanuit Schagen-Den
Helder hoog zijn geëindigd tijdens de halve finale in Purmerend en de finale in Bussum. Helaas voor het tweede team helpt dit allemaal niets want er mag toch maar
één team naar de landelijke finale.
De komende maand zal ook duidelijk worden welke vereniging de Fair Play cup gaat
winnen, wordt het opnieuw VESDO, dan gaan ze daarmee op jacht naar het definitief veroveren van deze wisselbeker waar ze nu 3 keer op staan. In totaal zijn ze
wel al 5 maal de sportiefste gebleken (zij komen al 2 keer voor op de eerdere wisselbeker die definitief een aantal jaren geleden in het bezit kwam van Dirkshorn),
daarvoor hebben wij wel al een passend aandenken in gedachten en zult u in een
volgend Signaal meer over kunnen lezen.
Tenslotte zal voor al onze KNVB scheidsrechters ook het moment van de waarheid
weer aanbreken, wie zal er promoveren, wie zal er degraderen? Ik wens jullie allen
nu alvast veel geluk bij de promotie, dan wel veel sterkte bij de degradatie. We
kunnen daar wellicht verder over napraten bij onze slotbijeenkomst van dit seizoen,
de BBQ op 9 juni bij Con Zelo, ik neem aan dat dan alles wel bekend zal zijn.
Langer napraten is ook nog mogelijk op de dag erna, op zaterdag 10 juni hebben
we weer de RABO fietstocht waarmee wij maximaal 10x30=300 euro kunnen verdienen. Daarvoor hebben wij dan wel 10 fietsers nodig die voor
onze vereniging even 30 km zouden willen fietsen. Opgeven
daarvoor kan nog steeds bij mij (06 1025 7095).
Dick Dam, voorzitter

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
CONTRIBUTIES / DONATIES
Eind april hebben die nog aan hun contributieplicht gehoor hebben gegeven een herinnering gehad om dit alsnog te doen. Wederom hierbij een
machtigingsformulier om over te gaan tot automatische incasso, zodat we
de volgende keren verschoond blijven van achterstallige contributie. Enkele leden hebben intussen hun contributie overgemaakt, doch helaas niet
iedereen.
Vanaf 1 mei is zoals bekend het bedrag verhoogd van € 37,50 naar €
42,50. Rekeningnummers staan in de ontvangen brief en in de colofon van
dit blad.
Bovenstaande geldt ook voor nog een aantal donateurs verenigingen. Ook
deze hebben gericht aan de penningmeester een brief gehad met een
machtigingsformulier. Doch niet iedereen heeft daar nog gehoor aan gegeven. Een verzoek aan de secretarissen om deze brief aan uw penningmeester te overhandigen.

6
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LEDENMUTATIES
Nieuw lid:
Michel (M.H.) Kuilman
Raadhuisplein 61
1701 EH Heerhugowaard

Michel, van harte welkom bij onze vereniging! Je traint natuurlijk al een
tijdje fanatiek met ons mee en we zien je graag bij onze overige activiteiten!
Gestopt:
Wij bedanken Kevin Kooij voor zijn lidmaatschap en wensen hem veel geluk met zijn pasgeborene!
Tevens bedanken wij Bart Ballegooy voor zijn lidmaatschap.

KERSTPUZZEL
In het vorige SIGNAAL is per abuis vergeten de uitslag van de Kerstpuzzel
van de editie 2016-5 te vermelden. De oplossing was “Sportiviteit en
respect in het nieuwe jaar”. Er waren vijf winnaars, zij zullen persoonlijk
hun prijs krijgen.

RABO FIETSTOCHT
Zaterdag 10 juni wordt weer de Rabo FietsSponsorTocht gehouden. Met 10
personen kunnen we totaal € 300,00 voor de kas bij elkaar fietsen. Opgave graag naar piethoutenbos@quicknet.nl.
We verzamelen om 09:00 uur in de kantine van Con Zelo voor een bakkie
koffie. Daarna vertrekken we richting Warmenhuizen om vandaar de tocht
van ± 30 km te starten. Een mooie gelegenheid om onderstaande activiteit er weer af te fietsen.

SEIZOENSAFSLUITING MET BBQ
Vrijdag 9 juni staat de sluitingsavond met barbecue gepland in de kantine
van Con Zelo.
De aanvang is 18:00 uur. Opgave hiervoor graag
sturen naar piethoutenbos@quicknet.nl.
Opgave is zeker gewenst i.v.m. het bestellen van
vlees.

www.svschagendenhelder.nl
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ZORGELIJKE ONTWIKKELING
Met bovenstaande zin zult u zich afvragen welke ontwikkeling. Nu ik maak
me
ernstige
zorgen
omtrent
de
5de
klasse
zondag
KNVB
West 1.
Reeds nu 17 maart, wanneer ik de copy verstuur naar de redactie, is de
competitie nog niet afgewikkeld en hebben al diverse verenigingen besloten niet verder meer te gaan deelnemen aan de competitie. Uit wel bekende informatie zijn dat al 7 verenigingen in West 1 tot nu toe.
Resultaat een competitie die erg vervelend overkomt bij de tegenstanders
die nog wel een eerste elftal kunnen formeren. De verenigingen die afhaken hebben niet genoeg spelers meer omdat ze er geen zin meer in hebben om op zondagmiddag te spelen.
Geluiden langs de lijnen van laat ons om 10 uur voetballen dan hebben we
nog de hele middag voor andere activiteiten, of in gezinsverband er op uit
te trekken. Diverse van die afgehaakte verenigingen hebben echter wel
meerdere tweede en derde elftallen maar die spelers hebben geen zin om
in het eerste te gaan voetballen. Men wil wel een balletje trappen maar
zonder verplichtingen van te komen trainen en zondagmiddag voetballen.
Al met al dus zorgelijk voor de bestuurders van die verenigingen.
Maar hoe nu verder, daar heb ik vanaf de zijlijn geen antwoord op, echter
de KNVB West 1 zal daadwekelijk moeten gaan zoeken naar oplossingen.
In onze regio hebben inmiddels al afgehaakt de v.v. Kreileroord en
Oudesluis wegens een te kort aan spelers.
Dat is natuurlijk voor die verenigingen niet prettig want toch een stukje
saamhorigheid in zo’n dorp verdwijnt en komt waarschijnlijk niet meer terug op het voetbalveld.

Gerrit Dekker

www.svschagendenhelder.nl

9

het SIGNAAL

10

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL

KEEZEN 2016-2017
De tussenstand na vier keezavonden is als volgt:
1 Co Cardol (4)

159

2 Ria Brink (3)

152

3 Lenie Cardol (4)

151

4 Piet Houtenbos (3)

144

5 Piet Borst (4)

135

6 Dick Dam (3)

125

7 Ans Stam (3)

124

8 Dik Kortekaas (3)

118

9 Co Stam (3)

117

10 Erwin Dam (4)

110

11 Lien Borst (3)

89

12 Marian Dam (4)

82

13 Demian van Grieken (3)

80

14 Elly Visser (1)

68

15 Theo de Graaf (2)

65

16 Cees Jansen (1)

40

17 Brenda Houtenbos (1)

25

18 John Schneider (1)

21

19 André Smit (1)

16
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De volgende Keezavonden
zijn op:

12 mei
15 september
3 november
om 20.00 uur op
Sportpark de Groet
(vrije inloop,
deelname € 2,- p.p.)
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WANTED
LEDEN
ADVERTEERDERS / SPONSORS
SV Schagen-Den Helder e.o. is een gezonde scheidsrechtersvereniging, die
zich rijk mag rekenen met een goed aantal leden, trouwe donateursverenigingen en donateurs en een redelijk vaste groep aan sponsors en adverteerders.
We zijn actief met onze trainingen, hebben nauw contact met onze donateursverenigingen, bieden uitgebreide ondersteuning aan alle soorten
scheidsrechters die wij in ons ledenbestand hebben en mocht het mis gaan
in onze mooie hobby, dan zijn wij er voor u!
Nieuwe leden en adverteerders zijn uiteraard altijd welkom en kunnen zich
aanmelden bij:
Leden:
José van den Hoff
Waterkeringsweg 50
1785 HX Den Helder
0223-637111 - 06-29058014
schagen-denhelder@covs.nl

Adverteerders/sponsors:
Piet Houtenbos
Fresiastraat 9
1738 CL Waarland
0226-421306 - 06-53218381
piethoutenbos@quicknet.nl
12
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BONDSCOACH WORDEN? ALSJEBLIEFT NIET!
De afgelopen weken heeft de KNVB veelvuldig het nieuws gehaald met de
knullige wijze waarop zij haar vlaggenschip, het Nederlands Elftal, leiding
geeft of wil geven. Veel kandidaten zijn de revue gepasseerd in de ‘strijd’
om het bondscoachschap, en juist toen er één gevonden was die bereid
was om de kar te gaan trekken, wist de Bond er weer een wending aan te
geven die ook deze kanshebber fataal werd en hem deed terugtrekken.
Ons nationale elftal bestaat vooralsnog uit een gemêleerde groep spelers,
jong en oud door elkaar, alwaar de onwetendheid heerst. De gevestigde
orde met Sneijder en Robben willen graag een stem hebben in het beslissingstraject, de jonge honden willen zich bewijzen maar weten niet bij wie.
Door deze onduidelijkheid lijkt het uitgesloten dat we ons plaatsen voor
het WK. Erg? Ach, Rusland is niet de fijnste plek om te voetballen, dus als
je dan toch een keer moet missen, dan deze maar. Daarentegen zou dan
de eerstvolgende keer weer in de zandbak van Qatar zijn…
Wat staat de KNVB te doen? Wellicht eens luisteren naar de rede, missie
en visie bepalen en een beleid durven kiezen. Maak een keuze voor een
goede, ervaren bondscoach, gun hem de tijd om een elftal te bouwen zonder zich iets aan te hoeven trekken van de reeds gearriveerde spelers en
werk toe naar het EK 2020 en het WK 2022. Rusland kunnen we vergeten,
maar laten we er dan de volgende keer gewoon weer staan.
Welke naam zal de KNVB daaraan gaan verbinden? Door het instabiele
beleid van de afgelopen maanden hebben vele kandidaten die aan de criteria voldoen al laten weten het zinkende schip niet van de ondergang te
willen redden. Misschien omdat ze er geen heil in zien, maar als je het wel
beschouwt: je hebt eigenlijk niets te verliezen als je nu bondscoach wordt!

www.svschagendenhelder.nl
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SPELREGELWEDSTRIJDEN WEST I
De maand april stond bol van de spelregelwedstrijden waar de teams van
SV Schagen-Den Helder e.o. hun talent tentoon konden spreiden. Op 7
april was de halve finale van het district bij SV Waterland in Purmerend en
op 28 april hebben beide teams in Bussum gestreden om de districtstitel.
De plaatsing voor Landelijke Finale was uiteraard als regerend kampioen al
veilig gesteld, deze wordt op 10 juni gehouden in Heerenveen.

Halve finale (SV Waterland, Purmerend)
In het clubhuis van SV Waterland streden de helft van alle teams uit West
I om een plekje in de finale in Bussum, terwijl op datzelfde moment de
andere halve finale plaatsvond in Amsterdam.
Schagen-Den Helder 1 en 2 vormden de strijdmacht en ondervonden weinig hinder om samen aan kop te eindigen. De ranglijsten werden na afloop
van deze halve finales zowel in teamverband als individueel gevuld met
leden van onze vereniging, waarbij Co Cardol bij zijn rentree zelfs persoonlijk winnaar werd. Het verschil was miniem, maar desalniettemin bewees hij dat hij het nog niet verleerd is.

Districtsfinale West I (SV ‘t Gooi, Bussum)

Op vrijdag 28 april was Schagen-Den Helder met twee teams vertegenwoordigd bij de districtsfinale die deze keer bij SDO in Bussum werd gehouden. Verder was de SVA (Amsterdam) met drie teams aanwezig en
waren er nog teams uit Waterland en Haarlem. In totaal dus 7 teams.
Na de eerste leesvraag ronde en de mondelinge ronde bleek al dat Schagen-Den Helder 1 waarschijnlijk de sterkste van de avond zou worden. Met
97 punten had dit team toen al een ruime voorsprong op SVA 1 (76 punten) en Waterland (68 punten). Ons tweede team begon zeer matig, met
55 punten stonden zij op dat moment op de zesde plaats. Toen kwamen
voor ons de lastigste onderdelen, de beeldvragen en de quizvragen. Topper bij die onderdelen werd Pepijn Helgering van SVA 1 die daar de maximale score van 20 + 25 = 45 punten wist te behalen. Van ons team behaalden Co Cardol en Theo de Graaf beiden een score van 31 punten terwijl Dick Dam tot 32 punten wist te komen. De spanning voor de individu14
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ele hoogste score bleef er daardoor nog wel even in zitten, zou Pepijn de
favorieten van Schagen-Den Helder deze keer de baas blijven? Helaas
voor hem bleek hij het schriftelijk niet zo goed gemaakt te hebben, slechts
21 van de maximaal te behalen 35 punten, terwijl Theo, Co en Dick daar
respectievelijk 34, 32 en 32 punten wisten te behalen. Daardoor werd
“good old” Co Cardol de beste van de avond met 97 punten, gevolgd door
Theo en Dick, beiden met 96 punten. De “best of the rest” werd Pepijn
Helgering met 93 punten, gevolgd door Jordy Wals van Waterland met 86
punten. Ons tweede team kwam nog terug tot een vierde plaats in totaal,
toch een beetje tegenvallend, individueel was van dat team Thomas Bakker de beste met een punten aantal van 80 bereikte hij daarmee individueel een achtste plaats.
Door deze score gaan Schagen-Den Helder 1 en SVA 1 beiden op zaterdag
10 juni naar Heerenveen om daar de landelijke finale te spelen. Daar
wordt zware tegenstand verwacht van de teams van Rotterdam en De
Langstraat (Tilburg) met Arnhem als gevaarlijke outsider.

www.svschagendenhelder.nl
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AVIA CLUBSPAREN VOOR
SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O.
Het gaat goed met de actie AVIA CLUB SPAREN. Onlangs hebben we weer
een aantal spaarders mogen inschrijven. Maar nog niet iedereen heeft gebruik gemaakt van deze pas t.b.v. onze/uw vereniging.
Ook kunnen we uiteraard nog meer spaarders gebruiken. Wilt u ook sparen voor de vereniging, door te tanken bij AVIA, neem dan contact met
ondergetekende en ik stuur een pas op met een lijst van tankstations van
AVIA.

Piet Houtenbos
piethoutenbos@quicknet.nl

16
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VRAGEN AAN DE VOORZITTER VAN: SRC
Elke editie stellen we vijf vragen aan de voorzitter van
één van onze donateursverenigingen met betrekking
tot zijn visie op voetbal en arbitrage. Deze editie leggen
we de vragen voor aan Jac Vink en Nico Bellis.
1.

Wat doet uw vereniging aan werving en opleiding van verenigings-scheidsrechters?

SRC werft niet echt, SRC verplicht de C-junioren om 1 á 2 per jaar een
jeugdwedstrijd(E/F) te fluiten. Hiervoor krijgen de aankomende scheidsrechters aan het begin van het seizoen een scheidsrechterinstructie cursus
van een ervaren verenigings scheidsrechter. Ook worden de selectiespelers 1x per jaar, wekelijks ingedeeld om een C/D wedstrijd te fluiten.
2. Wat vindt u van het niveau van de KNVB-scheidsrechters die het
eerste elftal van uw vereniging fluiten?
Wat betreft scheidsrechters, het te lieve SRC wordt wel eens benadeeld,
maar over het algemeen gaat het wel.
3. Wat is er bij uw vereniging geregeld voor jeugdscheidsrechters?
Op zaterdag is er iedere week iemand aanwezig om de jongens te begeleiden, en te zorgen dat alles goed verloopt tijdens de wedstrijden, mbt
publiek en coaches.
4. Wat vindt u van de ondersteuning die sv. Schagen-Den Helder
e.o. en de COVS aan uw vereniging bieden?
Tot nu toe is er geen ondersteuning van COVS bij SRC, maar we zouden
dit wel graag willen voor het opleiden en volgen van de vrijwillige jeugdscheidsrechters.

5. Welke wensen heeft u die wij mogelijk voor uw vereniging kunnen vervullen?
Het assisteren bij het opzetten van een structuur en opleiden van de
jeugdscheidsrechters tot volwaardige clubscheidsrechters, met het uiteindelijke doel, om senioren wedstrijden te gaan fluiten, bij de vereniging.

www.svschagendenhelder.nl
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SPELEN MET DE SPELREGELS
Opnieuw 7 inzendingen deze keer.
De verwijzingen zijn naar de Nederlandse uitgave van Spelregels veldvoetbal, uitgave juni 2016 en die zijn te vinden op :
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbalversie-9-juni-2016
Hierbij de, volgens ons, juiste antwoorden uit Signaal 1, van februari
2017:
Vraag 1: B (pag. 49)
Vraag 2: D (pag. 22)
Vraag 3: B (pag. 48 en pag. 52)
Vraag 4: C (pag. 49)
Vraag 5: B (pag. 22)
Vraag 6: D, C, B (pag. 49)
Vraag 7: D, D, F (pag. 48)
Vraag 8: C, D, F (pag. 48)
Vraag 9:
Doet de doelverdediger van partij B dit binnen het strafschopgebied en de
bal gaat het doel in: aftrap na geldig doelpunt (2)
Doet de doelverdediger van partij B dit binnen het strafschopgebied en de
bal gaat niet het doel in: hoekschop (2)
Doet de doelverdediger van partij B dit buiten zijn strafschopgebied en de
bal gaat het doel in: aftrap na geldig doelpunt (voordeelregel) en een gele
kaart voor de doelverdediger van partij B (2)
Doet de doelverdediger van partij B dit buiten zijn strafschopgebied en de
bal gaat niet het doel in: directe vrije schop voor partij A en een rode
kaart voor de doelverdediger van partij B (behalve wanneer de doelverdediger van partij A de bal trapte uit een indirecte vrije schop, dan krijgt de
doelverdediger van partij B een gele kaart) (2)
De stand na deze eerste ronde van 2017 is:
Naam

Sign.1

Sign. 2

Sign. 3

Sign. 4

Sign. 5

Totaal

Gem.

Piet Borst

29

29

29

Gerrit Dekker

26

26

26

Co Cardol

26

26

26

Arie Klaver

22

22

22

Alex David

20

20

20

Teije van Seijen

14

14

14

Ysbrand Haagsma

12

12

12

18
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te
merken dat de uiterste inleverdatum op 1 augustus 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 doelverdediger en een aanvaller komen hard met elkaar in
botsing, waarvoor de scheidsrechter het spel onderbreekt. Hij staat
verzorging voor beiden toe en wil het spel hervatten, maar verplicht de aanvaller eerst even buiten het veld te gaan, voordat hij
een scheidsrechtersbal toepast. Handelt hij juist?
A.
Ja, de doelverdediger hoeft het veld niet uit, de aanvaller
wel.
B.
Nee, de aanvaller had het veld niet uit gehoeven.
C.
Nee, de doelverdediger had ook kort het veld uit gemoeten.
D.
Nee, de scheidsrechter had een vrije schop aan de doelverdediger moeten toekennen.

Vraag 2
Wat moet de spelhervatting zijn als een toeschouwer van achter
het hek een veldspeler onheus bejegent en de betreffende speler
vanaf het middenveld met opzet de bal hard in het gezicht van deze toeschouwer schiet?
A.
Indirecte vrije schop
B.
Scheidsrechtersbal
C.
Directe vrije schop
D.
Inworp
Vraag 3
Terwijl een aanvaller van buiten het strafschopgebied op doel
schiet, gooit een ballenjongen een tweede bal in het speelveld,
waardoor de doelverdediger afgeleid raakt en zonder meer de
speelbal in het doel laat gaan. Wat beslist de scheidsrechter?
A.
Indirecte vrije schop
B.
Aftrap na geldig doelpunt.
C.
Scheidsrechtersbal
D.
Doelschop

www.svschagendenhelder.nl
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Vraag 4
Een inworp wordt teruggeworpen op de eigen doelverdediger. Deze
neemt de bal aan met zijn voet, maar raakt hem verkeerd. Hierdoor dreigt een toegesnelde aanvaller de bal in het doel te kunnen
schieten, ware het niet dat de doelverdediger er voor kan duiken
en de bal met zijn hand weg kan slaan. Dit gebeurt allemaal in het
strafschopgebied, wat beslist de scheidsrechter?
A.
Strafschop
B.
Indirecte vrije schop
C.
Strafschop en rood
D.
Indirecte vrije schop en rood
Vraag 5
Een aanvaller gaat alleen op het doel van de tegenpartij af en
wordt net over de middenlijn door een verdediger aan zijn shirt getrokken. Hij komt hierdoor ten val, waardoor een kansrijke aanval
verloren gaat. Hoe handelt de scheidsrechter?
A.
Directe vrije schop en rood
B.
Indirecte vrije schop en rood
C.
Directe vrije schop en geel
D.

Indirecte vrije schop en geel

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)
De bal gaat over de zijlijn. Een speler haalt snel de bal op achter
de hekken en gooit vanaf daar de bal met een correcte inworp naar
een medespeler, die een kansrijke aanval kan opzetten. Wat beslist
de scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open)
Om de bal weer terug in zijn bezit te krijgen, gooit een inwerper
voorzichtig de bal tegen de rug van een tegenstander. Deze tegenstander is hier niet van gediend en voert als reactie een buitensporige tackle uit op de inwerper, die nog op de zijlijn staat. Wat doet
de scheidsrechter?
Vraag 8 (Mokum Open)
Een strafschop tijdens een wedstrijd wordt hard op doel geschoten.
De doelman weet ternauwernood redding te brengen en stompt de
bal tegen de doellat, waarna de bal weer voor de voeten van de
nemer komt. Deze weet hem daarna alsnog in het doel te schieten.
Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 9 (LET OP: let op dit is een open vraag, dus graag een
zo volledig mogelijk antwoord!)
Een speler herkent bij het oplopen van het veld de scheidsrechter
van een eerdere wedstrijd en beledigt hem tijdens het handen
schudden vlak voor de aftrap op grove wijze. Wat moet de scheidsrechter doen?

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

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 AUGUSTUS 2017 BIJ:
erwin.dam@svschagendenhelder.nl
www.svschagendenhelder.nl
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