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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 oktober 2017

Drukkerij: Zeeman Groep
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

15 sep

20.00

Keezavond

kantine Con Zelo

22 sep

20.00

Opening / techn. avond

kantine Con Zelo

01 okt

14.00

Uitreiking Fair Play Cup

SV Kleine Sluis

09 okt

20.00

Daan van Velzen Bokaal

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 zomer is weer voorbij. Sportief gezien was het een mooie zomer, waarbij de vrouwen de macht hebben gegrepen. Het meest recent zijn de successen op het WK atletiek. Acht finaleplaatsen, vier medailles, drie keer
brons en één keer goud. Brons voor Sifan Hassan op de 5000 meter, brons
voor Anouk Vetter op de zevenkamp en brons plus goud voor onze absolute topper Daphne Schippers, brons op de 100 meter en goud op de 200
meter sprint. Juist, allemaal vrouwen dus.
Vlak daarvoor hadden we het fantastische resultaat van de Nederlandse
voetbalvrouwen op het Europese Kampioenschap in eigen land. Inmiddels
kent iedereen die een beetje voetbalminded is ook wel de namen van de
belangrijkste speelsters. Lieke Martens, Vivianne Miedema, Shanice van de
Sanden en keepster Sari van Veenendaal zijn inmiddels net zo bekend geworden als de voetbalmannen van Nederland enige tijd geleden.
Maar kennen we ook de naam Bibiane Steinhaus? Wellicht nog niet, maar
als we de scheidsrechterswereld goed blijven volgen dan gaat dat ongetwijfeld komen. Deze blonde Duitse van 38 jaar is namelijk de eerste vrouwelijke scheidsrechter die in de hoogste afdeling van de Bundesliga fluit.
Ze heeft de finale van de Champions League voor vrouwen gefloten en
was ook actief op het eerder genoemde EK voor vrouwen. Afgelopen
weekend floot ze de bekerwedstrijd tussen Bayern München en Chemnitzer
FC. Wanneer zullen we het in Nederland voor het eerst gaan zien, een
vrouwelijke scheidsrechter in de eredivisie? En zal dat dan onze Alkmaarse
Shona Shukrula zijn?
We zullen het moeten afwachten, in de tussentijd maar zelf weer lekker
gaan fluiten, ieder op zijn eigen niveau. De conditietraining op woensdagavond is weer begonnen, vanaf 20.00 uur is iedereen die dat wil weer welkom bij Con Zelo op sportpark De Groet in Waarland. Later zullen we ook
de spelregelkennis weer gaan opvijzelen, op de technische openingsavond
op 22 september en voor de liefhebbers bij de strijd om de Daan van Velzenbokaal op 9 oktober.
Allemaal weer veel succes op de velden!
Dick Dam, voorzitter

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
HET SIGNAAL IN 2018
Nadat het clubblad de afgelopen twee jaar al ieder jaar in oplage is gedaald, ziet het bestuur dat de digitalisering steeds sneller en gemakkelijker
gaat. Zo worden de meeste activiteiten inmiddels met mailings kenbaar
gemaakt aan de leden en verliest de papieren versie van Het SIGNAAL
steeds meer haar waarde.
Vandaar dat wij de digitalisering verder door willen voeren en vanaf 2018
beginnen met het uitsluitend digitaal verspreiden van Het SIGNAAL, al dan
niet in de huidige (digitale) vorm. Hierdoor zijn we beter in staat om in te
spelen op het nieuws van het moment, kunnen we meer actueel zijn in
onze berichtgeving en ook de kostenstructuur wordt hierdoor natuurlijk
voor ons als vereniging aantrekkelijker. Bovendien kunnen we dan ook
altijd alles in kleur publiceren en zijn meer interactieve onderdelen toe te
voegen. We streven er wel naar om ook dan minimaal 5 keer per jaar te
verschijnen.
Graag biedt het bestuur haar leden de kans om hier een mening over te
vormen en deze aan ons kenbaar te maken. Dit vernemen wij graag via
erwin.dam@svschagendenhelder.nl of via onze secretaris (zie colofon).
Namens het bestuur en de redactie, Erwin Dam
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OPENING & TECHNISCHE AVOND
Op vrijdag 22 september organiseren wij in de kantine
van VV Con Zelo in Waarland een technische avond,
die we tevens hebben bestempeld als openingsavond
voor het nieuwe seizoen 2017-2018.
Tijdens deze avond zullen we met name ingaan op de
volgende onderwerpen:



Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier (mDWF)



Spelregelwijzigingen 2017-2018



Praktisch omgaan met administratie rondom wedstrijden

Uiteraard staat het u vrij om tijdens deze avond ook vragen aan ons te
stellen die niet onder deze onderwerpen vallen, zodat iedereen weer met
voldoende kennis op of langs de velden komt te staan.
De avond start om 20.00 uur en we willen tussen 22.00 en 22.30 uur eindigen, afhankelijk van hoeveel vragen er uit de zaal komen.
Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en ontvangt u het eerste kopje koffie van ons.

Dus:
Vrijdag 22 september, 20.00 uur
Kantine VV Con Zelo, Waarland
Toegang = gratis
Erwin Dam

www.svschagendenhelder.nl
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FAIR PLAY CUP 2016-2017
Met medewerking van de KNVB hebben we ook over afgelopen seizoen
weer het Fair Play klassement van onze regio kunnen opstellen. Deze editie waren er 32 verenigingen die hiervoor in aanmerking kwamen en zelden stond de top vijf zo dicht bij elkaar.
Tevens gaat dit seizoen de boeken in als het meest sportieve seizoen sinds
2010-2011, want met een gemiddelde van slechts 1,44 strafpunten per
club laat het de afgelopen seizoenen ver achter zich (ongeveer 1,70 strafpunten gemiddeld).

1 Kleine Sluis zon.

0,71

17 ZAP

1,38

2 Petten

0,81

18 Kleine Sluis zat.

1,39

3 Vesdo

0,90

19 Wieringermeer

1,40

4 Callantsoog

0,93

20 FC Den Helder

1,52

5 Hollandia T

0,97

21 Schagen

1,54

6 VZV

1,00

22 De Koog

1,58

7 ZDH

1,07

23 DWOW

1,61

8 SRC zon.

1,09

24 Flevo

1,64

9 Winkel

1,09

25 Dirkshorn

1,66

1,14

26 Con Zelo

1,83

11 Nieuwe Niedorp

1,24

27 Succes

1,83

12 Wieringerwaard

1,27

28 JVC

2,00

13 Texel '94

1,27

29 SRC zat.

2,08

14 Geel Zwart '30

1,28

30 Wiron

2,12

15 Vios-W

1,30

31 Kaagvogels

2,27

16 HCSC

1,32

32 Zeemacht

2,80

10 Sint Boys

Wij feliciteren Kleine Sluis zondag met de overwinning en zij zullen bij
de eerste thuiswedstrijd in de competitie de Fair Play Cup uitgereikt krijgen door onze voorzitter. Dit zal zijn op zondag 1 oktober om 14.00 uur,
voorafgaand aan de wedstrijd Kleine Sluis - Hollandia T.

www.svschagendenhelder.nl
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KEEZEN
Het Keezen zal op 15 september weer van start gaan voor wat betreft het nieuwe seizoen. Vorig seizoen hebben uiteindelijk 13 deelnemers minstens 3 keer meegedaan, wat genoeg is om in de eindstand te worden opgenomen.
Tijdens de barbecue ter afsluiting van het afgelopen seizoen zijn de
prijzen uitgereikt aan de hand van de volgende eindstand:

1 Ria Brink (4)

52,25

2 Piet Houtenbos (4)

46,25 De volgende Keezavonden

3 Dick Dam (3)

41,67

4 Ans Stam (3)

41,33

5 Co Cardol (4)

39,75

6 Co Stam (3)

39,00

7 Lenie Cardol (4)

37,75

8 Piet Borst (4)

33,75

9 Lien Borst (3)

29,67

10 Erwin Dam (5)

29,60

11 Dik Kortekaas (4)

29,50

12 Demian van Grieken (3)

26,67

13 Marian Dam (4)

20,50

www.svschagendenhelder.nl

zijn op:

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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GENIETEN VAN...

Wat heb ik genoten van het Nederlands damesvoetbal en met het behalen
van de titel. Mooi voetbal en met passie gespeeld.
Geen tikkie breed of achteruit voetballen maar voor 80% eenmaal raken
en vooruit spelen. Geen gemene overtredingen, geen gekanker op elkander, geen op of aanmerkingen op de leiding die het voortreffelijk hebben
gedaan. Wat kan voetbal dan toch een mooi spelletje zijn.
Nog enkele weken dan begint de kompetitie weer voor seizoen 2017-2018.
Zullen de amateurvoetballers wat geleerd hebben van de dames, ik betwijfel het want in diverse vriendschappelijke wedstrijden hebben weer het
nodige stof opgeleverd van hoe het niet moet.
Van de KNVB heb ik dan ook het verzoek gehad om me weer beschikbaar
te stellen als waarnemer om naar complexen te gaan voor het bezoeken
van een wedstrijd. Was het voorheen elke week, nu in veel mindere mate
en dan is het prettig dat ik ook op andere terreinen beschikbaar kan zijn
voor m,n andere hobby, schrijven van verhalen in de Westfriese taal en
muziek schrijven en teksten maken.
Mede door geen bestuurlijke functies meer in COVS verband is door de nu
ontbrekende informatie het ook voor mij moeilijker geworden om relevante informatie via het verenigings orgaan tot u te brengen.
Met de spelregels is dit ook zo, nog wel naar het Nederlands Kampioenschap geweest in Heerenveen waar ik een oud bestuurslid van Schagen
nog gesproken heb n.l. Han Kiemel, maar verwacht dat het wel m,n laatste zal wezen.
Diverse jaren deze bezocht ik de kampioenschappen en ook diverse jaren
spelregelpakketten gemaakt maar tijden veranderen zo ook naar het laat
aanzien een veranderde opzet van de wedstrijden.
Deze zijn ook van toepassing bij de jeugd spelregelwedstrijden welke ik dit
jaar door andere verplichtingen niet heb kunnen bezoeken in Deventer.
De toekomst zal het uitwijzen hoe of één en ander dan gaat verlopen.
Gerrit Dekker
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UPDATE WEBSITES EN DIGITALE SPELERSPAS
Vanaf deze zomer heeft de KNVB niet alleen het nieuwe mDWF (Mobiel
Digitaal Wedstrijdformulier) ingevoerd, maar ook zijn Voetbal.nl en
KNVB.nl intensief onder handen genomen. Hierdoor is het voor voetballers, bestuurders en scheidsrechters nog gemakkelijker geworden om deze
websites te gebruiken en vooral te personaliseren.’
Zo is het nu mogelijk (en voor het gebruik van het mDWF zelfs noodzakelijk) om een spelersprofiel aan te maken, waarmee ook in de KNVB Wedstrijdzaken app kan worden ingelogd. Hier zien spelers hun eigen wedstrijden, uitslagen en standen, maar kunnen zij ook zelf hun adresgegevens,
foto en verdere persoonlijke info toevoegen.
Tot 1 november kunnen spelers daardoor zelf hun foto van hun digitale
spelerspas wijzigen. Heel mooi natuurlijk, want doordoor is de kans groter
dat foto’s van spelers up-to-date zijn. Echter, nu is er geen controle meer
door een (wedstrijd)secretaris op de duidelijkheid van de foto.
Aan alle scheidsrechters (zowel verenigings– als KNVB-scheidsrechters)
daarom de oproep om bij onduidelijke foto’s de spelers erop te wijzen dat
zij dit moeten veranderen. Na 1 november kan dat niet meer en bij een
onduidelijke foto geldt net als vorig seizoen:
geen (goede) digitale spelerspas = niet spelen!
Een ander aandachtspunt is dat de Wedstrijdzaken app en de website accounts minder betrouwbaar zijn als meerdere mensen zich registreren met
hetzelfde e-mailadres. Hierdoor worden gegevens namelijk gemakkelijk
met elkaar verward. Gebruik dus voor ieder persoon een verschillend emailadres!

www.svschagendenhelder.nl

15

het SIGNAAL

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
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NIEUW: AANKLAGER IN HET AMATEURVOETBAL
Dit seizoen wordt er voor het eerst met een aanklager gewerkt in het
amateurvoetbal. Wat houden de veranderingen in de tuchtrechtspraak
precies in, waarom zijn ze doorgevoerd en wat voor voordelen heeft dat
ten opzichte van het oude systeem? Guus Heutink, de voorzitter van de
landelijke tuchtcommissie, is erg enthousiast. "Dit is een heel mooie stap
vooruit."
"In het verleden kreeg een speler die een rode kaart had gekregen en op
het wedstrijdformulier was beland een sanctie van de tuchtcommissie",
vertelt Heutink. "Wanneer je het niet eens was met het schikkingsvoorstel
dan kon je daartegen verweer voeren."
De zaak kwam dan nogmaals op het bureau van de tuchtcommissie te liggen. "De indruk kon zo gewekt worden dat je niet met een onafhankelijk
instituut te maken had, maar dat was wel het geval.” In de nieuwe situatie
buigt eerst de aanklager zich over de zaak. Die aanklager heeft bovendien
wat meer bevoegdheden gekregen dan voorheen. Zo kan hij de zaak seponeren wanneer er overduidelijk een fout is gemaakt of de zaak direct aan
de tuchtcommissie voorleggen wanneer er sprake is van buitensporig geweld. In de meeste gevallen zal hij echter een schikkingsvoorstel sturen
naar de betreffende speler. Gaat die akkoord, dan is daarmee de kous af.
Gaat de speler niet akkoord dan kijkt de aanklager opnieuw naar de zaak.
Hij kan de tenlastelegging wijzigen en opnieuw een schikkingsvoorstel
aanbieden of hij stuurt het dossier, met de stukken daarbij die van belang
zijn, naar de tuchtcommissie. "Hij geeft aan waarom hij vindt dat de speler
in kwestie gestraft moet worden en hoe hoog de straf volgens hem moet
zijn", vervolgt Heutink. De beschuldigde speler mag echter ook aangeven
waarom hij niet akkoord is gegaan met de straf. "De tuchtcommissie kijkt
naar beide kanten van de zaak en is als het ware een balans tussen beide
partijen."
"De aanklager is namens de KNVB werkzaam, de tuchtcommissie is een
onafhankelijk instituut dat puur afgaat op de stukken vanuit het dossier",
aldus Heutink. "Die kijkt naar de zaak en toetst of het klopt wat de aanklager zegt en of dat bewezen kan worden. Op basis daarvan volgt een uitspraak."
Bron: KNVB.nl

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 2, van juni 2017:
Vraag 1: B (pag.23)
Vraag 2: A (pag. 49)
Vraag 3: C (pag. 23)
Vraag 4: B (pag. 46)
Vraag 5: C (pag. 47)
Vraag 6: A, H, H (pag. 58)
Vraag 7: D, C, B (pag. 45)
Vraag 8: A, I, G (pag. 55)
Vraag 9:
De speler wordt weggezonden door de scheidsrechter door middel van het
tonen van de rode kaart (2)
Deze speler mag wel worden vervangen omdat de wedstrijd nog niet is
begonnen (1)
Dit vervangen mag alleen door een wisselspeler die wel op het wedstrijd
formulier staat vermeld, deze wisselspeler op zijn beurt mag niet worden
vervangen, terwijl het aantal wissels in de wedstrijd niet wordt verminderd
(1)
Er hoeft op de vervanging door de wisselspeler niet te worden gewacht (2)
Tenzij het de doelverdediger betreft, dan moet wel worden gewacht omdat
zonder doelverdediger niet mag worden gespeeld (1)
Het voorval moet door de scheidsrechter worden gemeld aan de bond (1)
De stand na deze tweede ronde van 2017 is:

Naam

Sign.1

Sign. 2

Piet Borst

29

Co Cardol

Totaal

Gem.

32

61

30,5

26

35

61

30,5

Gerrit Dekker

26

30

56

28

Arie Klaver

22

18

40

20

Teije van Seijen

14

25

37

18,5

Piet Houtenbos

-

31

31

31

20

-

20

20

Alex David

18

Sign. 3

Sign. 4

Sign. 5
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te
merken dat de uiterste inleverdatum op 1 oktober 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 speelt een directe vrije schop van buiten het strafschopgebied rechtstreeks terug op zijn doelverdediger. Deze neemt
de bal binnen zijn strafschopgebied aan, houdt hem 8 seconden
aan de voet en speelt hem vervolgens door naar een medespeler.
Mag dit?
A.
Nee, de doelverdediger mag de bal maar 6 seconden in bezit
hebben.
B.
Nee, dit is een terugspeelbal en derhalve niet toegestaan.
C.
Ja, maar alleen in de B-categorie.
D.
Ja, dit is zonder meer toegestaan.
Vraag 2
De scheidsrechter komt er in de rust achter dat hij de eerste helft
twee minuten te kort heeft laten duren. Daarom laat hij de tweede
helft twee minuten langer duren, in overleg met beide aanvoerders. Handelt de scheidsrechter juist?
A.
Ja, dit is de meest praktische oplossing.
B.
Nee, hij had eerst twee minuten moeten laten voetballen,
dan de ploegen van speelhelft laten wisselen en dan de aftrap
voor tweede helft laten nemen.
C.
Nee, de twee minuten had hij als verloren gegaan moeten beschouD.

wen en niet bij de tweede helft mogen optellen.
Ja, maar hij had dit niet met de aanvoerders mogen overleggen.

Vraag 3
Een inwerper gooit de bal, op correcte wijze weliswaar, hard tegen
een medespeler die hem uit frustratie ook weer hard tegen de inwerper aan schiet. Moet de scheidsrechter hier iets tegen doen?
A.
Nee, hier hoeft de scheidsrechter geen actie tegen te ondernemen.
B.
Ja, de inworp moet worden overgenomen en de inwerper
krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
C.
Ja, hij kent een directe vrije schop toe en de inwerper krijgt
een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
D.
Ja, hij kent een directe vrije schop toe en beide spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
www.svschagendenhelder.nl
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Vraag 4
De bal moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke voorwaarde is niet in de spelregels genoemd?
A.
Gewicht
B.
Diameter
C.
Omtrek
D.
Materiaal
Vraag 5
Een aanvaller staat klaar om een vrije schop op 20 meter van het
doel te nemen. De verdedigers vormen een muurtje en een andere
aanvaller gaat daar voor staan, om de spelers in het muurtje het
zicht te ontnemen. Is dit toegestaan als de aanvaller hierdoor op
minder dan 9.15 meter van de bal komt te staan?
A.
Nee, alleen de nemer mag dichter bij de bal staan dan 9.15
meter.
B.
Nee, de aanvaller mag de verdediger niet het zicht op de bal
ontnemen.
C.
Nee, de aanvaller maakt zich hiermee schuldig aan onsportief
gedrag en ontvangt daarvoor een gele kaart.
D.

Ja, dit is zonder meer toegestaan.

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)
Bij een strafschop lopen van beide ploegen spelers te vroeg toe.
Bovendien komt ook de doelverdediger te vroeg van zijn lijn. Wat
moet de scheidsrechter beslissen als de bal in het doel gaat?
Vraag 7 (Mokum Open)
Een doeltrap wordt veel te zacht naar een medespeler gespeeld,
waardoor de bal nog binnen het strafschopgebied stil komt te liggen. Een aanvaller snelt toe en wil de bal schieten, maar dit wordt
door een verdediger voorkomen door de aanvaller buiten het strafschopgebied vast te houden. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Vraag 8 (Mokum Open)
Bij een hoekschop staat een verdediger op 9.15 meter van de
hoekvlag. De hoekschop wordt snel genomen en komt vanaf de
paal direct terug bij de nemer, zonder dat een andere speler de bal
raakt. De nemer speelt de bal nu nogmaals. Wat doet de scheidsrechter?
Vraag 9 (LET OP: let op dit is een open vraag, dus graag een
zo volledig mogelijk antwoord!)
Aan het einde van de wedstrijd moeten strafschoppen worden genomen om de winnaar te bepalen. Na het laatste fluitsignaal, maar
voor het begin van de strafschoppenreeks, beledigt nu een veldspeler de scheidsrechter op zeer grove wijze. Hoe moet de scheidsrechter handelen en wat betekent dit voor de strafschoppenserie?

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

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