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BESTUUR 
VOORZITTER 
Dick Dam 
Fresiastraat 10 
1738 CL Waarland 
0226-421297  -  06-10257095 
d.dam@quicknet.nl 

 In– en externe contacten 

 Technische zaken (spelregels) 
 
SECRETARIS 
José van den Hoff 
Waterkeringsweg 50 
1785 HX Den Helder 
0223-637111  -  06-29058014 
schagen-denhelder@covs.nl 

 Ledenadministratie 
 
PENNINGMEESTER 
Piet Houtenbos 
Fresiastraat 9 
1738 CL Waarland 
0226-421306  -  06-53218381 
piethoutenbos@quicknet.nl 

 Behoud en werving 
 
LID / VICE-VOORZITTER 
Frans Koolbergen 
Hofstraat 72 
1741 CD Schagen 
0224-215150  -  06-22512575 
fakoolbergen@hetnet.nl 

 Molestatiezaken 
 
LID 
René Hartog 
Boterzwin 2314 
1788 WN Den Helder 
0223-643240 
hartogr@quicknet.nl 

 Fair Play Cup 

 Grote Clubactie 

 Public Relations 
 
LID 
Erwin Dam 
Padakker 13 
1738 AB Waarland 
06-11070383 
webredactie@svschagendenhelder.nl 

 Website 

 Social Media 

 Clubblad “Het SIGNAAL” 

HET SIGNAAL 

APRIL 2014 

JAARGANG 26 

NUMMER 1 

Scheidsrechtersvereniging 

Schagen-Den Helder e.o. 

Koninklijk goedgekeurd op 8 mei 1973 

KvK: 40634914 

 

Contributie 2014 (per kalenderjaar) 

Lid: €35,00 

Donateur: €14,00 

Donateurvereniging: €16,00 

Bij betaling na 1 mei van het 

 betreffende jaar volgt €5,00 verhoging 

 

Het SIGNAAL staat onder redactie van 

Co Cardol en Erwin Dam 

Kopij via 

jc.cardol@quicknet.nl 

in te leveren vóór 1 juni 2014 

 

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland 

Oplage: 500 stuks 
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VAN DE VERENIGING 

 Iedere woensdagavond trainen op het complex  

 v.v. Kaagvogels in Kolhorn, aanvang 20.00 uur. 

 Iedere 2e maandag van de maand bestuursvergadering,  

 aanvang 20.00 uur 

2014 

11 apr 20.00 uur ½ finale spelregels COVS teams vv Schagen 

25 apr 20.00 uur Districtsfinale COVS teams sv Zaanstreek 

28 apr 20.00 uur JADV COVS West I sv Zaanstreek 

10 mei 10.00 uur NK spelregels jeugdteams Deventer 

16 mei 20.00 uur Laatste keezavond vv Con Zelo 

24 mei 10.00 uur JAV COVS Nederland KNVB Zeist 

31 mei 10.00 uur Landelijke finale COVS teams Cuijk/Boxmeer  

13 jun 20.00 uur Barbecue ter afsluiting seizoen Con Zelo 

14 juni 09.00 uur Rabo-sponsor fietstocht Con Zelo 

29 sep 20.00 uur 2e Daan van Velzenbokaal Wieringerwaard 

AGENDA 

COMMISSIES 

Activiteitencommissie: R. Hartog (0223-643240) 

Spelregelcommissie: D. Dam, E. Dam, J.C. Cardol 

Beleidscommissie: D. Dam, R. Hartog, F.A. Koolbergen, J.N.M. van den Hoff 

Arbitragepresentaties: T.F. Koekkoek (0223-643163), E. Dam (06-11070383) 

Cursus en bijscholing: E. Dam (06-11070383) 

Trainingen: F.A. Koolbergen (0224-215150) 

ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Erevoorzitter: G. Kamp 
 

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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Hoe moeilijk het leven van een scheidsrechter kan zijn is onlangs bij het 
NK schaatsen maar weer eens bewezen. De scheidsrechter diskwalificeer-
de Sven Kramer nadat hij bij de vijf kilometerrace met een naar voren ge-
stoken schaats, die niet op het ijs stond, over de finish kwam. Dit is tegen 
de regels, maar de manier waarop Sven Kramer het deed was absoluut 
niet met de intentie om vals te spelen en ongeoorloofd tijd te winnen. De 
betreffende scheidsrechter handelde helemaal volgens de regels en toch 
valt half Nederland over hem heen. De man zal zich ongetwijfeld ook voor 
zichzelf wel een aantal keren hebben afgevraagd of hij hier een juiste be-
slissing heeft genomen. En dat terwijl hij ook nog eens rustig heeft kunnen 
nadenken, de beelden diverse keren heeft  kunnen terugzien en er met 
anderen over heeft kunnen praten. De discussie nadat hij het oordeel over 
Sven Kramer had uitgesproken ging uiteindelijk over de vraag of de 
scheidsrechter niet alleen volgens de letter van de wet heeft besloten, 
maar ook of dit was in de geest van de wedstrijd!? 

En met dit laatste hebben wij, voetbalscheidsrechters, volgens mij iedere 
week weer mee te maken, zowel op hoog, maar vooral ook op laag niveau. 
Scheids het zijn nog maar C-tjes hoor...., scheids hier fluit je toch niet 
voor in de 6e klasse..., scheids ...... We kunnen de voorbeelden allemaal 
zelf invullen denk ik. Juist daar is ook een rol voor ons als COVS wegge-
legd lijkt mij. Hoe kunnen wij onze jonge scheidsrechters, onze goedwil-
lende verenigingsscheidsrechters en onze potentiële toekomstige scheids-
rechters zo goed mogelijk helpen om in de geest van de wedstrijd te flui-
ten. Zodat het eindresultaat is waar uiteindelijk iedereen op zit te wach-
ten: een mooie wedstrijd, met wellicht een gezonde spanning, die door 
een scheidsrechter op het juiste niveau is geleid. Als uiteindelijk de 
scheidsrechter niet is opgevallen, of zijn beslissingen in ieder geval geen 
punt van discussie zijn na afloop, dan hebben wij dat met z’n allen weer 
goed gedaan. 

Ik wens jullie allen veel wijsheid toe om de komende wedstrijden, uiter-
aard volgens de regels, maar vooral ook in de geest van de wedstrijd te 
fluiten. 

 

Dick Dam, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
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Hoewel het eerste kwartaal van 2014 er bijna opzit en dit het eerste num-
mer is in het nieuwe jaar, realiseert de redactie zich best wel dat het wel 
erg laat is om u allen nog een goed, maar vooral een gezond en succesvol 
nieuw jaar toe te wensen. 

Het is echter wel het eerste schriftelijke contact dat we met elkaar heb-
ben. In de laatste uitgave van 2013 hebt u kunnen lezen dat de GLAS(be)
zetting van redactie CARGLAS is gebroken en de scherven, met moeite, 
opgeruimd.  

Redactioneel vond ik het geen verbetering dat ’het SIGNAAL’ eens per 
kwartaal uit kwam, dus maar vier keer in het jaar. Ik vind de tussenlig-
gende periode dan te groot en daar moet het bestuur ook nog aan wen-
nen, ondanks dat we het afgelopen jaar het al zo hebben gedaan. Gelukkig 
gaan we weer terug naar zes uitgaven per jaar, al zijn het er dit jaar nog 
vijf. Er wordt nog te weinig vooruit gedacht aan de bekendmakingen op 
het papier en teveel aan de digitale manier. Lang niet iedereen leeft alleen 
maar in de ’social media’ wereld. Een voorbeeld: in het vorige nummer 
had al een aankondiging/agenda moeten staan betreffende de jaarverga-
dering, want die wordt in de maand maart gehouden. In dit nummer heeft 
het geen zin meer want de belangrijkste vergadering van het jaar voor de 
leden is dan reeds geweest. Wil de ontspanningscommissie meer leden 
naar een evenement (o.a. keezen) krijgen had er een beetje meer aan-
dacht aan geschonken kunnen en moeten worden via een uitgebreidere 
oproep dan alleen maar een datum in de activiteitenagenda. Maar zoals 
reeds gemeld, het moet nog even wennen. 

Co Cardol 

Op de afgelopen jaarvergadering 
van onze vereniging heeft u kun-
nen horen dat er stemmen zijn 
opgegaan om het SIGNAAL 
(gedeeltelijk) digitaal te gaan ver-
spreiden. Tevens werd er door de 
vergadering en het bestuur af-

scheid genomen van Hans Glas als redacteur van het SIGNAAL.  
Vervanging van Hans is uiteraard een onmogelijke zaak, daar Hans en Co 
de zaken door hun ontzagwekkende samenwerking altijd uitstekend voor 
elkaar hadden. Toch zal iemand dat gat moeten dichten. 

Het SIGNAAL gaan wij voorlopig in papieren uitgave uitbrengen, en wel op 
het formaat zoals u dat nu in handen heeft. Het jubileumjaar (25e jaar-
gang) is nu voorbij en daarmee ook de A4 glossy uitvoering. Mogelijk 
plaatsen wij het SIGNAAL ook op onze website ww.svschagendenhelder.nl, 
maar dit zal pas gebeuren zodra de website van een nieuw uiterlijk is 
voorzien. 

En voorlopig zal ik proberen om de scherven van Hans op te ruimen en Co 
te helpen bij het redactiewerk van het SIGNAAL. 

Erwin Dam 

VAN DE REDACTIE 
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Bedankt als lid: Nieuwe donateur: 

P.J. Langelaan R.J. Linstra 

R.J. Linstra 

LEDENMUTATIES 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Het bestuur verwelkomt de volgende adverteerders: 

VDM Groen (Kreileroord) 

Fruithuis Daan Hoedjes (Heerhugowaard) 

MultIT (‘t Zand) 

RegioBank (Kalverdijk) 

 

Zonder onze adverteerders zijn we nergens, dus wij hopen dat onze leden 
hen net zo steunen als zij ons! 

NIEUWE ADVERTEERDERS 
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1 maart j.l. zijn de automatische incasso’s verwerkt van hen die een incas-
soformulier hebben ingeleverd. Aan de leden, donateurs en donateursver-
enigingen die geen formulier hebben ondertekend is gevraagd om ook 
rond 1 maart de contributie c.q. donatie over te maken, want er zou geen 
acceptgirokaart meer verstuurd worden. Ze waren op en vanwege de kos-
ten zijn er geen nieuwe besteld. Een paar hebben aan deze oproep gehoor 
gegeven, doch de meeste niet. Daarom verzoek ik alle leden, donateurs en 
donateursverenigingen die hun contributie c.q. donatie nog niet hebben 
voldaan, dit voor 1 april a.s. alsnog te doen. Ná 1 mei komt er voor de 
leden € 5,00 bij aan administratiekosten. Overmaken kan naar de num-
mers: NL05RABO035.73.23.327 of NL75INGB0000 661083. 

Om bovengenoemde problemen volgend jaar te 
voorkomen, vraag ik u om alsnog om het incassofor-
mulier te ondertekenen en op te sturen. U heeft er 
dan geen omkijken meer naar.  Mocht u deze niet 
meer hebben, ik stuur u graag een nieuwe op.  

Bij voorbaat dank. 

Piet Houtenbos, penningmeester 

VAN DE PENNINGMEESTER 

NOODNUMMER KNVB 

Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn voor noodgeval-
len. Dit is een samenwerking tussen het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie en de KNVB. Indien er na een ge-
welddadige handeling op of rond het veld behoefte is 
aan spoedeisende hulp, is er voor leden van de KNVB 
een speciaal telefoonnummer beschikbaar. Deze hulp-
lijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpar-
tijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agres-
sie. Doel is KNVB-leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit han-
den te nemen. Deze hulplijn is 24 uur per 7 dagen in de week bereikbaar 
via 0800-2299555. Een melding wordt direct doorgegeven aan de politie 
en de KNVB. Indien noodzakelijk gaat de politie direct ter plaatse om de 
orde te herstellen en eventueel aangiften op te nemen. Zo nodig wordt 
Slachtofferhulp ingeschakeld. De KNVB neemt direct contact op met de 
melder om het verhaal aan te horen. Wanneer daar behoefte aan is denkt 
de voetbalbond met de (assistent-)scheidsrechter mee over mogelijke ver-
volgstappen. 
Aangeraden wordt om dit nummer in je telefoon te zetten, zodat je 
het snel kunt bellen in geval van nood op of rond het voetbalveld. 
Natuurlijk hopen wij dat onze leden, maar ook de niet-leden die fluiten, er 
niet mee te maken krijgen, maar dat is vooralsnog een utopie.  
 

Chris Maas, secretaris COVS West I 
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De Blauwe Kaart start in de vorm van een pilot in district West I. Uit dit 
district zijn 40 E- en D-teams van verschillende verenigingen geselecteerd, 
die tot het einde van het seizoen de mogelijkheid hebben om de tegen-
stander een blauwe prent voor sportief gedrag uit te reiken. Aanvullend 
wordt De Blauwe Kaart in de tweede helft van het seizoen ingezet op di-
verse voetbaltoernooien, de districtsbekerfinaledag en de Utrechtse Fair 
Play Cup. 

De KNVB is tevreden over de start van De Blauwe Kaart. ,,De KNVB zet 
zich al jaren in om sportiviteit en respect op en rond de velden te bevorde-
ren”, aldus een woordvoerder van de bond. ,,Het is algemeen bekend dat 
het belonen van sportief gedrag stimulerend werkt. Voetballen doe je sa-
men, met je medespelers én de tegenstander. Door middel van De Blauwe 
Kaart kunnen verenigingen elkaar stimuleren om er een sportieve wed-
strijd van te maken.” 
  
De teams die aan de pilot meedoen zijn: 
DEM; Kolping Boys; ADO '20; Always Forward; Castricum; De Foresters; 
Hollandia; SVW ‘27; Uitgeest; De Zouaven; AFC; Ajax; Fortius; Zeeburgia; 
Alliance 22;  Bloemendaal; Buiksloot; DSS; De Dijk; Jong Aalsmeer Uni-
ted; Onze Gezellen; Swift; DOVO; JSV Nieuwegein; Kampong; Maarssen; 
Renswoude; Saestum; VRC; Zwaluwen Utrecht ‘11; VVIJ; Victoria; ASV 
'65; Argon; FC Breukelen; 's Graveland; Batavia '90; sc Buitenboys. 
  
Meer informatie is te vinden op http://www.blauwe-kaart.nl/  

BLAUWE KAART OP NEDERLANDSE                

VOETBALVELDEN  -  knvb.nl 

http://www.blauwe-kaart.nl/
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SPELREGELWEDSTRIJDEN COVS WEST I 

Op vrijdag 11 april a.s. worden de beide ½  finales spelregels voor 
COVS-teams gehouden bij de scheidsrechtersvereniging ’t Gooi en Scha-
gen-Den Helder e.o. Er zijn 16  teams van 9 scheidsrechtersverenigingen 
uit het district West 1 voor deze wedstrijden aangemeld. Vanwege de gro-
te afstand binnen ons district worden er altijd twee halve finales gehouden 
en uiteindelijk stomen er acht door naar de finale. De halve finale die onze 
vereniging organiseert wordt gehouden in de kantine van voetbalvereni-
ging Schagen in Schagen en de aanvang is 20.00 uur. Het adres 
van vv. Schagen is: Provincialeweg 2, 1741 NG Schagen. Telefoonnummer 
van de kantine: 0224-296213 
U bent van harte welkom om eens te proeven hoe het er aan toe gaat in 
een spelregelwedstrijd. Wellicht vindt u het uitdagend en wilt u ook uw 
spelregelkennis opvijzelen.   

De portefeuillehouder van het COVS-district, dhr. Sander Ooijkaas, heeft 
de loting verricht en de volgende indeling kwam uit de hoge hoed: 

 Poule 1    Poule 2 

 Scha-Den H  HSV   ’t Gooi SCU 3 

 Waterland  SCU 1   Zeist  SCU 5 

 Zaanstreek  SCU 2   SVA 1  SCU 6 

 SV IJmond  SCU 4   SVA 2  SCU 7 

 

Absoluut geen gemakkelijke opgave voor ons spelregelteam om een plaats 
in de finale te veroveren. 

Er wordt gestreden om 8 finale plekken en de finale die zal op 28 
april gehouden worden bij scheidsrechtersvereniging Zaanstreek. 
Het clubgebouw ‘De Fluithoek’ is gelegen aan de Zuiderweg 72 te Wijde-
wormer (1456 NH) op het sportcomplex Kalverhoek. Telefoonnummer: 
075-631 30 88. 

Wie van de deelnemende teams gaat naar de finale. 

Uit beide ½ finales plaatsen de nummers 1 en 2 zich rechtstreeks plus de 
finale-organiserende vereniging, op voorwaarde dat er wel een team van 
de organiserende vereniging meedoet aan de ½ finale. Dat zijn er dus al 5 
tenzij de organiserende vereniging deel uitmaakt van de eerste 2. In dat 
geval zijn het er 4. Uit beide ½ finales kunnen er dan nog 3 of 4 teams 
doorstromen naar de finale en dat wordt bepaald door de totale ranglijst 
die aan het einde van de ½ finales bekend zal zijn. Na die ½ finales heb-
ben de wedstrijdleiders telefonisch contact met elkaar en laten weten wel-
ke teams, aan de hand van de behaalde punten, door gaan naar de finale. 

Uiteraard wensen wij het spelregelteam van Schagen-Den Helder e.o.,  
bestaande uit Dick Dam, Theo de Graaf en Jörn te Kloeze en trainer/
coach Lenie Cardol, heel veel succes en wijsheid. 

Co Cardol 
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Let op: op vrijdag 16 mei vindt de laatste keezavond van dit sei-
zoen plaats in de kantine van vv. Con Zelo in Waarland. De aanvang is 
20.00 uur. Ondanks dat de organisatie best wel tevreden mag zijn met de 
opkomst, blijven zij toch hopen dat het drukker wordt door de mond op 
mond reclame. Voor hen die het spel niet kennen: het is een combinatie 
van het bordspel mens erger je niet en het kaartspel pesten. Het spel 
wordt verder gespeeld met kaarten en niet met dobbelstenen. Sommige 
kaarten hebben nog een andere betekenis dan dat zij aangeven te zijn. Als 
voorbeeld: een zeven mag je verplaatsen met één pion maar je mag het 
ook verdelen over twee. Heb je een kaart met 
een vier, dan moet je vier plaatsen achteruit. 
Staat je eigen pion op de startpositie en je laat 
deze daar staan omdat je nog andere pionnen 
hebt waarmee je kunt lopen over het bord, dan 
blokkeer je de rest om verder te gaan. Zo zijn 
er nog meer regels die je even moet weten om 
het spel goed te spelen. Eén ding is heel duide-
lijk: succes in dit spel hangt af van de kaarten 
die je in je handen krijgt, maar spanning is 
verzekerd. Dus kom eens iets proeven van die 
spanning en kom op 16 mei naar de gezellige 
kantine van Con Zelo.  

AFSLUITENDE BARBECUE 

KEEZEN BIJ SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. 

Het bestuur laat u allen weten dat er op vrijdagavond 13 juni a.s. weer 
een gezellige barbecue zal worden gehouden ter afsluiting van het seizoen 
2013-2014. Dit zal plaatsvinden in, of bij mooi weer buiten de kantine van 
voetbalvereniging Con Zelo en de organisatie wil u allen graag verwelko-
men vanaf 17:00 uur. 

Om te weten hoeveel leden, met of zonder partner, er komen, dient men 
zich wel even te melden bij René Hartog, tel. 0223-643240 of via 
hartogr@quicknet.nl of via Dick Dam tel. 0226-421297 of 
d.dam@quicknet.nl 

Voor alle leden en donateurs is deze barbecue gratis, maar voor de part-
ners, die geen lid of donateur zijn, vragen wij een bijdrage van € 10,00. 
Uiteraard dienen wel de consumpties door iedereen te worden afgerekend. 

mailto:hartogr@quicknet.nl
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DE VERENIGING IN HET NIEUWS 

 
VOORJAARSCURSUS VOETBALSCHEIDSRECHTERS 

DICHT BIJ HUIS door Leo Blank (gepubliceerd in het NHD) 

Voor het eerst sinds jaren wordt dit voorjaar in de Kop van Noord-Holland 
een cursus voetbalscheidsrechter gegeven. Scheidsrechtersvereniging 
Schagen-Den Helder heeft het initiatief genomen omdat vooral gemikt 
wordt op aanwas van jonge arbiters. 
De vereniging heeft contact gezocht met de KNVB West 1 in Amsterdam. 
,,Ze steunen ons in alle opzichten. Juichen het toe dat we zelf de hand-
schoen oppakken", vertelt Erwin Dam uit Waarland. 
De talentvolle arbiter, die wedstrijden fluit in de eerste en tweede klasse 
op zondag, kwam vorig jaar de gelederen van de scheidsrechtersvereni-
ging versterken. Hij deed zijn intrede op het moment dat zijn vader, Dick 
Dam, de voorzittershamer in de handen gedrukt kreeg. 
 
Als een van de belangrijkste aandachtspunten voor het vernieuwde be-
stuur gold verjonging van het sterk vergrijzende scheidsrechterskorps. Dat 
probleem speelt niet 
alleen in de regio's 
Schagen en Den Hel-
der. In heel Nederland 
baart het gebrek aan 
jonge, talentvolle voet-
balscheidsrechters zor-
gen. 
Voorheen werden cur-
sussen voor nieuwe 
arbiters gehouden in 
grotere plaatsen als 
Hoorn, Alkmaar en 
Heerhugowaard. ,,Voor 
sommigen kan afstand 
een probleem zijn", 
weet Erwin Dam. 
 
Aan dat mogelijke bezwaar wordt met de nieuwe cursus van zeven avon-
den tegemoet gekomen. Dam: ,,We zijn in overleg met enkele clubs uit de 
regio Schagen-Den Helder. Dat gaat zeker lukken. We onderzoeken zelfs 
de mogelijkheid om op iedere avond bij een andere vereniging te gast te 
zijn. Zodat iedere deelnemer tenminste één keer wel heel dichtbij huis te-
recht kan." Volgens Erwin Dam zou dat een primeur zijn in Nederland. 

De cursus duurt zeven avonden en start dit voorjaar. De wekelijkse cur-
susavond wordt in overleg met de KNVB-docent en deelnemers vastge-
steld. Vanzelfsprekend worden de spelregels behandeld. Ook wordt trai-
ning gegeven in het omgaan met praktijksituaties.  
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Wie slaagt voor de BOS (Basis Opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal) cur-
sus kan bij zijn eigen club (blijven) fluiten of kiezen voor de KNVB. In dat 
laatste geval wekelijks bij andere verenigingen. 
BOS-scheidsrechters fluiten zowel bij de jeugd als bij de senioren. Van 
Topklasse D-pupillen tot derde klasse senioren. Door het volgen van appli-
caties, opdoen van ervaring en promotie naar groep 3 (niveau derde klas-
se senioren) kan hij of zij zich verder ontwikkelen tot de Scheidsrechters 
Opleiding II (SO II) en praktijkbegeleider scheidsrechters. Voor dat laatste 
moet een aparte opleiding worden gevolgd. 
Erwin Dam zegt over het belang van gekwalificeerde scheidsrechters: 

,,Met die bagage sta je 
als arbiter meer zelfver-
zekerd en alerter in het 
veld. Clubs en spelers 
hebben recht op een 
capabele wedstrijdlei-
der." 
Bij tal van clubs ziet de 
jonge arbiter initiatieven 
om de jeugd warm te 
laten lopen voor de ar-
bitrage. ,,Het is onze 
taak en ook belang om 
in te haken. Ook de 
scheidsrechtersvereni-
ging kan jong bloed ge-
bruiken." 

 
Kosten  

Deelnemers aan de cursus dienen tenminste 16 jaar te zijn en lid van de 
KNVB. De kosten bedragen € 51,-- (niveau 2013). Meer info en aanmel-
ding via Erwin Dam: 06-11070383 of spelregels@svschagendenhelder.nl. 

mailto:spelregels@svschagendenhelder.nl
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EVEN VOORSTELLEN... 
Beste mensen, ik neem de vrijheid om mij ongevraagd voor te stellen als 
nieuwe leverancier van stukjes geschreven tekst in ons clubblad. Mijn 
naam is Arbiter Omnisciens, maar mijn vrienden mogen mij ‘scheids’, 
‘eikel’ of ‘zielig mannetje’ noemen. Om maar enkele benamingen te ge-
bruiken die wij, scheidsrechters, wekelijks toebedeeld krijgen. Niet dat wij 
dat bezwaarlijk vinden, want wij kiezen er immers voor om als scheids-
rechter door het leven te gaan en een scheidsrechter mag je op deze ma-
nier toespreken, vindt men. 

Om maar meteen mijn bedoelingen duidelijk te maken: ik ben egoïstisch 
en doe waar ik zin in heb. Ik vind het leuk om kritische, maar oprechte 
stukjes te schrijven en vind daarvoor in ons clubblad een podium. Wees 
het niet met mij eens, bekritiseer mij zoals ik zelf ook doe en vind wat u 
vinden wilt in mijn geschriften. Maar maak ook gebruik van mijn verhalen 
om uw eigen acteren te reflecteren en daardoor beter en zekerder te wor-
den als scheidsrechter. 

De scheidsrechter is scheidsrechter geworden omdat hij thuis niets te ver-
tellen heeft. Omdat hij geen leven heeft. Omdat hij niet kan voetballen. 
Omdat hij een machtswellusteling is. 

De scheidsrechter is scheidsrechter geworden omdat hij voetballiefhebber 
is. Omdat hij sportief is ingesteld. Omdat hij meer dan 22 anderen een 
fijne wedstrijd wil bezorgen. 

Voor mij geldt allebei. Ik ben scheidsrechter om alle bovenstaande rede-
nen. Weliswaar weegt het ene aspect zwaarder dan een andere, maar wel-
ke scheidsrechter krijgt er nou geen goed gevoel bij het geven van een 
terechte rode kaart? Geen goed gevoel bij het succesvol toepassen van de 
zeer belangrijke voordeelregel? Of geen goed gevoel na het schudden van 

minimaal 22 oprecht tevreden handen? 
Ik vind dat een lekker gevoel van respec-
tievelijk rechtvaardigheid, sportief inzicht 
en waardering. 

Ik houd van voetbal en daarom ben ik 
scheidsrechter. 

Arbiter Omnisciens 
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DE TIEN VRAGEN AAN … JAN BUMA 

1. Bent u nog actief scheidsrechter en zo ja, hoe lang fluit u al? Indien 
nee, in welke periode was u actief scheidsrechter? 

Mijn eigenlijke actieve scheidsrechtersloopbaan bestrijkt de jaren 1965 1974. 
Door mijn werk in Zuid-Afrika en Noorwegen moest ik noodgedwongen stoppen, 
hoewel ik in Afrika wel de fluit gehanteerd heb in de Zululand Football Association. 
Na mijn terugkeer in 1979 heb ik voornamelijk als verenigingsscheidsrechter bij 
mijn club Succes wedstrijden geleid.          

2. Kunt u zich uw eerste wedstrijd nog herinneren en zo ja, welke    
wedstrijd was dit? 

Die eerste wedstrijd vond plaats in de toenmalige afdeling Friesland van de KNVB, 
nl. Read-Swart B1- Irnsum B1 op 21 maart 1965 in De Knipe, onder de rook van 
Heerenveen. Evenals Kees van Noorloos in het vorige Signaal beschreef, moest ik 
het in die wedstrijd ook zonder enige begeleiding doen. Het ging me wel goed af, 
wat ik me er nog van herinner. De eerste standaardwedstrijd FFS-Hallum in de 
tweede klas volgde op 11 september 1966. In verband met mijn baan aan de Lage-
re School in Hippolytushoef, besloot ik in de herfst van 1967 over te stappen naar 
de Afdeling Noord-Holland. Daar was mijn eerste duel tussen Oudesluis en Go 
Ahead. Ik herinner me nog dat de legendarische Piet van Zweeden me opbelde met 
de tip dat Oudesluis in een zwart shirt speelde, zodat ik wat anders aan moest trek-
ken.  

3. Sinds wanneer bent u lid van de COVS en waarom bent u lid          
geworden? 

Reeds tijdens de cursus werd ik lid, al was ik nog een arme student. De cursusleider 
was ook COVS- bestuurder en het was niet meer dan logisch dat je lid werd in die 
tijd. 

4. Waarom bent u gaan fluiten? 

Eigenlijk door mijn opleiding. Tijdens mijn studie aan de Kweekschool voor Onder-
wijzers (thans PABO) was het regel dat je naast het “kwekeling” zijn, dus stage lo-
pen, ook een soort van maatschappelijke stage verrichtte, gericht op leidinggeven 
aan jeugd. Tegenwoordig heet dat: voor de studiepunten. Samen met twee klasge-
noten koos ik als voetballiefhebber voor de scheidsrechtercursus, met de opzet al-
leen B of C-junioren te leiden. Onze leraar Nederlands was destijds voorzitter van 
v.v. Heerenveen en zijn promotionele praatje had succes. Overigens, een van mijn 
klasgenoten was 5 jaar lang Foppe de Haan, toen al een geboren leider. De klas ziet 
elkaar nog om de twee jaar tijdens de reünie.  

5. Kunt u zich nog bijzondere (grappige) voorvallen in uw carrière   
herinneren en zo ja, welke? 

Ooit heb ik een wel heel bijzondere wedstrijd mogen leiden. In Zuid-Afrika was ik in 
dienst bij de firma Volker Stevin die met andere maatschappijen aan een nieuwe 
haven in Richard’s Bay in de provincie Natal werkten. Zo’n 400 Europeanen, vnl. 
Nederlanders en 3000 Afrikanen waren bij dit megaproject betrokken. Op enig mo-
ment werd een wedstrijd georganiseerd tussen ons Nederlands bedrijfsvoetbalelftal 
en een team van Zulu-werknemers. Het duel vond plaats op het grondgebied van 
het thuisland Kwazulu, 50 km de bush in. Heel bijzonder, want in die tijd was in 
verband met de Apartheid sportcontacten tussen blanken en Afrikanen “not-done”. 
Het werd een groot succes, ondanks de reis met een gammele bus over onverharde 
wegen en een veld waar een weg dwars door heen liep. De uitslag, 0-0, was niet 
belangrijk, de verbroedering des te meer. 
De Zulu-dansen waarop we na afloop werden getrakteerd, staan in mijn geheugen 
gegrift!  
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6. Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden? 

Een dieptepunt was de wedstrijd in de 4de klas Texel- BKC op 25 april 1971, een 
duel om des keizers baard. Halverwege de tweede helft breekt BKC- speler Dick 
Schenk zijn been. Het krakend geluid waarmee dit gepaard ging, zal ik niet licht 
vergeten. 
Dick, thans voorzitter van SV Kleine Sluis, stond op het punt in het huwelijksbootje 
te stappen…. 

7. Bent u op bestuurlijk- en/of commissieniveau actief voor de vereni-
ging (geweest)? Zo ja waaruit bestaat/bestond deze taak? Zo nee, 
bent u bereid om (op termijn) iets voor de vereniging te betekenen? 

Helaas moet ik bekennen dat ik weinig voor de vereniging heb kunnen betekenen, 
maar dat heeft alles te maken met mijn commissiewerk voor de KNVB. Toen ik in 
1969 vanuit de afdeling Noord-Holland naar de KNVB West1 promoveerde, werd ik 
lid van de scheidsrechterscommissie Schagen. Bekende mensen destijds in die com-
missie waren Te Kloeze, Zwaan, Knol, Boerhave. Ik mocht de opleiding van scheids-
rechters overnemen van Gerrit Kamp en Piet van Zweeden. Na mijn terugkeer uit 
het buitenland in 1979 werd ik lid van de Hoofdcommissie scheidsrechters van de 
Afdeling, ditmaal in de sectie rapportering. Wel heb ik ooit de Fair-Play Cup vanuit 
Friesland bij onze vereniging geïntroduceerd.  

8. Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder nog hobby’s? 

Al ruim 40 jaar ben ik een skifanaat, maar door gezondheidsproblemen moest ik dit 
jaar sinds lange tijd verzaken. 
Veel van mijn vrije tijd gaat in mijn bemoeienissen voor v.v. Succes zitten. Na 9 
jaar voorzitterschap ben ik nog als bestuurslid een Manusje van alles. 
Het clubblad, de PR, lief en leed zitten in mijn portefeuille; daarnaast doe ik kanti-
nediensten, schoonmaak op de maandag, speaker bij het eerste e.d. Op onze leef-
tijd kunnen we, nee, moeten we actief voor de gemeenschap blijven! 

9. Heeft u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organiseren 
van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke? 

Uitstekend dat de vereniging de activiteiten bij de voetbalclubs gaat intensiveren. 
Ook het initiatief m.b.t. een BOS-cursus in onze regio is lovenswaardig! 

10. Heeft u tot slot de COVS vereniging Schagen-Den Helder e.o. nog iets 
te melden? 

Ik bemerk een nieuw jeugdig elan bij de vereniging; dit geeft vertrouwen in de toe-
komst. Hopelijk zien we eveneens aanwas van jonge, gedreven arbiters in onze 
regio! 

Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan: * Piet Braaksma.  

Omdat: hij een echte voetballiefhebber in de goede zin van het woord is. Succes 
Piet. 
 

Aan deze rubriek werkten reeds mee: 

B. van Ballegooij, R. Hartog, R. van Lith, F. Marcussen, D. Dam, E. Dam, Th. De 
Graaf, Th. Koekkoek, P. Borst, J. Geerligs, H. van Bokhoven, F. Buiter, A. Klaver, G. 
v.d. Sluis, H. Glas, J. te Kloeze, Y. Haagsma, A. Knol, C. Cardol, K. van Noorloos en 
J. Buma. 
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VISUELE CONTROLE SPELERSPAS B-CATEGORIE 

 

Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichte visuele controle van de spelers-
pas ook voor wedstrijden in categorie B (mannen en vrouwen). De visuele 
controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste 
speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop 
en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheids-
rechter. 

Met de invoering in de categorie B gaat de volgende fase in van dit actie-
punt. Om vooral scheidsrechters en verenigingen te laten wennen aan de-
ze procedure is gekozen voor een stapsgewijze invoering. Vanaf 1 septem-
ber wordt bij de senioren in de categorie A al gewerkt met de visuele con-
trole van de spelerspas. Op 1 november kwam daar de categorie A van het 
jeugdvoetbal bij. 
 
Procedure aangepast 
Wijzigingen in procedure per 1 januari voor zowel categorie A als B 
De visuele controle van de spelerspas is in de praktijk even wennen voor 
iedereen. Vandaar dat tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Samen met be-
trokkenen (waaronder de COVS) is een aantal veranderingen doorgevoerd 
in de uitvoering van de visuele controle. 

Visuele controle vindt plaats op het veld/in de zaal voorafgaand 
aan de wedstrijd, inclusief de dan aanwezige wisselspelers. 

Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet 
meer gedaan. 

Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden 
na afloop gecontroleerd. 

Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden in het veld-
voetbal (veel regen; vorst en/of sneeuw) kan de visuele controle 
binnen plaatsvinden. Dit in overleg te bepalen door aanvoerders/
leiders en scheidsrechters. 

Deze wijzigingen gelden vanaf nu ook voor de categorie A. In de tweede 
seizoenshelft wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de visuele 
controle spelerspas en de tijdstraf. De uitkomsten van dit onderzoek wor-
den afgewacht. 
 
LET OP: 
Vanaf 1 maart 2014 geldt de visuele controle van de spelerspas 
ook in de categorie B van het jeugdveldvoetbal. Alles over de pro-
cedure is te vinden op knvb.nl/actieplan. 

http://www.knvb.nl/actieplan
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Aan het einde van een jaar maken velen de balans op om terug te kijken 
hoe het afgelopen jaar is verlopen. Was het positief of negatief. Een ieder 
moet dus daar zelf een antwoord in terug vinden. Ben je goed bezig ge-
weest voor de samenleving, zijn je verwachtingen uitgekomen en welke 
veranderingen komen op je af in het nieuwe jaar 2014. Zelf kijk ik met 
gemengde gevoelens terug over 2013. Waarom? Nou, we hebben er alle-
maal mee te maken: de recessie en dat hakt er bij velen danig in gezien 
de enorme werkeloosheid en de daarbij behorende versobering in de sa-
menleving, vooral op de zorg voor de ouderen en op sportgebied. 2014 zal 
daarom nog meer van de samenleving vragen en al zegt men: ”het gaat 
de goede kant op”, we zullen er allemaal de komende tijd nog weinig van 
terugzien. 

Versobering ook bij de KNVB. Welke zult u zeggen. 

Wij, van ons district COVS-West 1, waarbij ik als afgevaardigde de BOS 
cursus coördineer, kwamen eind 2013 met een heel onbevredigend gevoel 
thuis na een bezoek van een slotavond in Haarlem en Alkmaar. Niet van 
de daar aanwezig geslaagde cursisten, maar van de mededeling dat, als 
men als cursist wil deelnemen aan de cursus allereerst een cursusgeld van 
€ 50,00 moet betalen. Deze is al enkele jaren standaard maar: men krijgt 
niet meer van de KNVB een handleiding, welke toch minimaal een vereiste 
moet zijn om aan een cursus te mogen deelnemen. Daarnaast geen boek-
werk met aanvullende instructies en geen examenboek van de 17 spelre-
gels. Wat is het antwoord van de KNVB: digitaal is alles te downloaden via 
de KNVB-site. 150 blz van de handleiding, 50 blz aanvullende instructies 
en 140 blz van het examenboek met spelregelvragen. Totaal dus 340 blad-
zijden, of laten kopiëren of via je eigen apparatuur. Je zult net zien, de 
cartridge is op € 15,00 of nog meer en een pak papier voor ¾ op. Heb je 
dan nog verder zin om door te gaan, vertwijfeling slaat toe met deze ge-
gevens. Daarnaast heb je een laptop of  tablet, neem deze dan mee op de 
cursus, je kunt het zo op de cursusavond terugvinden wanneer het be-
sproken wordt. Net of iedereen deze, of alle twee in zijn bezit heeft.  Men, 
de KNVB, denkt daar dus heel luchtig over en wat de consequenties zijn, 
laat in mijn ogen zien dat zeer weinigen zich geroepen voelen om de cur-
sus te gaan volgen. De laatste jaren draaien we zo een 20 tal cursussen in 
een lopend seizoen. 

De najaarscursus met bovengenoemde gegevens gaf nu al een beeld van 
slechts 6 BOS-cursussen en voor de voorjaarscursussen heb ik nog geen 
beeld, maar reken maar dat het er weinig zullen zijn. Ik heb daar vervol-
gens de COVS voor ingeschakeld en bij monde van voorzitter Johan Dolle-
kamp zal daar in KNVB-overleg, welke regelmatig plaatsvindt i.v.m. de 
materie passencontrole en wat daar aan verbeterd kan worden,  nader 
over nagevraagd worden over het niet verstrekken van relevant cursusma-
teriaal. Welke gevolgen voor de toekomst: Een weldenkend sportbestuur-
der van een vereniging zal nu en in de toekomst daar de gevolgen van 
ondervinden, want naast het besturen van een vereniging zal men zelf de 
fluit moeten gaan hanteren want met deze denkwijze van de KNVB zal het 
tekort nog vele malen groter worden. Ik ga dus met zeer gemengde ge-
voelens het jaar 2014 in.     Gerrit Dekker 

VERSOBERING  -  GEMENGDE GEVOELENS 
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Op 3 januari werden de leden van onze vereniging verwacht in de kantine 
van vv. Kleine Sluis voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Ongeveer 25 
personen waren hier aanwezig en hadden elkaar de beste wensen toebe-

deeld. De opkomst viel eigenlijk een klein 
beetje tegen omdat het bestuur een nogal 
spannende activiteit had toegezegd voor 
alle aanwezigen. Jammer, maar zij die er 
niet waren hebben wat gemist. Natuurlijk, 
het is een receptie maar of je nou een 
kleine activiteit doet of je zit de hele tijd 
maar stil, dat is toch een verschil. Nadat 
de koffie was gepasseerd en een ieder een 
nieuwjaarsborrel voor zich had staan stak 
voorzitter Dick Dam van wal met zijn toe-
spraak. Zoals gebruikelijk blikte hij eerst 
weer even terug naar het voorbije jaar om 

vervolgens naadloos over te gaan naar de hoop en verwachting van het 
nieuwe jaar. Hij gaf ondermeer aan dat de contacten met de donateurs-
voetbalverenigingen steeds nauwer worden aangehaald en dat wij al bij 
diverse voetbalverenigingen zijn geweest met een leuke presentatie via de 
beamer, voor jeugd en verenigingsscheidsrechters. Persoonlijk ook hoopte 
de voorzitter dat ons spelregelteam, waar hijzelf deel van uitmaakt, ook 
dit jaar weer succesvol mag zijn. Hij sprak de wens uit dat als we de finale 
om het Nederlands Kampioenschap halen, we het dan beter doen dan het 
vorige jaar want we eindigden toen 
slechts op de zesde plaats. Uiteraard 
kwamen ook de jeugdspelregelwed-
strijden aan de orde. ”Ik blijf mij in-
zetten voor meer deelname van 
jeugd bij die spelregelwedstrijden”, 
zei de voorzitter. Ook riep hij de ac-
tieve leden op om eens op woens-
dagavond te komen trainen op het 
prachtige complex van vv. Kaagvo-
gels. Want de wedstrijd heeft een 
scheidsrechter met een goede condi-
tie nodig. Na dit allemaal gezegd te 
hebben kondigde de voorzitter aan 
dat de aanwezigen zich in groepjes 
van vier moesten vormen om deel te nemen aan een quiz en deze zal niet 
alleen uit voetbalvragen bestaan maar ook uit algemene vragen zodat ook 
de dames hier aan mee kunnen doen. En inderdaad de vragen waren leuk 
en algemeen. De vragen waren digitaal te zien op het scherm en de kop-
man van een team, die een nummer hadden van 1 t/m 6,  moest naar de 
tafel lopen, waarop een A, B, C of D letter was geplakt, waarvan men 
dacht dat dat het juiste antwoord was. Al met al een hele leuke bezigheid. 

Co Cardol.  

NIEUWJAARSRECEPTIE 2014 
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UITSLAG KEEZEN 17 JANUARI 2014 

Om 10 over 8 hadden zich 14 enthousiastelingen verzameld in de kleine, 
maar sfeervolle kantine van Wieringerwaard om een gezellig avondje te 
gaan Keezen.  Bardame van vanavond Ank van der Wardt blijkt van vele 
markten thuis, want tijdens het koffietappen wist zij ook nog een paar 
Wieringerwaarders telefonisch te bereiken die bereid waren om mee te 
doen en zo konden wij om kwart over acht met de eerste ronde beginnen. 
De in allerijl opgetrommelde invallers, Dirk en Ineke Gutker bleken niet 
alleen ervaren Keezers te zijn, ze kregen ook nog eens keer op keer de 
goede kaarten, dus toen aan het eind van de avond de kruitdampen waren 
opgetrokken en de balans werd opgemaakt bleken zij er met de eerste en 
de derde prijs vandoor te gaan. Alleen Lenie Cardol had zich er met een 
keurige score van 55 punten tussen weten te plaatsen. Ons bestuurslid 
René Hartog had drie mooie prijzen weten te regelen, helaas voor hemzelf 
eindigde hij op de meest beroerde plek van de avond, hij werd namelijk 
vierde. Ondanks de voorsprong is Lenie Cardol nog allerminst zeker van de 
eindoverwinning.  
Op 16 mei gaan we de strijd voortzetten. Hopelijk kunnen we dan weer 
vier of meer tafeltjes vol krijgen voor een spannend, maar vooral zeer ge-
zellig avondje Keezen. 

Dick Dam 

DAAN VAN VELZEN BOKAAL 2014, 1e RONDE 

Klokslag 8 uur zaten 9 spelregelfanaten klaar om de vragen, die door Co 
en Lenie Cardol waren uitgezocht, te gaan beantwoorden. De administratie 
was vanavond in handen van René Burger en Kelly Mol en barvrouw Ank 
van der Wardt had natuurlijk de kantine van Wieringerwaard weer lekker 
warm en de koffie bruin. Voor nieuwkomer Wilbert van der Molen was het 
allemaal even wennen zo’n eerste keer, maar naarmate de avond vorderde 
kwam hij er steeds beter in.  
 

De strijd bovenin ging zoals verwacht weer tussen de leden van het spel-
regelteam waarbij Theo de Graaf door een paar foutjes in de kwisronde 
wat achterop raakte en ikzelf zoon Erwin maar net voor kon blijven omdat 
hij bij de schriftelijke ronde wat steekjes had laten vallen. De verschillen 
zijn nog niet zo groot, dus bij de tweede wedstrijd van 2014, die in het 
najaar gehouden gaat worden op maandag 29 september is nog van alles 
mogelijk.  
 

Tenslotte de uitslag:  

Dick Dam  179 punten 

Erwin Dam 173 

Theo de Graaf 165 

Piet Borst 137 

Piet Houtenbos 129 

Dik Kortekaas 102 

Frans Koolbergen   97 

Teije van Seijen   86  

Wilbert van der Molen   68 

Dick Dam 



www.svschagendenhelder.nl    22 

         het SIGNAAL   No.1 2014 

JEUGDSPELREGELWEDSTRIJD KNVB WI BOKAAL 

Het jeugdspelregelteam van Con Zelo heeft in de eerste spelregelwedstrijd 
van 2014 haar status als Nederlands Kampioen waargemaakt. Door van de 
teams van vv Schagen en vv Winkel te winnen werd de KNVB West I Bo-
kaal in de wacht gesleept. 

Door zijn leeftijd heeft Pieter Jan Wondergem het kampioensteam vorig 
jaar moeten verlaten, maar dat gat is opgevuld met twee nieuwe talenten. 
Tim Mulder debuteerde en met Kim Danenberg hadden we een sterke re-
serve achter de hand. 

De deelnemers van vv Schagen wisten niet pre-
cies met welke reden zij in Waarland aanwezig 
waren, voetbalschoenen en trainingspakken ver-
raadden dat zij onderweg waren naar een voet-
balwedstrijd. Een wedstrijd was het wel, maar het 
voetballen beperkte zich tot de pauzes. Desal-
niettemin scoorde Schagen, zo goed als onge-
traind, zeker niet slecht. Een totaal van 226 pun-
ten mag een prestatie genoemd worden, zeker 

als deze wedstrijd de eerste ervaring met spelregelvragen is. 

De deelnemers van Winkel waren iets beter voor-
bereid, tenslotte waren zij ook vorig jaar al van de 
partij. Toch kon Winkel het Con Zelo niet écht 
moeilijk maken, met een totaalscore van 307 ble-
ven zij nog vrij ruim achter Con Zelo. Persoonlijk 
beste bij Winkel was Tim Hageman, hij scoorde 85 
punten en werd individueel vierde. 

De individuele top drie zat dus bij Con Zelo, met 
dit keer Dennis Bakker als persoonlijk winnaar 
met precies 100 punten. Hij werd gevolgd door 
Sam Houtenbos (99 punten) en Thomas Bakker 
(87 punten). Tim Mulder scoorde in zijn debuut 
zeker niet onverdienstelijk, 62 punten was zijn 
eindscore. Con Zelo haalde als collectief dus 348 
punten, een score die toch nog wel wat verbete-
ring verdient voordat we onze titel in Deventer 
kunnen verdedigen.  

Door de goede voorbereiding en een vlot verloop van de avond waren we 
keurig om 10 uur klaar met alles en konden de deelnemers weer op tijd 
huiswaarts. De volgende jeugdwedstrijd is op vrijdag 28 maart, opnieuw in 
de kantine bij Con Zelo. Hopelijk hebben we dan weer drie (meer mag na-
tuurlijk ook) teams, deze wedstrijd is tevens bepalend wie er mee mogen 
doen aan het Nederlands kampioenschap op zaterdag 10 mei in Deventer. 
Con Zelo heeft zich daarvoor als landskampioen van vorig jaar al ge-
plaatst, dus is er nog volop kans voor de andere teams. 

Erwin Dam, Coach Con Zelo 



www.svschagendenhelder.nl    23 

         het SIGNAAL   No.1 2014 

ER GAAT VEEL MIS 

Dit alarmerende bericht kwam binnen bij de waarnemers van KNVB district 
West 1, die elk weekend naar de voetbalcomplexen worden gezonden. 

Er waren diverse signalen bij het bondsbureau binnengekomen dat er heel 
veel mis is bij vooral het jeugdvoetbal, zowel bij de A als bij de B junioren. 
Dit behelst zowel op organisatorisch gebied bij diverse voetbalverenigin-
gen, maar daarnaast de controle op de spelerspassen die onvoldoende is, 
alsmede het verzwijgen van wedstrijdincidenten en het agressieve gedrag 
van spelers. Waarnemers worden dus aangesteld om deze te gaan rappor-
teren en verslag te doen aan hoofd wedstrijdzaken. 

Het zijn vooral verenigingen die dus al staan in de monitorenlijst, omdat er 
diverse verenigingen en bij elftallen minder positieve berichten zijn ont-
vangen en/of regelmatig opvallen door het vele ontvangen  van gele/rode 
kaarten. 

Het is dus zaak van de aanwezige verenigingsbestuurders met hun bege-
leiders deze controle- instructies strak aan te halen om te voorkomen dat 
strenge straffen moeten worden uitgedeeld. Te denken dus aan flinke 
geldboetes en/of uitsluiting van spelers of het gehele team. 

Gerrit Dekker  

SPELEN MET DE SPELREGELS 

De eerste uitslagen van het nieuwe seizoen: 9 inzenders waarvan de num-
mers 1 en 2 van vorig jaar, Co Cardol en Gerrit Dekker hebben aangege-
ven buiten mededinging mee te doen om de anderen meer kans op een 
prijs te geven. Wij vinden dit prima, zolang ze maar wel blijven inzenden 
en ons met kritische vragen en opmerkingen blijven bestoken. Maar dat 
komt wel goed denken wij. Verder geven wij (om ruimte te maken voor 
andere onderwerpen) voortaan minder uitleg bij de antwoorden uit het 
vorige Signaal, maar wel de verwijzingen naar de pagina’s van het Spelre-
gelboekje plus de Aanvullende instructies waar het juiste antwoord te vin-
den is. 

Onderstaand de uitslag/stand (waarbij Co en Gerrit dus niet vermeld 
staan, zij hadden wel ingezonden, ook hoog gescoord, respectievelijk  59 
en 52 punten, dus niet foutloos). 

Er zijn elke ronde 60 punten te behalen. 

1. Hans Glas 52 4. Ysbrand Haagsma 42 7. Teije van Seijen 38 

2. Piet Borst 46 5. Frans Koolbergen 41 

3. Henk v. Bokhoven 43 6. René Hartog 39 
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Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van december: 

Tussen haakjes de verwijzing naar de pagina van het boekje Spelregels 
veldvoetbal uitgave juli 2011 (eventueel aangevuld met Aanvullende in-
structies werkgroep spelregels veldvoetbal).  

Vraag 1: antwoord C (pag. 56) 
Vraag 2: antwoord B (pag. 71) 
Vraag 3: antwoord A (pag. 8 van de Aanvullende instructies) 
Vraag 4: Antwoord D (pag. 68) 
Vraag 5: Antwoord C (dit staat niet in de spelregels, maar wel in het  
 Bewaarnummer veldvoetbal op pag. 8) 
Vraag 6: Antwoord 1, 4, 5 (pag. 59) 
Vraag 7: Antwoord 1, 2, 6 (pag. 6 van de Aanvullende instructies) 
Vraag 8: Antwoord 3, 4, 7 (pag. 59) 
Vraag 9: C, F, E (pag. 71, 28 en 93) 
Vraag 10: C, C, B (pag. 76) 
Vraag 11: A, C, B (pag. 68) 
Vraag 12: D, H, H (pag. 70 en 90) 
Vraag 13: A, G, C (pag. 30);  

Vraag 14: (pag. 60): 

De scheidsrechter fluit af. Hij zal het gemaakte doelpunt afkeuren wegens 
strafbaar buitenspel. Hij zal het spel laten hervatten met een indirecte 
vrije schop op de plaats waar de buitenspel staande speler stond toen de 
aanvaller op doel schoot. Was dit in het doelgebied, dan mag de indirecte 
vrije schop worden genomen op een willekeurige plaats binnen dit doelge-
bied. 

Vraag 15: (pag. 100) 

De betreffende speler zal van het speelveld worden weggezonden door 
middel van het tonen van de gele kaart, gevolgd door een rode kaart 
(wegens 2 maal geel). De strafschoppenserie zal worden voortgezet met 
één speler minder voor het betreffende team. (een gelijk aantal spelers 
van elk team is alleen vereist bij het begin van de strafschoppenserie). Als 
de weggezonden speler een doelverdediger is, dan moet hij worden ver-
vangen door een speler die aan het eind van de wedstrijd op het speelveld 
was. Als door het wegzenden van de speler het totaal aantal spelers van 
dat team minder wordt dan zeven, dan dient de scheidsrechter de wed-
strijd niet te staken. 

 

 

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 JUNI 2014 BIJ: 
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Dan tenslotte de nieuwe opgaven: 

Vraag 1 (Meerkeuze) 3 punten 

Een speler staat buitenspel, maar de bal wordt naar een niet buitenspel 
staande medespeler gespeeld. Vervolgens speelt deze medespeler hem 
alsnog de bal toe. De scheidsrechter fluit af en geeft een indirecte vrije 
schop wegens strafbaar buitenspel. Is dit juist? 

A. Ja, maar alleen als de speler in de tweede situatie strafbaar buiten-

spel stond. 

B. Ja, hij trekt voordeel uit zijn eerdere buitenspelpositie en is daar-

door strafbaar. 

C. Nee, de scheidsrechter had te allen tijde door moeten laten spelen. 

D. Nee, de scheidsrechter had in de eerste situatie direct af moeten 

fluiten wegens buitenspel. 

 

Vraag 2 (Meerkeuze) 3 punten 

Een trainer is het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter en 
beledigt hem vanuit de dug-out op grove wijze. Dit gebeurt in een wed-
strijd in het amateurvoetbal. Hoe moet de scheidsrechter hiertegen optre-
den? 

A. Hij zendt hem achter de omheining. 

B. Hij zendt hem achter de omheining door het tonen van de rode 

kaart. 

C. Hij zendt hem naar de tribune door het tonen van de rode kaart. 

D. Hij zendt hem van het sportpark door het tonen van de rode kaart. 

 

Vraag 3 (Meerkeuze) 3 punten 

Wat moet de spelhervatting zijn als de scheidsrechter het spel per ongeluk 
heeft onderbroken en er zich geen overtreding heeft voorgedaan? 

A. Scheidsrechtersbal. 

B. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 

C. Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij. 

D. Aftrap voor de thuisspelende partij. 

 
Vraag 4 (Meerkeuze) 3 punten 

Welke machtsmiddelen heeft de scheidsrechter voor de wedstrijd, in de 
rust en na de wedstrijd? 

A. Alleen rapporteren aan de Bond. 

B. Rapporteren aan de Bond en het geven van vermaningen. 

C. Rapporteren aan de Bond, het geven van vermaningen, gele en rode 

kaarten. 

D. De scheidsrechter heeft geen machtsmiddelen buiten de speeltijd. 
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Vraag 5 (Meerkeuze) 3 punten 

Een aanvaller bevindt zich in een duidelijke scoringspositie. De doelverde-
diger komt uit zijn doel en glijdt over de grond om de bal te kunnen pak-
ken. Hierbij pakt hij de bal, maar neemt hij ook op onbesuisde wijze de 
aanvaller mee. Dit gebeurt binnen het speelveld. Wat kan/kunnen de spel-
hervatting(en) zijn als er geen andere overtredingen gemaakt worden? 

A. Strafschop. 

B. Strafschop of directe vrije schop. 

C. Strafschop, directe vrije schop of indirecte vrije schop. 

D. Strafschop, directe vrije schop, indirecte vrije schop of scheidsrech-

tersbal. 

 

Vraag 6 (Selectie) 3 punten 

Bij welke spelhervattingen dient de bal in voorwaartse richting te worden 
geschoten? 

A. Strafschop. 

B. Directe vrije schop. 

C. Indirecte vrije schop. 

D. Hoekschop. 

E. Inworp. 

F. Aftrap na geldig doelpunt. 

G. Aftrap voor het begin van de wedstrijd. 

 
Vraag 7 (Selectie) 3 punten 

Aan welke eisen moeten de doelnetten van het doel voldoen? 

A. Ze mogen de doelman hinderen. 
B. Ze moeten de doelman hinderen. 
C. Ze mogen de doelman niet hinderen. 
D. Ze moeten wit zijn. 
E. Ze mogen wit zijn. 
F. Ze moeten aan de achterzijde van de doelpalen bevestigd zijn. 
G. Ze moeten aan de zijkant van de doelpalen bevestigd zijn. 
 
Vraag 8 (Selectie) 3 punten 

Aan welke eisen moet het tenue van een doelverdediger voldoen? 

A. Het moet afwijkend zijn in kleur van de scheidsrechter. 

B. Het moet afwijkend zijn in formaat van de overige veldspelers. 

C. Het moet voorzien zijn van extra bescherming. 

D. Het moet afwijkend zijn in kleur van de overige veldspelers. 

E. Het moet afwijkend zijn in kleur van de overige doelverdediger(s). 

F. Het mag geen gevaar opleveren voor de doelverdediger zelf of de 

overige spelers. 

G. Het moet voetbalschoenen met noppen bevatten. 
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Antwoordmogelijkheden vragen 9 t/m 13: 

Vraag 9 (Mokum Open) 4 punten 

Twee verdedigers krijgen in hun eigen doelgebied slaande ruzie met elkaar. 
Noch de scheidsrechter, noch zijn assistent heeft kunnen waarnemen wie 
er als eerste sloeg. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor 
het spel heeft onderbroken? 

 

Vraag 10 (Mokum Open) 4 punten 

Een aanvaller loopt met de bal aan de voet alleen richting het doel van de 
tegenstander. Op het moment dat hij wil schieten springt de bal op door 
een polletje in het gras en mist hij de bal volledig. De bal gaat over de 
achterlijn naast het doel. Uit frustratie gooit hij nu een kluit gras en mod-
der naar de bal, waarmee hij de bal ook raakt. Wat beslist de scheidsrech-
ter? 

 

Vraag 11 (Mokum Open) 4 punten 

Bij een duel tussen twee tegenstanders komen beide spelers hard met el-
kaar in botsing. Hierbij had één van de spelers zijn elleboog uitgestoken 
met het doel de tegenstander tegen het hoofd te raken. De scheidsrechter 
heeft dit gezien en het spel hiervoor onderbroken. Wat beslist hij? 

 

Vraag 12 (Mokum Open) 4 punten 

De scheidsrechter bemerkt halverwege de eerste helft dat het thuisspelen-
de team met een man teveel in het veld staat. Hij besluit het spel te on-
derbreken als de bal op het middenveld in het spel is, wat doet hij verder? 

Disciplinaire 
straf 

Spelstraf 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 D. Op de lijn van het doelgebied 
die evenwijdig loopt aan de 
doellijn 

  E. Hoekschop E. Vanaf elk willekeurig punt in het 
doelgebied 

  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 13 (Mokum Open) 4 punten 

Tijdens een veelbelovende aanval wordt er door de verdedigende partij 
een onbesuisde overtreding op het middenveld gemaakt. De bal komt bij 
een aanvaller terecht die de aanval succesvol kan voortzetten en weet te 
scoren. Wat doet de scheidsrechter? 

 

Vraag 14 (Open) 8 punten 

Een doelverdediger weet vanuit zijn eigen strafschopgebied, geholpen door 
de stevige wind, de bal direct in het doel van de tegenstander te schieten. 
Wat zal de scheidsrechter beslissen? 

 

Vraag 15 (Open) 8 punten 

Aan welke eisen moet een aanvoerdersband, plus het dragen daarvan, vol-
doen? 

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


