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BESTUUR
VOORZITTER
Dick Dam
Fresiastraat 10
1738 CL Waarland
0226-421297 - 06-10257095
dick.dam1@hotmail.com
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Piet Houtenbos
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LID
Erwin Dam
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1738 BK Waarland
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Sam Houtenbos
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Ysbrand Haagsma
Doorzwin 2414
1788 KM Julianadorp
0223-641506
y.haagsma@quicknet.nl
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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 februari 2018

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

2018
05 jan
19 jan
16 feb
02 mrt
05 mrt
12 mrt
04 mei
08 jun
09 jun
07 sep
02 nov

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.00

20.00
20.00

Nieuwjaarsborrel
Keezavond
Technische avond
Keezavond
Daan van Velzenbokaal
Jaarvergadering
Keezavond
BBQ
NK Spelregels COVS
Keezavond
Keezavond

kantine vv Vesdo
kantine vv Con Zelo
kantine vv Con Zelo
kantine vv Con Zelo
kantine vv Con Zelo
kantine vv Vesdo
kantine vv Con Zelo
kantine vv Con Zelo
COVS Eindhoven
kantine vv Con Zelo
kantine vv 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
Het jaar 2017 zit er bijna op. Sportief gezien was het voor Nederland best
wel een aardig jaar met successen voor bijvoorbeeld Tom Dumoulin en
Max Verstappen, maar met het Nederlands voetbal was het allemaal niet
best. Het Nederlands elftal wist zich niet te kwalificeren voor het komende
EK en de Nederlandse clubs hebben in de Europese competities heel weinig punten gehaald.
In een vorig voorwoord heb ik het al even over de vrouwen gehad, die
doen het stukken beter.
Ook de arbitrage in Nederland doet het best goed. Het team van Björn
Kuipers presteert al jarenlang op een hoog niveau, maar ook mannen als
Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük (blijft lastig schrijven met al die
puntjes) worden regelmatig aangesteld bij belangrijke Europese wedstrijden.
En dan hebben we nog de vrouwelijke arbiters, Shona Shukrula (uit Alkmaar) geassisteerd door Nicolet Bakker en Franca Overtoom (uit Obdam)
hebben in 2017 hun eerste WK kwalificatieduel geleid.
Op ons eigen bescheiden niveau hebben we met Schagen-Den Helder in
2017 ook niet ons beste jaar gehad. Na drie keer op rij Nederlands kampioen spelregels te zijn geweest kwamen we nu niet verder dan een zesde
plaats in de landelijke finale. We misten natuurlijk onze kopman Jörn te
Kloeze, maar verder haalden we tijdens de finale zeker ons normale niveau niet. Maar goed, we zijn weer druk aan het oefenen geslagen. Daar
waar ik voorzie dat het Nederlandse voetbal er wel een aantal jaren over
zal doen weer op een hoger niveau te komen, ga ik er stiekem toch wel
een beetje vanuit dat wij met Schagen-Den Helder in 2018 weer om de
bovenste plaatsen mee gaan strijden.
Of het uit gaat komen moeten we nog even afwachten, eerst gaan we met
z’n allen Kerst en Oud- en Nieuw vieren, gevolgd door onze Nieuwjaarsbijeenkomst.
Ik wens jullie allen prettige feestdagen en hopelijk tot ziens op 5 januari in
de kantine van VESDO te Schagerbrug.
Dick Dam, voorzitter

www.svschagendenhelder.nl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
HET SIGNAAL IN 2018
Zoals in de nieuwsbrief van november reeds gemeld zullen wij Het
SIGNAAL voort gaan zetten in digitale én papieren variant. De oplage van
de papieren variant zal worden verlaagd en we zullen alleen de leden die
dit bij de secretaris hebben aangegeven nog een papieren editie sturen.
Het is van belang dat u dit doorgeeft aan de secretaris vóór
31 januari 2018, zodat wij tijdig weten hoe hoog de oplage voor het
nieuwe jaar moet worden.

Namens het bestuur en de redactie, Erwin Dam
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST — 5 JANUARI 2018
Het bestuur nodigt u uit om het nieuwe jaar met ons in te luiden op
5 januari 2018 om 20.00 uur in de gezellige kantine van
voetbalvereniging VESDO in Schagerbrug. Onder het genot van een hapje
en een drankje proosten we op een sportief 2018!

TECHNISCHE AVOND — 16 FEBRUARI 2018
Na de technische avond van 22 september staat de volgende ook reeds
gepland en wel op vrijdag 16 februari 2018. Deze avond zal speciaal in
het teken staan van omgang met weerstand, hoe kun je je als scheidsrechter wapenen tegen (verbaal en non-verbaal) geweld op het voetbalveld.
Dit onderwerp is al een aantal jaar in toenemende mate onderwerp van
gesprek, zowel onder scheidsrechters als ook in de media. Als scheidsrechter kun je niet altijd voorkomen dat spelers zich misdragen, maar op deze
avond laten wij zien hoe je als scheidsrechter wel de risico’s kunt beperken. Denk hierbij aan preventief fluiten, kalmte in je eigen gedrag, contact
met spelers en staf. Verschillende mensen van verschillende niveaus zullen
hier hun medewerking aan verlenen.

www.svschagendenhelder.nl
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NOSTALGIE

(aangeleverd door IJsbrand Haagsma)
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KEEZEN
Na de eerste twee avonden Keezen reeds een totaal van 15 verschillende deelnemers, nu al twee meer dan vorig seizoen!
Aan kop nu Co Stam, maar Ria Brink lijkt ook dit jaar weer hoge
ogen te gooien naar de koppositie. Nieuwkomers / herintreders
Peter Beijens en Kelly Dam moeten hun techniek nog een beetje
bijschaven, maar de gezelligheid zat er in ieder geval al wel in :-)
1 Co Stam (1)

51.00

2 Ria Brink (2)

48.50 De volgende Keezavonden

3 Ans Stam (1)

44.00

4 Lien Borst (2)

41.00

5 Lenie Cardol (2)

40.50

6 Dick Dam (1)

40.00

7 Piet Houtenbos (2)

37.00

8 Co Cardol (2)

36.00

9 Erwin Dam (2)

35.50

10 Dik Kortekaas (2)

35.00

11 Piet Borst (2)

34.50

12 Cees Jansen (1)

33.00

13 Kelly Dam (2)

30.50

14 Peter Beijens (1)

28.00

15 Marian Dam (1)

15.00

www.svschagendenhelder.nl

zijn op:

19 januari
2 maart
om 20.00 uur op
Sportpark de Groet
(vrije inloop,
deelname € 2,- p.p.)
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KERSTPUZZEL
Dit jaar weer een Kerstpuzzel, in dezelfde
variant als vorig jaar.
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”. De gevonden letters vormen samen de oplossing van deze puzzel.

1.

De volledige naam van de Afrikaanse voetbalbond (4)

2. Waar de afkorting van voetbalclub ALC voor staat (9)
3. Het eerste land wat als organiserend land het WK Voetbal
wist te winnen (3)

4. Italiaanse scheidsrechter uit Bologna, geboren op 13 februari 1960 (9)
5. Deze donateursvereniging draagt dezelfde naam als de plaats waar zij
gevestigd is en daar speelt men in wit-zwart-zwart (7)
6. In deze stad werden de Olympische Zomerspelen van 2004 gehouden
(4)
7. Op 8 juni 2011 speelde het Nederlands
Elftal tegen Uruguay, deze
Argentijnse scheidsrechter floot hierbij
zijn eerste interland (11)

8. Deze donateursvereniging draagt dezelfde naam als de plaats waar zij
gevestigd is en daar speelt men in wit-zwart-rood (1)
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9. De naam van het stadion
van FC Twente (9)

10. Het trainingscomplex van PSV (4)
11. De spelstraf voor een onbesuisde tackle op een tegenstander in het
eigen strafschopgebied (2)
12. Deze scheidsrechter debuteerde in de Eredivisie bij SC Cambuur - PEC
Zwolle op 16 februari 2014 (9)
13. De legendarische speler die in Spanje ‘El Salvador’ werd genoemd (9)

14. Deze Nederlandse speelster had met twee goals een groot aandeel in
de gewonnen EK Finale tegen Denemarken in 2017 (13)
15. Deze grote Europese prijs won Feyenoord in 1974 (1)

www.svschagendenhelder.nl
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16. Deze Nederlandse Eredivisie scheidsrechter voetbalde bij Meerlo,
Helmond Sport en SV Venray, voor hij scheidsrechter werd (8)

17. Dit Nederlandse stadion droeg eerder de namen Fujifilm-stadion en
MyCom-stadion (5)
18. De naam van het sportcomplex van FC Den Helder (9)

19. Deze trainer debuteerde in 1992 bij Ajax, nadat hij daarvoor assistent
-trainer was bij de Amsterdamse club (10)
20. De stad waarin Feyenoord voor de tweede keer de UEFA Cup won (8)
21. Deze wedstrijd was in 1954 het begin van het Nederlandse
profvoetbal (5)

14

www.svschagendenhelder.nl

het SIGNAAL
22. Deze Nederlandse scheidsrechter debuteerde in de Jupiler League op
28 maart 2014 bij Fortuna Sittard - Jong PSV (4)
23. Deze regionale club speelt in blauw-wit-blauw en
is opgericht op 22 augustus 1945 (5)

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
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WINTERWEER TEISTERT NEDERLANDS VOETBAL
Het weekend van 9 en 10 december
werd memorabel door de komst van
vorst en sneeuw naar Nederland. Een
algehele afgelasting door de KNVB
volgde voor het amateurvoetbal op
zondag, maar het betaalde voetbal
bleef in twijfel achter. En daarmee
ook de toeschouwers, want gaan we
wel of niet de wegen trotseren om bij
het stadion te komen? In Utrecht na- Nicolai Jorgensen (FEY) in Utrecht.
men veel supporters wel dat risico,
Foto: ANP Pro Shots
maar konden onverrichterzake weer
huiswaarts: de wedstrijd werd na enkele verschuivingen toch afgelast.
De vraag rees wat er nu voorop moet staan: de veiligheid van de spelers
lijkt evident, maar hoe zit het met de veiligheid van de supporters die met
code rood door de sneeuw moeten afreizen? Hoe past Fox Sports in dit
verhaal, is hun belang ook meewegend in deze discussie? En wie durft uiteindelijk de beslissing te nemen om alle wedstrijden af te gelasten?
Want er stond wel een topper op het programma, die onder het dichte dak
van de ArenA natuurlijk altijd door kon gaan: Ajax—PSV. De vraag was
echter voor wie die wedstrijd gespeeld zou worden, want lange tijd bleef
het stadion verschoond van supporters die door de sneeuw het stadion
niet konden bereiken. En PSV zelf had ook moeite om in Amsterdam te
komen, waardoor de wedstrijd een kwartier later dan gepland op een heldergroene grasmat aanving.
We mogen hopen dat de KNVB volgende keer vooral rekening houdt met
het publiek en zo verstandig is om bij dusdanig winterweer een kristalheldere beslissing te nemen: kies voor de veiligheid van de supporters en las
de wedstrijden al vroegtijdig af, om ongelukken te voorkomen!

Erwin Dam

www.svschagendenhelder.nl
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SPELEN MET DE SPELREGELS
Slechts 5 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/spelregelsveldvoetbal-versie-9-juni-2016
Hierbij de, volgens ons, juiste antwoorden uit Signaal 3, van september 2017:
Vraag 1: D (pag. 54)
Vraag 2: B (pag. 33)
Vraag 3: D (pag. 49)
Vraag 4: B (pag. 14)
Vraag 5: D (pag. 54)
Vraag 6: C, D, F (pag. 58)
Vraag 7: C, F, E (pag. 62)
Vraag 8: A, B, B (pag. 64)
Vraag 9:
- de scheidsrechter zal de veldspeler wegzenden door middel van
het tonen van de rode kaart (4)
- de tegenstanders moeten het aantal spelers voor deze strafschoppenserie ook met 1 verminderen (2), beide teams moeten
met een gelijk aantal spelers aan de strafschoppenserie beginnen
(2)
De stand na 3 rondes is nu geworden:
Naam

Sign.1

Sign. 2

Sign. 3

Sign. 4

Co Cardol

26

35

31

Piet Borst

29

Gerrit Dekker

26

Piet Houtenbos

Sign. 5

Totaal

Gem.

X

92

30,7

32

X

61

30,5

30

X

56

28

31

23

X

54

27

14

25

24

X

61

20,3

IJsbrand Haagsma

12

25

24

X

61

20,3

Arie Klaver

22

18

20

X

60

20

Alex David

20

X

20

20

Teije van Seijen
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te
merken dat de uiterste inleverdatum op 1 februari 2018 is. Dit kan
weer via dick.dam1@hotmail.com of per post naar Dick en Erwin
Dam, Fresiastraat 10, 1738 CL, Waarland.
Vraag 1
Twee tegenstanders koppen gelijktijdig naar de bal, maar raken
elkaar en blijven geblesseerd aan het hoofd liggen. De ploeg die in
balbezit is speelt echter door, tot onvrede van de tegenstanders.
Moet de scheidsrechter ingrijpen?
A.
Ja, hij moet affluiten en verzorging toestaan. De doorspelende tegenstander ontvangt een gele kaart wegens onsportief
gedrag en hij hervat met een scheidsrechtersbal.
B.
Nee, hij kan alleen vragen of de bal kan worden uitgespeeld,
maar spelers zijn dit niet verplicht.
C.
Ja, bij een hoofdblessure dient de scheidsrechter direct af te
fluiten en verzorging toe te staan. Hij hervat met een
scheidsrechtersbal.
D.
Ja, hij dient de ploeg in balbezit te verplichten de bal uit te
spelen en verzorging toe te staan. De hervatting is een inworp, doelschop of hoekschop.

Vraag 2
Een speler begaat een onbesuisde overtreding op het middenveld,
maar de scheidsrechter besluit de voordeelregel toe te passen. Dezelfde speler begaat vervolgens nog eens een overtreding door zijn
tegenstander vast te houden en daarmee een kansrijke aanval te
onderbreken. Hoe bestraft de scheidsrechter deze speler?
A.
Hij kan alleen de tweede overtreding bestraffen en geeft dus
een gele kaart.
B.
Hij haalt het voordeel terug en bestraft alleen de eerste overtreding met een gele kaart.
C.
Hij fluit af voor de tweede overtreding en bestraft de speler voor
D.

beide overtredingen met een gele kaart, gevolgd door een rode
kaart.
Hij fluit af voor de tweede overtreding, maar mag zelf weten of hij
één gele kaart voldoende acht voor beide vergrijpen.

www.svschagendenhelder.nl
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Vraag 3
Hoeveel spelers dienen er minimaal op het veld te staan bij aanvang van de wedstrijd?
A.
12 spelers.
B.
14 spelers.
C.
16 spelers.
D.
18 spelers.
Vraag 4
Welk attribuut of kledingstuk mag een doelverdediger niet dragen
tijdens een wedstrijd?
A.
Handschoenen
B.
Cap of pet
C.
Lange broek
D.
Shirt zonder mouwen (als wedstrijdshirt)
Vraag 5
Wat is geen taak van een assistent-scheidsrechter?
A.
Aangeven of de bal over de zij– of achterlijn is.
B.
Aangeven of de doelverdediger de bal te lang in zijn handen
houdt.
C.
Toezicht houden op een juiste wisselprocedure.
D.

Het veld betreden om een indien nodig 9.15 meter afstand in acht te
laten nemen.

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 neutrale assistent-scheidsrechter geeft aan dat er sprake is
van buitenspel en de scheidsrechter fluit af. Direct blijkt echter dat
de buitenspel staande speler niet meedoet aan het spel en een
teamgenoot de bal ontvangt. Wat beslist de scheidsrechter?
Vraag 7 (Mokum Open)
De doelverdediger wordt bij het uitschieten van de bal uit zijn handen gehinderd door een tegenstander. Dit doet de tegenstander
niet met opzet, maar toch besluit de doelverdediger de bal hard
tegen hem aan te schieten. Wat moet de scheidsrechter nu doen?
Vraag 8 (Mokum Open)
Omdat een speler een toegekende directe vrije schop snel wil nemen en een tegenstander die bij de bal staat niet de tijd krijgt om
opzij te stappen, schiet de nemer de bal tegen zijn tegenstander
aan. De afstand tussen de bal en de tegenstander bedraagt zo’n 4
meter. Wat moet de scheidsrechter nu doen?

Vraag 9 (LET OP: let op dit is een open vraag, dus graag een
zo volledig mogelijk antwoord!)
Wanneer heeft een strafschop tijdens een strafschoppenserie zijn
uitwerking gehad?
Let op: vanaf dit Signaal gaan we werken met de nieuwste uitgave, dus de
versie van juli 2017, deze is te vinden op de website van de KNVB.
De link is:
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4841/spelregels-veldvoetbalversie-1-juli-2017

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

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 FEBRUARI 2018 BIJ:
erwin.dam@svschagendenhelder.nl
www.svschagendenhelder.nl
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