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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 

AUGUSTUS 2014 

JAARGANG 26 

NUMMER 3 

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 oktober 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  
05 sep 20.00 u Keez-avond voor het hele gezin bij vv. Con Zelo Waarland 
29 sep 20.00 u Interne spelr.avond om de D. v. Velzen Bokaal vv. Wieringerwaard 
07 nov 20.00 u Keez-avond voor het hele gezin bij vv. Con Zelo Waarland 
 
2015 
17 jan ? Ned. Kampioenschap zaalvoetbal Boxmeer-Cuijk 
10 apr 20.00 u ½ fin. spelr. COVS-West 1-teams Waterland/Zaanstreek 
24 apr 20.00 u Spelregelfinale COVS-West 1-teams IJmond 
09 mei 10.00 u NK finale spelregels jeugd  ? 
18 mei 20.00 u Jaarl. Algemene Distr. Verg. COVS-West 1 S.V.A. 
30 mei 10.00 u NK spelregels COVS-teams Zutphen 
06 jun 10.00 u Jaarl. Algemene Verg. COVS-Ned. ? 

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: 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 

 



www.svschagendenhelder.nl    5 

         het SIGNAAL   No.3 2014 

Met dank aan het WK voetbal en daarbij ook het fantastische optreden van 
Björn Kuipers en zijn team hadden we dit jaar een korte zomerstop. Ik 
weet niet hoe het u allen vergaan is, maar voor mij lijkt het alsof de voet-
bal deze zomer nauwelijks weggeweest is. Niet dat ik dat erg vindt, inte-
gendeel, ik heb er veel zin in om weer aa--n het nieuwe seizoen te gaan 
beginnen. De conditie op peil brengen, lekker weer wat wedstrijdjes fluiten 
en dan over een paar maanden ook de spelregeltrainingen weer oppakken. 
Hopelijk kunnen we de stijgende lijn wat betreft de belangstelling voor de 
spelregels doortrekken. Gedurende de zomerstop hebben we ook nog met 
enkele verenigingen contact gehad over ondersteuning op dit gebied 
(misschien is dat ook wel de reden waarom het lijkt alsof de zomerstop er 
nauwelijks is geweest), vooral omdat de verenigingen geconfronteerd wor-
den met de verplichte spelregeltoets voor de B-junioren. Graag zijn wij 
bereid de verenigingen bij te staan bij de voorbereiding op deze toets. Wat 
de eigen successen betreft is vorig seizoen bijna niet te overtreffen, Ne-
derlands kampioen spelregelwedstrijden worden is het hoogst haalbare, 
maar we gaan er natuurlijk wel voor om deze titel te prolongeren. Toch is 
dat wat mij betreft niet het belangrijkste doel voor dit jaar. Dat is namelijk 
om doelgericht een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het oplei-
den en enthousiast houden van (jong en oud, dat maakt mij niet uit) het 
enorme leger aan verenigingsscheidsrechters. Dus aan een ieder die dit 
leest: laat aan onze donateur verenigingen weten dat wij er klaar voor zijn 
om ze te ondersteunen. Verder wens ik iedereen natuurlijk weer een mooi 
en sportief seizoen toe, en dat de scheidsrechters in de wedstrijdverslagen 
maar weinig genoemd mogen worden. Dan doen ze het namelijk goed. 
 
Vlak voor het verschijnen van dit SIGNAAL bereikte mij de droeve mede-
deling dat onze erevoorzitter Gerrit Kamp op 76-jarige leeftijd is overle-
den. Gerrit heeft in zijn leven veel voor onze vereniging betekend. Namens 
het bestuur wens ik Sjaan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. 
 
Met sportieve groet, 
 

Dick Dam, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
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 Nieuwe leden: Verhuisd: 
 

de heer Kevin Kooij de heer Onno Jans de heer Guus Marees 
Kuileweid 24 Noordzeestraat 82 van Tuitjenhorn 
1747 SC Tuitjenhorn 1755 PJ Petten  naar Maarssen 
Tel. 06-28814429 Tel. 0226-383420 
Geb. datum: 13-04-1987 Geb. datum: 12-06-1971 
 

 

De heer Onno Jans was al eerder lid van onze vereniging maar is enkele 
jaren geleden gestopt met actief fluiten en werd donateur. Hij vond echter 
de tijd nu rijp om de fluit weer ter hand te nemen en wij heten Onno en 
Kevin dan ook heel hartelijk welkom binnen ons korps en wij wensen hen 
heel veel plezier en succes. Uiteraard hopen wij ook dat wij hen tegen mo-
gen komen op de training en andere activiteiten. 
 
We wensen Guus veel geluk en succes in Utrecht en bij de S.V.D.U. 

LEDENMUTATIES 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
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IN MEMORIAM GERRIT KAMP 

In de ochtend van 18 augustus 2014 bereikte ons het droeve bericht dat 

op de leeftijd van 76 jaar onze erevoorzitter Gerrit Kamp is overleden. 

 

Gerrit is 23 jaar voorzitter geweest van onze vereniging. Op de jaarverga-

dering  van 19 maart 1985  werd hij volkomen terecht tot erevoorzitter 

benoemd. Hij wilde niet alleen dat dit een functie op papier was, maar hij 

zette zich ook na zijn aftreden nog in als een actief lid. Ik denk hierbij aan 

zijn rol als voorzitter van de jubileumcommissie bij het 40 jarig bestaan 

van onze club, zijn bezoeken aan de jaarvergaderingen, waar hij altijd zijn 

waardering uitsprak voor de inzet van de bestuurders. Op het moment dat 

Gerrit deze woorden uitsprak heb ik deze altijd ervaren als een stimulans. 

 

Gerrit heb ik voor het eerst ontmoet in 1967 tot hij samen met Piet van 

Zweeden de opleiding voor de KNVB verzorgde voor scheidsrechters. Sa-

men brachten zij als een paar apart de stof over op de cursisten. Samen 

zorgden zij er ook voor dat iedereen lid werd van de C.O.V.S. Geen lid 

worden dat bestond gewoon niet. 

 

Als voorzitter heeft Gerrit samen met Gerrit Dekker (ook als een paar 

apart) ervoor gezorgd dat onze club een plaats heeft verworven binnen de 

voetbalwereld in de Kop van Noord Holland en op de kaart is gezet bij de 

landelijke C.O.V.S.  Het opzetten van de Fair Play Cup in de regio en de 

behartiging van de belangen toen bleek dat er verschillen in vergoedingen 

waren op landelijk gebied, zijn hier goede voorbeelden van. 

 

Gerrit als wij elkaar wel eens spraken zei jij altijd dat jouw vrienden bij de 

S.E.O. zitten. Zo heb ik dit ook altijd ervaren en speciaal vandaag. Wij 

gaan jou missen als vriend en als erevoorzitter. 

 

Sjaan, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het enorme verlies. 

 

 

Namens de Scheidsrechtervereniging Schagen-Den Helder e.o. 

 

Kees van Noorloos 
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CONTRIBUTIE EN DONATIES: 

Ik ben nog steeds geen tevreden penningmeester, want er moeten nog 2 

leden hun contributie betalen, 1 donateur zijn donatie en 5 verenigingen 

hun verenigingsdonatie. Ik vind het vervelend om er steeds maar om te 

moeten vragen, na diverse brieven, mails en verzoek in het vorige num-

mer van “Het Signaal”. Ik hoop dat dit een laatste oproep is en dat ik be-

gin september alles binnen heb. 

Heren leden en donateurs, stel mij niet teleur. 

 
AVIA CLUB SPAREN: 
Op dit moment zijn een vijftien tal leden en niet leden in het bezit van een 
AVIA club Spaar pas. Door te tanken bij een van de vele AVIA tankstations 
steunen zij hier mee onze vereniging. Via de site van scheidsrechtersver-
eniging kunt precies zien hoeveel er al gespaard is. Voor elke 100 punten 
krijgen we € 2,00. Wil je ook onze vereniging daarmee steunen, vraag dan 
een pas aan bij mij. Even een mailtje naar mij en je krijgt hem thuis ge-

stuurd. Mijn gegevens staan in de colofon. 
 
 

Piet Houtenbos, penningmeester 

VAN DE PENNINGMEESTER 

We staan aan de vooravond van het seizoen 2014-2015, een Europees- en 
Wereldkampioenschaploos seizoen. Alle reden dus om ons volledig te rich-
ten op de spanning en sensatie in het amateurvoetbal, waarin onze leden 
acte de présence mogen geven en zich weer ten volle zullen inzetten om 
de duizenden wedstrijden in goede banen te leiden. 
De kracht van een scheidsrechtersvereniging zit in het leren van en het 
discussiëren met elkaar. Inmiddels is SV Schagen-Den Helder e.o. te vin-
den in de vorm van dit clubblad, de website www.svschagendenhelder.nl, 
Facebook en Twitter. Wij nodigen dan ook graag een ieder uit om via deze 
kanalen informatie en ervaringen te delen, vragen te stellen en te beant-
woorden. Er zit veel expertise in onze vereniging, dus maak daar gebruik 
van! Als redactie zullen we dit in ieder geval blijven stimuleren, zodat ken-
nis en kunde groeien. 
 

Erwin Dam, redactie Het SIGNAAL en webredactie  

VAN DE REDACTIE 

http://www.svschagendenhelder.nl
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Steeds meer donateursverenigingen maken gebruik van ons aanbod voor 
bijscholingen en informatieavonden voor (verenigings-)scheidsrechters. Zo 
zullen we eind augustus starten met een eerste versie van bijscholing voor 
seniorenscheidsrechters bij ZAP in Breezand en staan ook de inmiddels 
jaarlijks terugkerende instructies voor pupillenscheidsrechters bij Sint Boys 
en Con Zelo weer op het programma.  
Daarnaast hebben we inmiddels bij onder andere JVC en Succes reeds 
avonden verzorgd om hun B-junioren klaar te stomen voor de komende 
toetsen voor het behalen van het Spelregelbewijs en zijn er bij vv. Scha-
gen een groep nieuwe pupillenscheidsrechters geïnstrueerd en begeleidt 
bij hun eerste wedstrijden. Ook wordt er in samenwerking met de KNVB 
een BOS cursus georganiseerd in de regio, dit zal begin komend seizoen 
een vervolg krijgen. Deelnemers hieraan komen van SRC, Hollandia T, 
HCSC en Con Zelo. 
De meeste instructies en avonden worden vrijblijvend en zonder kosten 
voor de vereniging door ons verzorgd. Er wordt in sommige gevallen alleen 
een individuele bijdrage gevraagd voor cursusmateriaal. Voor informatie 
over het verzorgen van instructies of (thema-)avonden kunnen donateurs-
verenigingen ons bereiken via spelregels@svschagendenhelder.nl. Wij zul-
len dan een afspraak op maat met de vereniging maken en zorgen dat we 
er leuke en leerzame avond(en) van maken! 
 

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN VANUIT  

SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. 

De website www.svschagendenhelder.nl krijgt steeds meer kleur en vorm, 
en wordt ook steeds vaker bezocht. Om scheidsrechters tegen een aan-
trekkelijk tarief basisbenodigdheden aan te bieden hebben we sinds een 
paar weken een webshop online gezet. Hier vind je fluitjes, kaarten, noti-
tieblokjes en nog een aantal andere zaken waar een scheidsrechter niet 
buiten kan, die je direct bij ons kunt bestellen. Ook voor verenigingen is 
het zeker eens de moeite waard om een kijkje te nemen, de tarieven lig-
gen gemiddeld een stuk lager dan bij andere webwinkels. 
We gaan ook proberen om het assortiment op den duur uit te breiden met 
bijvoorbeeld tenues, maar we willen eerst kijken hoeveel animo er voor 
onze webshop is. Mocht je andere artikelen willen bestellen dan wat er in 
de shop wordt aangeboden, stuur dan even een mail naar 
shop@svschagendenhelder.nl, dan kunnen w ij kijken of we dit ook 
aan kunnen bieden. 

Erwin Dam 

WEBSHOP GEOPEND! 

mailto:spelregels@svschagendenhelder.nl
http://www.svschagendenhelder.nl
mailto:shop@svschagendenhelder.nl
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HET LEVEN VAN EEN SCHEIDSRECHTER 

woensdag 16 juli 2014 
Auteur: Wietse Thobokholt 
Wat drijft iemand om scheidsrechter te 
worden?  
Is het dat hij thuis niks te vertellen heeft of om-
dat hij machtsbelust is? Ik was nooit erg goed 
in teamsporten, ik heb een tijd gehandbald, wat 
erg leuk was maar goed was ik nooit, het kwam 
zelden of nooit voor dat ik een doelpunt maak-
te, wat bij handbal toch erg uniek is. 
Voetbal hoefde ik al helemaal niet te proberen, 
het lukt me nauwelijks een bal rechtdoor te 
trappen (ja, je leest het goed, ik kan totaal niet 
voetballen). Omdat ik toch een sport wilde 
doen, en ik voetbal wel erg leuk vind, heb ik me 

ingeschreven bij een scheidsrechterscursus, gewoon om te kijken of ‘het’ 
wat was. Na m’n eerste wedstrijd (Vivoo-SC Gastel, 5-1) was ik verkocht! 
Collega scheidsrechters kom je niet zo vaak tegen, af en toe hoor je in de 
bestuurskamer voor de wedstrijd een naam voorbij komen, meestal in ne-
gatieve zin. Aan het einde van het seizoen, in de nacompetitie worden er 
echter arbitrale trio’s aangesteld. Een scheidsrechter, en twee grensrech-
ters die normaal ook scheidsrechter zijn. Ik vind dat altijd erg leuk: zo 
kom je je collega’s nog eens tegen, en vaak kan je ook wat van elkaar le-
ren. Zo kan ik altijd erg lachen met Rien Musters, dit jaar was ik grens-
rechter toen hij floot bij GJS-Poortugaal (uitslag 5-1). In de rust en na af-
loop hebben we erg gelachen met situaties die we dit seizoen meegemaakt 
hadden. Ook met collega Gabriëls is het altijd feest, vooral als hij over zijn 
belevenissen bij IJzendijke verteld, hij is daar afgelopen seizoen zes keer 
naartoe geweest en wilde per se de kampioenswedstrijd ook fluiten, helaas 
voor hem besloot de KNVB anders. Musters en Gabriëls zijn twee zeer er-
varen scheidsrechters, die op basis van hun jarenlange ervaring elke wed-
strijd tot een goed eind kunnen brengen, bij vrouwenvoetbalteams in West
-Brabant en Zeeland zijn ze een begrip. Opvallend genoeg geldt die erva-
ring voor veel scheidsrechters die actief zijn in het vrouwenvoetbal. Veel 
scheidsrechters hebben op een gegeven moment genoeg van het mannen-
voetbal en stappen daarom over naar het vrouwenvoetbal. Toch hoop ik 
dat komend jaar een aantal jonge scheidsrechters ook bij de vrouwen 
gaan fluiten, al is het alleen maar om ons grijze imago wat op te poetsen. 
Buiten veel humor heb ik in de loop der jaren ook veel van collega’s opge-
stoken. Zo heb ik veel respect voor Johan Tas, ik was dit jaar assistent 
van hem bij RKVVO-Rood Wit ’62 (uitslag 4-1). Hij stond op drie meter 
afstand bij een corner maar kon niet zien dat een speelster neergeduwd 
werd op de doellijn. Ik stond er als grensrechter veel verder van af maar 
zag het wel. Tas was niet te trots en legde de bal resoluut op de stip. Ik 
ken veel collega’s die daar niet aan hadden gewild omdat ze zelf zo dicht-
bij stonden. Verder ben ik vorig seizoen gered door collega Verpoorten, hij 
was mijn assistent bij de wedstrijd OJC Rosmalen-SSE (2-2, na verlenging 
2-3). Het was een enorm snelle wedstrijd waar erg veel gebeurde, hij zag 
als assistent echter alles in zijn gebied, waardoor ik me op de rest van het 
veld kon concentreren. Op zulke momenten is het een verademing een 
officiële assistent te hebben die niet bang is beslissingen te nemen.  
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REGEL 12: BLZ. 73 VAN DE HANDLEIDING 

Na deze lofzang moet ik toch ook bekennen dat je weleens vreemde vo-
gels tegenkomt, die het scheidsrechtersvak op een andere manier invulling 
geven dan dat ik denk dat zou moeten. Bij het scheidsrechters bestaan 
horen volgens mij een aantal verplichtingen. De eerste –en niet meest on-
belangrijke- is dat je er voor zorgt dat je uitrusting in orde is. Geloof het of 
niet maar er lopen nog steeds collega’s rond die geen sokophouders heb-
ben, en met afgezakte sokken rondlopen, of erger nog zichtbare gaten in 
de sokken. Tweede voorwaarde is dat je over een redelijke conditie be-
schikt zodat je (een beetje) mee kan lopen. Ik loop gemiddeld 12 kilome-
ter per wedstrijd en overdrijf het meelopen misschien een beetje. Er zijn 
echter nog steeds collega’s die de middencirkel letterlijk niet uitkomen. 
Zorg dat je tenminste op 15 meter van wat er gebeurt afstaat, anders heb 
je een verrekijker nodig. Mocht het nou echt niet lukken er een redelijke 
conditie op na te houden, en je wil toch per se scheidsrechter zijn, meld je 
dan aan bij de plaatselijke tennisvereniging, dan kan je alles vanuit een 
toren beoordelen.  

Hier staat aan de onderzijde van deze regel:  Overtreding begaan door de 
doelverdediger. Een doelverdediger mag de bal niet langer dan 6 seconden 
in bezit houden. In deze tijd dient hij de bal weer in het spel te brengen. 
Op zich een goede regel om het spel niet te vertragen. 
Nu hebben we met het gehouden WK kunnen zien, en in mijn ogen de kol-
derieke vertoningen met het geven van vrije schoppen. De scheidsrechters 
met de spuitbus. Plaats van overtreding de spuitbus met de aanduiding 
dat daar de bal moet blijven liggen. Spelers op afstand zetten, de spuitbus 
wederom ter hand genomen en een lijn gezet waar de spelers achter dien-
den te blijven. Deze handeling vergt echter veel meer tijd dan de 6 secon-
den die een doelman krijgt om de bal in het spel te brengen. De scheids-
rechter heeft toch de mogelijkheid om overtreders die niet voldoende af-
stand nemen een gele kaart te geven om voldoende afstand te nemen bij 
deze hervatting. Ook de vrije schop nemers kunnen worden bestraft wan-
neer ze moedwillig de bal verplaatsen. Nee, we nemen een spuitbus ter 
hand. Wat kunnen we in de toekomst nog meer verwachten? Spelregels 
moeten worden nageleefd maar wij hebben kunnen zien dat er toch heel 
wisselvallig door de scheidsrechters is opgetreden met als dieptepunt de 
Algerijnse scheidsrechter bij Nederland-ArgentinIë. Een doorgebroken spe-
ler bestraffen met een gele kaart. Onbesuisde overtredingen bestraffen 
met een waarschuwend gebaar of woord, maar geen gele kaart geven. 
Buitensporige inzet hebben we diverse malen kunnen constateren zonder 
dat daarbij een kaart werd getrokken. Nee, in mijn inzicht hebben de 
scheidsrechters een matige prestatie geleverd waarbij het fysieke de bo-
ventoon heeft gekregen. Marchanderen noemen we dit. 
Hoe gaat het straks dan worden in de Nederlandse kompetitie: ook de 
spuitbus hanteren en niet het spel laten spelen maar het fysieke element 
laten zien. 
Ik geef het te doen voor onze rapporteurs, van hoog tot laag daar een 
goed oordeel over te geven in de rapportage van de door hen bezochte 
wedstrijd. 
 

Gerrit Dekker 
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WIE WORDT DE NIEUWE SPELREGELKAMPIOEN? 
 
Vooruitlopende op de spelregeltoetsen van KNVB-West 1 organiseert de 
spelregelcommissie van onze scheidsrechtersvereniging een spelregel-
avond om de ’D. VAN VELZEN BOKAAL’. Deze avond wordt gehouden voor 
alle leden van onze vereniging. Dus niet alleen scheidsrechters maar ook 
assistent-scheidsrechters, rapporteurs, praktijkbegeleiders en waarne-
mers. Deze avond zal worden gehouden op maandag 29 september a.s. in 
de kantine van onze donateursvereniging Wieringerwaard, aan de Sport-
laan 54, 1766 JR in Wieringerwaard en begint om 20.00 uur. 
De spelregelcommissie is expres naar voren gegaan met deze datum om u 
allen de gelegenheid te bieden om de parate kennis even op te frissen 
voordat de spelregeltest van de KNVBN-West 1 wordt gehouden. In de 
praktijk blijkt dat dat ook dringend nodig is. Er zijn altijd nog teveel 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, rapporteurs, praktijkbegelei-
ders en waarnemers die bij die toetsen van de KNVB een onvoldoende ha-
len en dat is toch echt niet nodig. Daarom wordt u allen van harte uitgeno-
digd om op 29 september a.s. naar de kantine van vv. Wieringerwaard te 
komen. Noteert u deze datum even in uw agenda of op de kalender. U 
wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee. Ik hoop u allen te 
mogen begroeten. 

Co Cardol 

SINT BOYS WINT DE FAIR PLAY CUP 2013-2014 
Sint Boys uit Sint Maarten wint voor het seizoen 2013-2014 de Fair Play 
Cup van de scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder en omstreken. 
Sint Boys blijft uiteindelijk vv. Callantsoog nipt voor: 0,54 voor Sint Boys 
en 0,58 voor Callantsoog. Het klassement wordt samengesteld aan de 
hand van verkregen gele en rode kaarten gedeeld door het werkelijk aan-
tal gespeelde wedstrijden (beker-, competitie-, beslissing- en nacompeti-
tiewedstrijden). Deze uitslag komt tot stand doordat de KNVB deze regi-
stratie bijhoudt, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. 
De Fair Play Cup met bijbehorende vlag zal aan de aanvoerder en voorzit-
ter van Sint Boys worden uitgereikt tijdens de eerste thuiscompetitiewed-
strijd van Sint Boys 1. De volledige uitslag is: 
1. Sint Boys 0,54 17. ZAP 1,58 
2. Callantsoog 0,58 18. HCSC 1,65 
3. De Koog 0,76 19. Kaagvogels 1,68 
4. Flevo 0,77 20. Schagen 1,82 
5. Oudesluis 1,00 21. Winkel 1,83 
6. ZDH 1,07 22. Nieuwe Niedorp 2,00 
7. Dirkshorn 1,13 Geel Zwart 2,00 
8. SRC za 1,15 24. VZV 2,07 
9. Kleine Sluis zo 1,30 25. Wiron 2,08 
10. Wieringerwaard 1,32 26. Texel 2,18 
11. SRC zo 1,35 27. JVC 2,25 
 Wieringermeer 1,35 28. Con Zelo 2,44 
13. DWOW 1,37 29. Zeemacht 2,51 
14. Vesdo 1,40 30. FC Den Helder 2,82 
15. Succes 1,50 31. Kleine Sluis za 2,95 
16. Hollandia T 1,53 32. Kreileroord 3,68 
 

Donateursvereniging Petten komt in deze ranglijst niet voor omdat het 
eerste elftal in deze competitie niet in de standaardklasse uitkomt. 

René Hartog 
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DE TIEN VRAGEN AAN… HANS VAN DER OORD 

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

 Helaas kan ik niet meer fluiten. Heb een hielbreuk opgelopen en na 
verschillende operaties hebben ze er in Woerden een Marco van Bas-
ten-voet van gemaakt. Het onderste spronggewricht is vastgezet en 
dat belemmerd een goede loop en wendbaarheid. Ook mijn hart 
heeft wat vervelende kuren en zodoende lijkt me beter om niet meer 
te fluiten. Totaal heb ik ongeveer 20 jaar gefloten. 

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

 FC Den Helder 8 of 9 maar de tegenstander weet ik niet meer. Kan 
mij die wedstrijd nog goed herinneren omdat een van de spelers van 
Den Helder in het doelgebied zijn been brak. Wedstrijd stil gelegd en 
de ambulance het veld op. De beide teams wilden daarna de wed-
strijd uitspelen. Ik was zelf helemaal van slag en ik gaf een terechte 
penalty en legde de bal op 9.15m in plaats van 11m en werd daar 
op gewezen maar bleef volhouden. Na de wedstrijd hebben we er 
nog smakelijk om gelachen met de aanvoerders. 

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

 Dat weet ik niet meer, maar wel vele jaren. 
4. Waarom bent u gaan fluiten? 
 Ik was grensrechter bij het eerste van DWOW, en na de wedstrijd 

raakte ik wel eens in gesprek met een scheidsrechter. Die gaf mij 
het advies om een scheidsrechterscursus te volgen. Ik had daar wel 
een goed gevoel bij en ben op advies van Co Cardol gaan fluiten 
voor de KNVB 

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

 Ik kwam in botsing met een speler, kwam te vallen precies op de 
hand waar mijn fluitje in zat. Met mijn ribben kwam ik precies op 
deze hand met het fluitje terecht. Daardoor kneusde ik enkele rib-
ben en had veel pijn. Ik kon de wedstrijd wel voortzetten en ge-
bruikte noodgedwongen mijn reservefluitje met een heel andere 
toon. Dat deed de spelers toch een beetje vreemd opkijken. 

6. Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden? 
Ja, een junioren wedstrijd bij KGB tegen een elftal van buitenlandse 
afkomst, die bij elke lichte overtreding met veel lawaai over het veld 
rolden en daarna weer als een haas over het veld liepen. Op een 
gegeven moment had ik het door en liet gewoon door spelen, toen 
had je de poppen aan het dansen en de hele aanhang vaders moe-
ders etc. die kwamen het veld op om verhaal te halen. Ik heb de 
wedstrijd toen stil gelegd en na een kwartier weer zonder problemen 
de wedstrijd uitgespeeld na een goed gesprek met de aanvoerders.  
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7. Bent u op bestuurlijk- en/of commissieniveau actief voor de 
vereniging (geweest)? Zo ja waaruit bestaat/bestond deze 
taak? Zo nee, bent u bereid om (op termijn) iets voor de ver-
eniging te betekenen? 

 Ik ben nu nog consul voor DWOW en sinds een jaar waarnemer bij de 
KNVB. Aankomend jaar ga ik voor DWOW jonge scheidsrechters be-
geleiden. 

8. Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder nog hobby’s? 
 Ik heb geen andere sporten, maar ik doe wel als hobby aardappelen 

kweken, en ga een paar keer per jaar proefvelden bekijken in het 
buitland.  

9. Hebt u nog ideeën ten aanzien van het beleid c.q. het organi-
seren van activiteiten door onze vereniging en zo ja, welke? 

 Geen idee, er worden genoeg activiteiten gedaan door de vereniging. 
10. Hebt u tot slot de COVS vereniging Schagen-Den Helder e.o. 

nog iets te melden? 
 Ik hoop dat de vereniging nog jaren mag blijven bestaan, en dat het 

ledenaantal weer zal gaan groeien. 

       Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan:  

 Wilbert van der Molen uit Kreileroord 

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, 

J. Buma, P. Braaksma en H. van der Oord. 
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Regel 4 – De uitrusting van de spelers  

 
Toelichting  
Na een tweejarige pilot is er geen aanleiding om het dragen van hoofdbe-
dekking te verbieden, mits de ontwerpbeperkingen, zoals gedefinieerd in 
de pilot, worden gerespecteerd. Bovendien heeft ook de mannelijke voet-
balgemeenschap de noodzaak geformuleerd dat aan mannelijke spelers 
wordt toegestaan om hoofdbedekking te dragen, omdat het als discrimine-
rend beschouwd werd.  

Overige uitrusting (interpretatie en 
richtlijnen voor scheidsrechters), p. 23 
Huidige tekst 

Nieuwe tekst 

Moderne beschermende uitrusting (….) 
toegestaan. 

Moderne beschermende uitrusting (….) 
toegestaan. 
Als hoofdbedekking wordt gedra-
gen, dan moet deze: 
● zwart zijn of van dezelfde hoofd-
kleur als het shirt (vooropgesteld 
dat de spelers van hetzelfde team 
dezelfde kleur dragen) 
● in overeenstemming zijn met de 
professionele uitstraling van de 
uitrusting van de speler 
● niet zijn vastgemaakt aan het shirt 
● geen gevaar opleveren voor de 
speler die het draagt of voor een 
andere speler (bijv. een sluitme-
chanisme om de hals) 
●geen uitstekende onderdelen bezitten 
(…) 

SPELREGELWIJZIGINGEN VELDVOETBAL ’14-’15 
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  Regel 4 – De uitrusting van de spelers  
Slogans of reclame op onderkleding (OB1), p. 22 
 

 
Toelichting  
In de huidige situatie is het zo dat er een verschil is tussen wat een speler 
mag laten zien op zijn verplichte standaarduitrusting en wat hij mag laten 
zien op zijn onderkleding. Bijv. hij mag geen persoonlijke uiting of afbeel-
ding op zijn shirt laten zien, maar wel op zijn ondershirt. Deze wijziging 
heeft als doel een consistente benadering te beschrijven voor zowel het 
shirt als alle vormen van onderkleding. 

Huidige tekst Nieuwe tekst 
Standaarduitrusting 
Spelers mogen geen onderkleding to-
nen die is voorzien van slogans of re-
clame. 
De verplichte standaarduitrusting mag 
geen enkele politieke, religieuze of 
persoonlijke uiting bevatten. 
Een speler die zijn shirt omhoog doet 
of uittrekt om slogans of reclame te 
tonen, zal worden gestraft door de 
organisator van de competitie. De par-
tij van een speler wiens verplichte 
standaarduitrusting politieke, religieuze 
of persoonlijke uitingen bevat, zal wor-
den gestraft door de organisator van 
de competitie of door de FIFA. 

Standaarduitrusting 
Spelers mogen geen onderkleding 
tonen die is voorzien van slogans 
of reclame. 
De verplichte standaarduitrusting mag 
geen enkele politieke, religieuze of 
persoonlijke slogans, uitingen of af-
beeldingen bevatten. 
Een speler die zijn shirt omhoog 
doet of uittrekt om slogans of re-
clame te tonen, 
zal worden gestraft door de organi-
sator van de competitie. Het team 
van een speler wiens verplichte stan-
daarduitrusting politieke, religieuze of 
persoonlijke slogans, uitingen of af-
beeldingen bevat, zal worden ge-
straft door de organisator van de com-
petitie of door de FIFA. 
Onderkleding 
Spelers mogen geen onderkleding 
laten zien met daarop politieke, 
religieuze, persoonlijke slogans, 
uitingen of afbeeldingen, of andere 
reclame dan het logo van de fabri-
kant. 
Een speler/team van een speler die 
onderkleding laat zien met daarop 
politieke, religieuze, persoonlijke 
slogans, uitingen of afbeeldingen, 
of andere reclame dan het logo van 
de fabrikant, zal worden gestraft 
door de organisator van de compe-
titie of door de FIFA. 
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Het geven van een waarschuwing  
Wanneer de scheidsrechter een speler een waarschuwing geeft, vermeldt 
hij deze waarschuwing na afloop van de wedstrijd op het wedstrijdformu-
lier. Verdere rapportage door de scheidsrechter of neutrale assistent-
scheidsrechter is niet nodig.  
Wanneer voor, tijdens, of na de wedstrijd een verzorger, (verenigings)
assistent-scheidsrechter, leider of andere persoon – niet zijnde een speler 
– zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag, zal de scheidsrechter hier-
van melding maken op het wedstrijdformulier en krijgt de scheidsrechter 
een aantal specificatievragen om te achterhalen of het, in het be-
lang van de tuchtzaak, noodzakelijk is dat de scheidsrechter en de 
eventueel door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters een 
verklaring moeten insturen. Indien noodzakelijk ontvangen zij het 
rapportageformulier in hun Official Portal op per e-mail.  
 
Het verder deelnemen aan een wedstrijd ontzeggen ten gevolge 
van twee waarschuwingen  
Bij twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd toont de 
scheidsrechter, na het geven van de tweede gele kaart, de rode kaart aan 
de desbetreffende speler, waardoor deze niet meer mag deelnemen aan de 
wedstrijd. Het is noodzakelijk dat de scheidsrechter beide waarschuwingen 
op het wedstrijdformulier vermeldt. Ook hier kan van een verdere rappor-
tage worden afgezien.  
 
Het verder deelnemen aan een wedstrijd ontzeggen ná een waar-
schuwing  
Als een speler ná een waarschuwing uit het veld wordt gezonden voor een 
ernstige overtreding, dienen beide zaken – met codenummer van de straf-
reden – op het wedstrijdformulier te worden vermeld en moet ten aanzien 
van een directe veldverwijdering een aantal controlevragen worden beant-
woord. Deze vragen zijn snel en eenvoudig (aan de hand van voor-
beelden) in te vullen en dienen om te achterhalen of het, in het be-
lang van de tuchtzaak, noodzakelijk is dat de scheidsrechter en de 
eventueel door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters een 
verklaring insturen. Indien noodzakelijk ontvangen zij het rappor-
tageformulier in hun Official Portal of per e-mail.  
 
Directe ontzegging van verdere deelname  
Bij een directe ontzegging van verdere deelname dient de scheidsrechter 
een aantal specificatievragen te beantwoorden. Deze vragen die-
nen ervoor om te achterhalen of het, in het belang van de tucht-
zaak, noodzakelijk is dat de scheidsrechter een verklaring instuurt. 
Indien een verklaring van de scheidsrechter (en de eventueel aan-
gestelde KNVB assistent-scheidsrechters) noodzakelijk is, moeten deze 
verklaringen in het veldvoetbal uiterlijk de eerstvolgende werkdag, 
na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld, vóór 12.00 uur in het bezit te 
zijn van het districtskantoor dat de tuchtzaken van de betreffende compe-
titie afhandelt of het bondsbureau in Zeist als sprake is van een landelijke 
competitie. Zij ontvangen dit rapportageformulier in hun Official Portal of 
per e-mail.  

WAT TE DOEN BIJ OVERTREDINGEN 
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Waarschuwingen en/of het ontzeggen van verdere deelname bij 
vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien  
Bij vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien waarbij geen wed-
strijdformulieren worden gebruikt, dient een overtreding (waarschuwing 
en/of een directe ontzegging van verdere deelname) altijd te worden ge-
rapporteerd.  
Voor alle duidelijkheid wijzen wij zowel scheidsrechters als clubs erop dat 
bij waarschuwingen en/of het ontzeggen van verdere deelname bij vriend-
schappelijke wedstrijden en/of toernooien, rapportage verplicht is. Onge-
acht eventuele bepalingen in het toernooireglement. 
 

Tuchtzaken amateurvoetbal kent per seizoen 2014/’15 nog maar acht 
strafcodes. Welke zijn dit? De KNVB maakt deze codes extra duidelijk via 
bijgaande video’s, evenals via overzichtelijke illustraties die de verenigin-
gen en scheidsrechters zelf kunnen downloaden en/of printen. 
Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformu-
lier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten, 26 voor rode kaar-
ten. Vanaf 2014/’15 worden alle gele kaarten ondergebracht in één straf-
code, voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er 
de code ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials’. Dit maakt een 
totaal van (nu nog maar) acht. 
 
De acht strafcodes op een rij: 
 
Strafcode 1: Gele kaart 
Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ont-
nemen van een duidelijke scoringskans 
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)  
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)  
Strafcode 5: Beledigen 
Strafcode 6: Bedreigen 
Strafcode 7: Spuwen 
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials  
 
Video’s en illustraties op www.knvb.nl 
Deze PDF en deze PDF in A4-formaat met een grafisch overzicht van de 
codes kunnen verenigingen, scheidsrechters en andere betrokkenen prin-
ten, bijvoorbeeld om (eventueel gevouwen) bij zich te steken. Daarnaast 
is er van elke strafcode voor een rode kaart (codes 2 tot en met 8) een 
video met wedstrijdbeelden die de bijbehorende soort overtredingen ver-
duidelijken, zie onderaan dit artikel. 
 
Eenvoudiger, sneller en herkenbaarder 
In aanvulling op de acht codes zijn er op het digitale wedstrijdformulier 
(DWF) eenvoudig in te vullen, gesloten vragenlijsten, waarna er een door-
gaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. 
Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rap-
portages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd. 

WIJZIGINGEN STRAFCODES 

http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Strafcodes-illustraties-afzonderlijk-98x70.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Strafcodes-illustraties-A4.pdf
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Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij 
het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit de Spelregels veldvoetbal en 
zaalvoetbal. 
 
Handleidingen en invullen vragenlijsten 
De aanpassingen in het DWF staan beschreven in de paragrafen 5.4.3 en 
5.5.5 - 5.5.10 van de handleiding DWF. KNVB-scheidsrechters beantwoor-
den de vragenlijsten in het Official Portaal (OP). Zie paragraaf 3.3.6 van 
de handleiding OP. Verenigingsscheidsrechters vullen de vragenlijsten in 
binnen het DWF. Zie hiervoor paragraaf 5.5.10 van de handleiding DWF. 
 
Ook voor het zaalvoetbal 
De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makke-
lijker om op het DWF de juiste strafcodes in te vullen. De(zelfde) codes 
zijn ook van toepassing op het zaalvoetbal, maar aangezien in de zaal het 
DWF nog niet (volledig) is geïntroduceerd, is het nog niet mogelijk om de 
(digitale) vragenlijsten voor alle klassen toe te passen. 
Daarom behoren zaalscheidsrechters, met uitzondering van de Eredivisie 
zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie 
zaalvoetbal mannen, nog wel een schriftelijk rapport in te leveren. 
 
Scoreblokjes en overige toelichting 
Let op: de KNVB geeft eerst nog de huidige voorraad scoreblokjes uit met 
daarin nog de vermelding van de oude (46) codes. De scheidsrechters ont-
vangen dus voorlopig nog geen nieuw scoreblokje, maar kunnen wel deze 
PDF met de nieuwe codes op een rij downloaden en printen, om deze zelf 
te bevestigen over de oude codes heen. Verder is er zoals eerder in dit 
bericht vermeld de online instructieflyer met illustraties van de nieuwe 
strafcodes, die scheidsrechters en anderen kunnen printen en bij zich ste-
ken. 
 
Zijn er ondanks deze uitleg en instructies nog onduidelijkheden, dan kun-
nen verenigingen en scheidsrechters zich richten tot het KNVB-district. 

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding_dwf.pdf?id=14209
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/knvb%20handleiding%20official%20portaal(op).pdf?id=35799
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding_dwf.pdf?id=14209
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Tekst%20scoreblokje.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Tekst%20scoreblokje.pdf
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DE CHARME VAN VOETBAL 

Het voetbalspel zoals we dat nu kennen vindt volgens Wikipedia haar oor-
sprong in het Verenigd Koninkrijk. De precieze locatie is onbekend. De tijd 
waarin het werd uitgevonden zouden de Middeleeuwen zijn, zo rond de 
achtste eeuw na Christus, toch niet de meest vriendelijke periode in de 
geschiedenis. Het was dan ook een ruw en chaotisch geheel, zonder al te 
veel regels en afspraken om het spel behoorlijk te kunnen spelen. Laat 
staan dat er iemand opstond die de moed had om de barbaarse spelers tot 
de orde te roepen en probeerde het spel geordend te laten verlopen. 
Hoe gemakkelijk hebben de scheidsrechters van het hedendaagse voetbal 
het dan. Die kunnen terugvallen op zeventien zeer uitgebreide regels met 
aanvullende richtlijnen, tips, adviezen en handvatten. Regels, die we rond 
1900 met elkaar hebben afgesproken, om het voetbalspel voor iedere be-
oefenaar ervan eerlijk en rechtvaardig te laten verlopen. En waar we het in 
de basis allemaal over eens zijn dat, wanneer op de juiste wijze toegepast, 
deze regels de edele voetbalsport in ere zullen houden. 
Natuurlijk moet de sport met haar tijd meegaan, moeten de regels hier en 
daar wat worden bijgeschaafd aan veranderingen die hun intrede doen in 
de sport en de samenleving. Zo is er op een gegeven moment het besluit 
genomen om de, toch altijd nog moeilijke, buitenspelregel in te voeren en 
is iets recenter de optie aangenomen om met de huidige technologie te 
bepalen of de bal wel of niet de doellijn is gepasseerd. Maar de essentie 
van het voetbalspel bleef altijd behouden. 
We leven in een wereld vol technologie, met smartphones die dag en 
nacht aan staan, televisies met internetaansluiting, GPS gestuurde trai-
ningsschema’s en wat al niet meer om ons het leven zo aangenaam moge-
lijk te maken. De logische vraag rijst dan op: hoe kunnen we met al die 
technologie onze geliefde sport nog beter maken dan ze al is?  
Maar moeten we ons niet twee andere dingen afvragen? Ten eerste: stel 
dat we die slimme nieuwe technologieën willen gaan toepassen, dan is dit 
nooit mogelijk voor de gehele voetbalsport. Dus dat betekent dat een ge-
deelte van de voetbalwereld zich fundamenteel gaat onderscheiden van de 
rest. En dat onderscheidende gedeelte zal hoogstwaarschijnlijk het top-
voetbal worden, want daar zit het geld om die nieuwe middelen te kunnen 
inzetten. Gevolg: een groter wordende kloof tussen top- en amateurvoet-
bal. 
Ten tweede: moeten we wel willen dat de sport beter wordt gemaakt dan 
ze al is? Sterker: kan dat eigenlijk wel? We spelen het spelletje nu al een 
ruime eeuw op ongeveer dezelfde manier en we zijn het er allemaal over 
eens dat het de mooiste sport van de wereld is (gelukkig staat dit in een 
blad waarvan ik weet dat alle lezers het met me eens zijn; -)). Waarom 
zouden we dit dan willen aanpassen? Iets wat goed is, is toch goed? 
Wij scheidsrechters houden van voetbal, de charme van de strijd en de 
passie in het veld. En ook van het bijbehorende ‘geouwehoer’ voor, tijdens 
en na de wedstrijd. Wat is datgene waar we over praten op maandagoch-
tend? Juist, die handsbal die door de goedbedoelende collega over het 
hoofd is gezien. Of die bal die wel/niet over de lijn is geweest. Ook dat 
hoort bij onze mooie sport.  
Wij scheidsrechters zijn net mensen, wij maken ook fouten. Gelukkig 
maar. 

Arbiter Omnisciens 
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SPELEN MET DE SPELREGELS 
Ondanks de vakantie toch 10 deelnemers, nog steeds een mooi aantal. 
Opvallend was dat onze beide “kenners” die buiten mededinging meedoen, 
vraag 11 (de vraag over de trainer die zich weliswaar stond op te winden, 
maar daarbij helemaal niets verkeerd deed) fout hadden terwijl vrijwel alle 
andere deelnemers deze goed hadden. Verder deed Hans Glas goede za-
ken in het totaal klassement, hij gaat nu vrij ruim aan kop. Dan nu de, 
volgens ons, juiste antwoorden van juni 2014: 
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: B (hoewel dit nergens expliciet vermeld staat telt alles, 
dus ook kleding en haren, mee bij het al dan niet raken van de bal) 
Vraag 2: C (pag. 73, niet opzettelijk)  
Vraag 3: C (pag. 83)  
Vraag 4: A (wordt nergens een maximum genoemd)  
Vraag 5: C (pag.21)  
Vraag 6: A, B, E (pag. 21) 
Vraag 7: A, D, F (pag.70) 
Vraag 8: B, C, E (staat niet expliciet in de spelregels)  
Vraag 9: C, B, B (pag. 71, 80) 
Vraag 10: D, B, B (pag. 70, 80)  
Vraag 11: A, A, A (pag. 26) 
Vraag 12: C, C, B (pag.71) 
Vraag 13: C, C, E (pag. 70, 83); 
Vraag 14: (pag. 74, pag. 39 van de aanvullende Instructies) 

De scheidsrechter onderbreekt het spel (2); 
Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende 
partij (2); 
Op de plaats waar de doelverdediger de bal speelde (2); 
Was dit binnen het doelgebied, dan op de lijn van het doel-
gebied evenwijdig aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar de doelverdediger de bal met zijn handen aan-
raakt (1) 
Hij geeft geen disciplinaire straf omdat de doelverdediger 
geen disciplinaire straf kan krijgen wanneer hij de bal met 
zijn hand speelt in zijn eigen strafschopgebied (1). 

Vraag 15: (pag. 9 van de Aanvullende Instructies) 
 Hij mag het veld betreden: 

Op een teken van de scheidsrechter (2); 
Indien zijn uitrusting in orde is (2); 
Nabij de middenlijn (2); 
Het spel hoeft hiervoor niet te worden onderbroken (2). 
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De stand na drie rondes is geworden: 

 
 
Buiten mededinging (Sign.4 Sign.1 Sign.2 totaal) 
Co Cardol:   59 57 51 167 
Gerrit Dekker:  52 46 41 139 
 
 
 
 
En tenslotte de nieuwe opgaven. 
 
Vraag 1 (Meerkeuze) 3 punten 
Twee spelers spelen tijdens het spel herhaaldelijk de bal naar elkaar toe 
met de bedoeling tijd te rekken. Dit doen zij op de eigen helft, buiten het 
strafschopgebied. Moet de scheidsrechter hier tegen optreden? 
A. Ja, dit dient bestraft te worden met een indirecte vrije schop. 
B. Ja, dit dient bestraft te worden met een indirecte vrije schop en een 

gele kaart voor beide spelers. 
C. Ja, de scheidsrechter moet beide spelers een gele kaart geven bij de 

eerstvolgende onderbreking. 
D. Nee, dit is zonder meer toegestaan. 

Naam punten Totaal 

  Sign. 4 Sign. 1 Sign. 2   

Hans Glas 52 49 51 152 

Piet Borst 46 50 47 143 

Henk van Bokhoven 43 49 49 141 

Teije van Seijen 38 45 45 128 

René Hartog 39 44 44 127 

Frans Koolbergen 41 42 42 125 

Kelly Mol   51 46 97 

Ysbrand Haagsma 42 40   82 

Arie Klaver   42 35 77 

Gerard de Boer   29   29 

          

ELKE WOENSDAG - 20.00 UUR - VV KAAGVOGELS 

CONDITIETRAINING 
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Vraag 2 (Meerkeuze) 3 punten 
Een speler speelt zonder scheenbeschermers. De scheidsrechter merkt dit 
na tien minuten in de eerste helft. Hoe dient hij te handelen? 
A. Hij onderbreekt het spel en zendt de speler van het speelveld om zijn 

uitrusting in orde te maken. Hij hervat met een indirecte vrije schop 
voor de andere partij. 

B. Hij onderbreekt het spel en zendt de speler van het speelveld om zijn 
uitrusting in orde te maken. Hij hervat met een scheidsrechtersbal. 

C. Hij zendt de speler bij de eerstvolgende onderbreking van het speel-
veld om zijn uitrusting in orde te maken. 

D. Hij geeft bij de speler aan dat hij in de rust zijn uitrusting in orde moet 
maken. 

 
Vraag 3 (Meerkeuze) 3 punten 
Een verdediger komt bij een aanval van de tegenstander ongelukkig in 
botsing met een aanvaller. Hoewel er geen opzet in het spel is, onder-
breekt de verdediger hiermee wel een kansrijke aanval. Wat moet de 
scheidsrechter doen? 
A. Door laten spelen, er heeft geen overtreding plaatsgevonden. 
B. Indien er sprake is van de voordeelregel door laten spelen, anders het 

spel onderbreken, de verdediger waarschuwen door het tonen van de 
gele kaart en hervatten met een directe vrije schop c.q. strafschop. 

C. Door laten spelen, maar de verdediger wel een waarschuwing geven 
door het tonen van de gele kaart bij de eerstvolgende onderbreking. 

D. Altijd het spel onderbreken, de verdediger waarschuwen door het to-
nen van de gele kaart en hervatten met een directe vrije schop c.q. 
strafschop. 

 
Vraag 4 (Meerkeuze) 3 punten 
Bij het nemen van een strafschop tijdens de wedstrijd wordt de bal op de 
paal geschoten. De bal komt hierna direct terug bij de nemer, die hem ver-
volgens in het doel schiet. Wat beslist de scheidsrechter? 
A. Aftrap na geldig doelpunt. 
B. Strafschop overnemen. 
C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
D. Scheidsrechtersbal. 
 
Vraag 5 (Meerkeuze) 3 punten 
In een competitiewedstrijd in het amateurvoetbal spelen twee teams tegen 
elkaar in verschillende tenues, met uitzondering van de kousen. Die zijn bij 
beide ploegen in dezelfde kleur. Moet de scheidsrechter dit toestaan? 
A. Nee, ook de kousen dienen verschillend te zijn tussen beide ploegen. 

Hij zal de thuisspelende ploeg opdragen voor andere kousen te zorgen. 
B. Nee, ook de kousen dienen verschillend te zijn tussen beide ploegen. 

Hij zal de uitspelende ploeg opdragen voor andere kousen te zorgen. 
C. Ja, in het amateurvoetbal is dit toegestaan. 
D. Ja, hoewel de regels anders voorschrijven moet de scheidsrechter hier 

een uitzondering  

29 SEPTEMBER - VV WIERINGERWAARD 

D. VAN VELZEN BOKAAL 
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Vraag 6 (Selectie) 3 punten 
Welke eigenschappen horen bij de hoekvlagstok? 
1. Hij is maximaal 1.50 meter hoog. 
2. Hij moet buigzaam zijn. 
3. Hij is minimaal 1.50 meter hoog. 
4. De kleur is niet voorgeschreven. 
5. Hij is oranje. 
6. Hij is wit. 
7. Hij eindigt niet in een punt. 
 
Vraag 7 (Selectie) 3 punten 
Voor welke overtredingen dient minimaal een gele kaart gegeven te wor-
den? 
1. Het herhaaldelijk de bal ver uit het veld schieten met de bedoeling tijd 

te rekken. 
2. Het onvoorzichtig aanvallen van een tegenstander. 
3. Het spelen van de bal met een te hoog geheven been. 
4. Het spelen van de bal met de hand door een veldspeler. 
5. Het beledigen van een tegenstander. 
6. Het onreglementair voorkomen van een doelpunt. 
7. Het bewust terugkoppen van de bal naar de eigen doelverdediger. 
 
Vraag 8 (Selectie) 3 punten 
Wie behoren er tot de arbitrage bij een wedstrijd? 
1. De scheidsrechter. 
2. De scheidsrechterscoördinator. 
3. De assistent-scheidsrechter. 
4. De bestuursleden van de thuisspelende vereniging. 
5. De scheidsrechterbegeleider. 
6. De vierde official. 
7.   De bestuursleden van de uitspelende vereniging. 
 
Antwoordmogelijkheden bij vragen 9 t/m 13: 

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 9 (Mokum Open) 4 punten 
Een verdediger spuwt in zijn strafschopgebied naar een tegenstander, die 
ook binnen dit gebied staat. Wat beslist de scheidsrechter? 
 
Vraag 10 (Mokum Open) 4 punten 
Een aanvaller loopt met de bal op volle snelheid richting het doel van de 
tegenstander. Hierbij wordt hij gestuit door een verdediger, die hem de 
weg blokkeert zonder de bal te spelen. Dit gebeurt net buiten het straf-
schopgebied en een kansrijke aanval wordt teniet gedaan. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
 
Vraag 11 (Mokum Open) 4 punten 
Tijdens het spel heeft een speler continu aanmerkingen op de leiding van 
de scheidsrechter, zelfs wanneer hij niet direct bij het spel betrokken is. 
Hoe moet de scheidsrechter dit bestraffen als dit op het middenveld ge-
beurt en de bal ook op het middenveld in het spel is? 
 
Vraag 12 (Mokum Open) 4 punten 
Een aanvaller schiet van buiten het strafschopgebied op het doel van de 
tegenstander. Een verdediger, niet de doelverdediger, trekt zijn schoen uit 
en gooit deze tegen de bal, waardoor de bal naast het doel gaat. Dit ge-
beurt binnen het doelgebied van de verdediger. Wat beslist de scheidsrech-
ter? 
 
Vraag 13 (Mokum Open) 4 punten 
Twee medespelers begaan gelijktijdig een onbesuisde overtreding tegen-
over dezelfde tegenstander. Deze tegenstander weet hen echter te ontwij-
ken en kan een kansrijke aanval voortzetten. Wat doet de scheidsrechter? 
 
 
 
LET OP: Vragen 14 en 15 zijn open vragen! Het is de bedoeling dat u alles 
wat u aan antwoord op de vraag weet, noteert. Alleen drie letters is dik 
onvoldoende. 
 
Vraag 14 (Open) 8 punten 
De scheidsrechter past terecht de voordeelregel toe tijdens een aanval 
wanneer een aanvaller wordt vastgehouden door een verdediger buiten 
het strafschopgebied. De aanvaller weet zich namelijk los te maken van de 
verdediger en kan de bal voorzetten. Vervolgens wordt de bal door een 
medespeler van de aanvaller over het doel geschoten. Wat beslist de 
scheidsrechter en waarom? 
 
Vraag 15 (Open) 8 punten 
Aan welke voorwaarden moet het speelveld voldoen als de scheidsrechter 
na een tijdelijk staken wegens weersomstandigheden de wedstrijd wil 
voortzetten?  
 
 
Iedereen weer veel succes bij het oplossen, 

Dick en Erwin Dam 
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KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 OKTOBER 2014 BIJ: 



www.svschagendenhelder.nl    31 

         het SIGNAAL   No.3 2014 



32   www.svschagendenhelder.nl  

No. 3 2014            het SIGNAAL  


