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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 

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

 Behoud en werving 

 Grote Clubactie 
 
LID 
Erwin Dam 
Padakker 13 
1738 AB Waarland 
06-11070383 
erwin.dam@svschagendenhelder.nl 

 Website en Social Media 

 Clubblad “het SIGNAAL” 

 Activiteitencommissie 
 
LID 
Ysbrand Haagsma 
Doorzwin 2414 
1788 KM Julianadorp 
0223-641506 
y.haagsma@quicknet.nl 
 
LID 
Sam Houtenbos 
Houtwerf 1 
1738 AH Waarland 
06-30715808 
Sam_houtenbos@hotmail.com 
 

APRIL 2015 

JAARGANG 27 

NUMMER 2 
SV Schagen-Den Helder e.o. 

Koninklijk goedgekeurd op 8 mei 1973 

KvK: 40634914 

Bank: NL05RABO0357323327 

Giro: NL75INGB0000661083 

 

Contributie 2015 (per kalenderjaar) 

Lid: €37,50 

Donateur: €17,50 

Donateurvereniging: €20,00 

Bij betaling na 1 mei van het 

 betreffende jaar volgt €5,00 verhoging 

 

Het SIGNAAL staat onder redactie van 

Co Cardol en Erwin Dam 

Kopij via 

jc.cardol@quicknet.nl 

in te leveren vóór 1 juni 2015 

 

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 

 
01 mei 20.00 u Keezavond Kantine Con Zelo 
09 mei 10.00 u NK spelregels jeugdteams Deventer 
18 mei 20.00 u JALV COVS West I S.V.A. (Amsterdam) 
30 mei 10.00 u NK spelregels COVS-teams Zutphen 
05 jun 18.00 u BBQ Kantine Con Zelo 
06 jun 09.00 u RABO-sponsor fietstocht Kantine Con Zelo 
06 jun 10.00 u JALV COVS Nederland KNVB Zeist 
04 sep 20.00 u Keezavond Kantine Con Zelo 
06 nov 20.00 u Keezavond Kantine Con Zelo 

AGENDA 

COMMISSIES 

Activiteitencommissie: E. Dam 

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

Beleidscommissie: D. Dam, J.N.M. van den Hoff 

Arbitragepresentaties en opleidingen: E. Dam 

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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“Wie de jeugd heeft heeft de toekomst”, blijft een gezegde waar ik hele-
maal achter sta. Vandaar dat ik tijdens de afgelopen jaarvergadering met 
veel genoegen kon constateren dat we met onze scheidsrechtersvereniging 
op de goede weg zijn. Enkele nieuwe leden van rond twintig kwamen de 
vergadering bijwonen en we hebben met de net 18 jarige Sam Houtenbos 
in het bestuur ook daar de verjonging kunnen doorzetten. Uiteraard is er-
varing en levenswijsheid ook belangrijk, dus ben ik ook heel blij met de 
terugkeer van Ysbrand Haagsma in het bestuur. We laten Sam en Ysbrand 
eerst een tijdje meekijken en meelopen voordat we de taken binnen ons 
bestuur definitief gaan herverdelen. Al met al ben ik zeer tevreden over 
het verloop van de jaarvergadering en kunnen we met deze aanwinsten 
binnen het bestuur weer met een goed gevoel vooruit gaan kijken.  

De komende maanden zullen weer in het teken staan van de spelregel-
wedstrijden. Zowel bij de COVS teams, waar wij de landstitel hebben te 
verdedigen, als ook bij de jeugd willen we als sv Schagen-Den Helder e.o. 
natuurlijk goed voor de dag komen en net als de laatste jaren serieus mee 
strijden om de hoofdprijzen. De voorbereidingen lopen goed, spelregelken-
nis staat binnen onze regio weer behoorlijk in de belangstelling. Dat bleek 
onder meer uit de laatste wedstrijd om de ’Daan van Velzen Bokaal’ waar 
wij in de altijd gezellige kantine van Wieringerwaard maar liefst 16 deelne-
mers mochten verwelkomen. Maar dit blijkt ook uit de regelmatige ver-
zoeken die wij krijgen om spelregel instructieavonden voor junioren en 
verenigingsscheidsrechters te verzorgen.  

Tenslotte wens ik iedere scheidsrechter van elk niveau nog een mooi einde 
van dit seizoen toe. Nog even er tegenaan tot aan de zomerstop en wel-
licht zit er nog een promotie in voor sommige van onze talenten. Daar 
kunnen we het dan nog mooi even over hebben op 5 juni. Ik meld dat nu 
alvast maar even: op vrijdagavond 5 juni organiseren we weer een gezelli-
ge BBQ als afsluiting van dit seizoen in de kantine van Con Zelo in Waar-
land. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten. 

 
Dick Dam, voorzitter 

VAN DE VOORZITTER 
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Er zijn geen mutaties te melden, maar nieuwe leden en adverteerders zijn 
uiteraard altijd welkom. 

Wilt u adverteren? Neem dan contact op met Piet Houtenbos  
(06-53218381) of één van de andere leden van het bestuur. 

Lid worden kan snel en gemakkelijk via www.svschagendenhelder.nl. Hier 
kunt u direct het inschrijfformulier downloaden en leest u bovendien over 
alle voordelen die samenhangen met het lidmaatschap van SV Schagen-
Den Helder e.o. en de COVS. 

Ons ledental is momenteel 61, donateurs zijn er 9, onze vereniging heeft 
32 donateursverenigingen en 11 adverteerders. 

LEDEN- EN ADVERTEERDERS  

MUTATIES 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER 

CONTRIBUTIES EN DONATIES: 

Van alle leden, donateurs en verenigingsdonateurs die een machtiging 
voor automatische incasso hebben afgegeven is per 1 maart hun contribu-
tie of donatie geïncasseerd. De overige leden en donateurs hebben intus-
sen een mail ontvangen om hun contributie of donatie nog deze maand 
willen overmaken. Tevens een verzoek gedaan om alsnog een machtiging 
af te geven, zodat ik geen mail behoef te versturen en dan is ook dit stuk-
je niet nodig. 

AVIA CLUB SPAREN: 

Om extra geld te genereren doet onze vereniging mee met AVIA club spa-
ren. Door bij Avia te tanken en gebruik te maken van een speciale club 
spaarpas, spaar je voor je vereniging. Op onze site staat een benzinetank-
je, waarop het aantal gespaarde punten staat vermeld. Elke 100 punten 
betekend € 2,00 voor de kas. Een spaarpas kan je bij ondergetekende 
aanvragen. 

Piet Houtenbos, 
penningmeester 
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SEIZOENSAFSLUITING 

Vrijdag 5 juni a.s. sluiten wij weer het seizoen af met de welbekende ge-
zellige en overheerlijke barbecue.  

Om 18.00 uur heet het bestuur u van harte welkom op Sportpark de 
Groet, de thuishaven van Con Zelo in Waarland. Vanaf 18.30 uur zal de 
voorzitter het buffet openen en zorgen wij voor de complete inwendige 
mens.  

In verband met het bestellen van het vlees en salades, willen we graag 
weten wie er komen. Gaarne vooraf even aanmelden via de mail:  
piethoutenbos@quicknet.nl of telefonisch naar 06-53218381. Voor 
de partner vragen we slechts € 10,00, leden zijn mogen de portemonnee 
thuislaten. 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 juni, daags na de heerlijke barbecue wordt de Rabo Fiets 
Sponsor Tocht gehouden. We hebben 10 fietsers nodig die elk € 30,00 bij 
elkaar fietsen, dus totaal € 300,00 voor de kas. We verzamelen om 09:00 
uur in de kantine van Con Zelo voor een kopje koffie of thee en vertrekken 
daarna richting Noord Scharwoude voor een leuke tocht van ± 30 km. Zo 
rond 12:00 uur zijn we weer terug. Zij die rechtstreeks naar het vertrek-
punt bij de Rabobank in Noord Scharwoude willen gaan, verwachten we 
die dan rond half tien. Opgaven per mail naar piethoutenbos@quicknet.nl 
of telefonisch naar 06-53218381. 

RABO SPONSORFIETSTOCHT 

mailto:piethoutenbos@quicknet.nl
mailto:piethoutenbos@quicknet.nl
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Op 9 maart jl. moest het bestuur weer haar jaarlijkse 
rekening en verantwoording afleggen tegenover de 
leden van de vereniging. Vierentwintig leden hadden 
de moeite genomen om naar de kantine van vv. Klei-
ne Sluis te komen terwijl ± 7 leden afbericht hadden 
gedaan om hun moverende reden. Dit betekent dat 
bijna 50% aandacht had geschonken aan de jaarlijkse 
vergadering en dat is beslist geen slecht cijfer. Voor-
zitter Dick Dam opende met een hartelijk welkom en 
gaf een korte terugblik op het afgelopen jaar. Voordat 
de voorzitter zijn openingswoord besloot vroeg hij de vergadering een mo-
ment van stilte ten gevolge van het overlijden van ere-voorzitter Gerrit 
Kamp.  

De agenda werd vervolgens vlot behandeld. De kascontrolecommissie had 
geen frauduleuze handelingen ontdekt bij de penningmeester en waren 
zeer content zoals de boekhouding er uit zag. Zij stelde de vergadering 
voor het bestuur en dan met name de penningmeester decharge te verle-
nen, hetgeen met applaus werd ondersteund. 

Mooiste punt van de agenda blijkt altijd ná de mededeling: de contributie 
hoeft niet te worden verhoogd. 

 

Bij de bestuursverkiezing werd afscheid geno-
men van Frans Koolbergen en René Hartog. 
Ysbrand Haagsma en Sam Houtenbos zijn in 
hun plaats gekozen. Aftredend en herkiesbaar 
was José van den Hoff, hij werd herkozen 
voor een nieuwe periode. 

 

Dan waren er diverse jubilarissen, die werden toegesproken door Gerrit 
Dekker, de plaatsvervangend voorzitter van ons COVS-district West 1: De 
beide ’Knollen’, Chris Knol en Ab Knol, geen broers van elkaar, zijn ieder 
50 jaar lid. Piet Houtenbos ontving de ’Gouden Scheidsrechter’ omdat hij 
25 jaar bestuurslid is en Frans Koolbergen ontving de ’zilveren scheids-
rechter’ vanwege 12½ jaar bestuurslid en tot slot Ysbrand Haagsma, hij 
kreeg de speld 25 jaar lid. 

Voorzitter Dam sprak zijn ongenoegen uit over het bezoek aan de training. 
”We mogen bij vv. Kaagvogels beschikken over hun mooie accommodatie 
en ik ben van mening dat daar veel te weinig gebruik van wordt gemaakt 
door onze leden. Laten we daar eens verandering in aan brengen door 
meer leden naar de training te krijgen.’ 

Tot slot bedankte de voorzitter een ieder hartelijk voor de inbreng en 
wenste allen wel thuis.  

 

Co Cardol 

VERSLAG JALV SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. 
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DE TIEN VRAGEN AAN… KEVIN KOOIJ 

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

Ik ben begonnen met het fluiten van jeugdwedstrijden bij onze eigen 
vereniging, Hollandia T., op 14-jarige leeftijd. Vanaf 2011 ben ik gaan 
fluiten voor de bond. Na twee seizoenen jeugd te hebben gefloten, ben 
ik aan het begin van het vorige seizoen ingestroomd in het senioren-
voetbal. Inmiddels fluit ik op de zondag in groep 3. Dit jaar maak ik 
deel uit van het talententraject van de KNVB en word ik begeleid door 
Jan Veltrop. 

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

Mijn allereerste wedstrijd zal ongetwijfeld bij de F-pupillen van Hollan-
dia T zijn geweest. De eerste wedstrijd voor de bond was in Heiloo: 
HSV C1 – Victoria O C1. Een zeer leerzame wedstrijd, vanaf toen be-
gon het fluiten pas echt!  

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

Na uitnodigingen van Gerrit Dekker, Piet Houtenbos en Erwin Dam be-
sloot ik, aan het begin van dit seizoen, om toch maar eens lid te wor-
den. Om op de hoogte te blijven van wat er leeft en speelt in de regio 
op gebied van arbitrage én om de spelregelkennis bij te houden.   

4. Waarom bent u gaan fluiten? 

Voor mijn plezier en om de club destijds te helpen.  

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

Nou en of! Ik floot voor het eerst de Dames 1 bij onze vereniging. Een 
dame van de tegenstander bracht een speelster ten val en ontnam 
daarmee een scoringskans. Ik toonde haar overeenkomstig met de 
spelregels een rode kaart en gaf een penalty. Haar reactie was veel-
zeggend: ze begon keihard te huilen omdat ze rood kreeg! 

6. Zijn er wellicht ook minder leuke voorvallen te melden? 

Gelukkig ben ik altijd nog met een veilig gevoel het veld afgestapt. 
Tuurlijk krijg je het wel eens op je bordje dat ‘ze’ door jou verloren 
hebben. Je moet als scheidsrechter daar boven staan vind ik en het je 
niet persoonlijk aantrekken. Al zijn er natuurlijk wel grenzen. 

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 vereni-
ging te betekenen? 

Nee. In mijn vrije tijd zet ik mij in voor andere verenigingen.  
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8. Beoefent u nog andere sporten en heeft u verder nog hob-
by’s? 

Naast het fluiten loop ik hard om mijn conditie op peil te houden. Ik 
ben scheidsrechterscoördinator en –begeleider bij onze vereniging. En 
ik zit in de organisatie van de Hardloopronde van Tuitjenhorn.   

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

Geen, al moet ik eerlijk bekennen dat ik nog niet veel gebruik heb ge-
maakt van de activiteiten.  

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

Leuk dat de COVS zich richt op het aantrekken van jonge scheidsrech-
ters!  

 

Ik geef de volgende “TIEN VRAGEN” door aan: Sam Houtenbos. 

 

Omdat: Omdat: hij een nieuw lid is van de COVS. Ik heb met 
hem kennisgemaakt tijdens de regionale scheidsrechters cursus waar 
hij aan deel nam. Succes Sam! 

 

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, H. van der Oord, W. van der Molen, F.A. Koolbergen, 

J.N.M. van den Hoff en K. Kooij. 
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Normaal gesproken kalk ik hier zelf mijn mening neer, maar dit keer pas ik het 
zwijgbeleid toe en laat een ander mijn visie verwoorden. Henk van Schuppen, co-
lumnist bij dagblad Tubantia, krijgt het woord: 

SCHEIDSRECHTER IS EEN DOOD ELEMENT, DUS MOET GEWOON ZWIJGEN. 

Als een scheidsrechter onzichtbaar is en onopvallend zijn 
werk heeft gedaan, heeft hij goed gefloten. Het is een alou-
de wijsheid die wat mij betreft nog steeds geldt. Scheids-
rechters en grensrechters zijn de minst belangrijke personen 
op het veld. 

Ze moeten gewoon hun werk doen, verder hoef ik ze niet te 
zien. Het gaat om de voetballers. De scheidsrechter is een 
middel om de wedstrijd mogelijk te maken. Net als lijnen, 
doelen, paal, lat, bal en speelveld. Volgens de spelregels is 
de scheidsrechter een dood element. Dat moet vooral zo 
blijven. 
Het zou logisch zijn als die lijn na het laatste fluitsignaal wordt doorgetrokken. Ik 
hoef de fluitist van dienst na de wedstrijd niet te zien op tv. Ik heb geen behoefte 
aan een scheidsrechter die na de wedstrijd zijn fout toegeeft. Of alsnog een beslis-
sing in twijfel trekt. Het is een interview met een dood element dat tot leven wordt 
gewekt en spreekt. Een cornervlag haal je ook niet voor de camera. 

Als we met z’n allen afspreken dat we accepteren dat een scheidsrechter fouten 
maakt en het altijd verliest van de camera, is de boetedoening na de wedstrijd vol-
strekt overbodig. Bij foutieve beslissingen heeft de tv-kijker namelijk al lang gezien 
dat de scheids ernaast zat. Discutabele momenten zullen er altijd blijven. Sommige 
beslissingen zijn te betwisten, voor meerdere uitleg vatbaar, arbitrair. En daarvoor 
heb je nou juist die scheidsrechter ingehuurd. Iemand die beslist. Dat hoeft hij na 
afloop voor mij niet te verantwoorden.  

In Nederland doen we dat de laatste jaren wel. We zijn inmiddels zo diep gedaald 
dat een scheidsrechter die na afloop eerlijk zijn fout toegeeft, in sommige media 
ook weer een draai om de oren krijgt. Toen ‘Tukker’ Bas Nijhuis onlangs na AZ-PSV 
in de fout ging en publiekelijk door het stof ging, werd daar ’s avonds op tv wat 
minachtend over gedaan. Een columnist maakte deze week ook gehakt van scheids-
rechters die voor de camera het boetekleed aantrekken. De arme scheids kan het 
dus nooit goed doen. 

En dus kan hij maar beter wegblijven voor de camera. Door de verplichte excuus-
interviewtjes na afloop van een scheidsrechterlijke dwaling in de eredivisie, wordt 
het arbitrale gezag verder ondermijnd. Nederland is het enige land waar de arbitrale 
sorry-cultuur gewoonte is geworden. Ik zie in Duitsland, Engeland en Spanje zelden 
een scheidsrechter voor de camera verschijnen. 

De UEFA en FIFA zijn arrogante federaties, maar beschermen de scheidsrechters 
wel tegen zichzelf. Soms heeft de verguisde voetbaldictatuur zijn voordelen. Als die 
andere fluitende Tukker, Björn Kuipers, een wedstrijd heeft gefloten in de Champi-
ons League mag hij daarover niet spreken. De wetten van de UEFA en de FIFA 
schrijven voor dat de arbitrage zwijgt in de openbaarheid.  

We zullen dus nooit weten hoe de Oldenzaalse toparbiter zelf terugkijkt op zijn op-
treden vorige week in Londen. Tijdens het tumultueuze duel Chelsea-Paris Saint 
Germain nam Kuipers enkele beslissingen die het nabespreken waard waren. Dat is 
ook gedaan maar zonder Kuipers. Prima. De mond-dood dictatuur van de grote in-
ternationale voetbalfederaties roept alleen in Nederland kritiek op. Maar wat mij 
betreft neemt de KNVB het scheidsrechterlijke zwijgbeleid over. 

Arbiter Omnisciens (vrij naar: Tubantia, 20 maart 2015) 

VAN EEN ANDER 
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Dit is de man of vrouw 
Iedere week voor u in touw. 
Moet u eens horen langs de lijnen 
Dat is geen sport, dat zijn zwijnen. 
 
Sommige supporters, hoor ze eens praten. 
Ze hebben alles in de gaten. 
Maar één ding hebben ze vergeten 
met hun domme dwaze kreten. 
 
Zij bekijken het, zo je wil, 
door een sterk gekleurde bril. 
Vind je de scheids niet ’je van hetje’, 
pak zelf zo’n fluit, ja wat let je. 
 
Geef jezelf op bij de bond 
Dan is de zaak heel snel rond. 
De goede fluitist komt snel aan bod, 
wordt kijken en spelen een waar genot. 
 
Men hoort dan geen gemopper meer, 
of gaat men tegen u te keer? 
En dan zal blijken heel gewis, 
Dat het fluiten niet zo eenvoudig is. 
 
Allemaal kunnen we het weten. 
Zonder leiding kun je sport wel vergeten. 
Als men fluit zo goed men kan, 
is het voor mij de juiste vrouw of man. 

In ’het SIGNAAL’ van februari 2015 (nummer 1) schrijft Gerrit Dekker onder het 
kopje “spelregelkennis” een stukje over de arm waaraan de rouwband moet worden 
gedragen.  

Aanleiding was de wedstrijd Hollandia T – SRC. Beide teams droegen rouwbanden, 
omdat zowel bij Hollandia T als bij SRC een  clubcoryfee was overleden. Bij SRC was 
dat Pé Kok. 

Gerrit schrijft (samengevat):  “Wat stoorde ik mij aan het gedrag van  vereni-
gingsleiders en spelers. Rouwbanden dienen volgens de reglementen links 
gedragen te worden. Deze beide iconen hadden van hun vereniging een 
beter respect verdiend”. 

Mijn zoon voetbalt in het eerste van SRC en ik ben bij die club betrokken. Daardoor 
weet ik dat spelers en begeleiders van het eerste van SRC een groot respect hadden 
voor Pé en ik neem aan dat ook de Hollandia T-spelers en begeleiding dat hadden 
voor hun overleden clubman. 

Gerrit Dekker koppelt het hebben van respect aan de plaats waar de rouwband 
moet worden gedragen. Hij doet hiermee spelers en begeleiding van beide teams 
ernstig te kort. 

Ik vind het stukje van Gerrit respectloos. 

Henk Bouwmeester 

DE SCHEIDSRECHTER 

INGEZONDEN 
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HIER KAN UW  

ADVERTENTIE KOMEN! 
 

NEEM VOOR INFORMATIE  

CONTACT OP MET: 

 

PIET HOUTENBOS 

 

TEL: 0226-421306 

OF  
INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL 
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KEEZEN 
VRIJDAG 

1 MEI 2015 

 

 
CON ZELO - WAARLAND 

AANVANG 20.00 UUR 

Op de onlangs gehouden jaarvergadering kwam ik met de aanbeveling om de 
schrijfwijze West-Fries te veranderen in Westfries. Uiteraard voldoe ik graag aan de 
wens tijdens de vergadering het besprokene te plaatsen in ons verenigingsorgaan. 
 
Volgens de spellingregels moet een aardrijkskundige naam met de windrichting ge-
schreven worden met twee hoofdletters en een koppelteken, dus West-Friesland. 
Echter, Westfriesland is niet het westen van Friesland. Met de gekozen schrijfwijze 
benadrukken wij onze identiteit. Nog niet zolang geleden is in Friesland de gemeen-
te Zuidwest-Friesland ontstaan. Dat vergroot dus de verwarring met West-Friesland. 
Ongeveer in het jaar 800 was er een groot aaneengesloten gebied Friesland dat zich 
uitstrekte van de Weser in Duitsland tot het Zwin in de buurt van Cadzand 
(Zeeland). 
Nu wordt met Friesland alleen de provincie met die naam bedoeld en denkt een 
buitenstaander bij de schrijfwijze West-Friesland al snel aan het westen van de pro-
vincie. Het Westfriesland van nu is veel kleiner en beperkt zich tot het gebied bin-
nen de Westfriese Omringdijk. 
In oude archiefstukken van rond 1700 wordt gesproken over de Staaten van Hol-
land en Westfriesland. 
De schrijfwijze van Westfriesland heeft dus in zeker zin historische gronden. 
De gemeente Hoorn nam onlangs in een raadsbesluit het initiatief om in het vervolg 
te kiezen voor de schrijfwijze Westfriesland. 
Uiteraard is het niet erg om over de schrijfwijze van mening te verschillen, als we 
maar met z’n allen ons blijven inzetten om, zoals de statuten van het Westfries Ge-
nootschap sinds 1924, 
het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien zo veel mogelijk voor het nage-
slacht te bewaren. 
Het Westfries Genootschap is een cultuurhistorische vereniging voor Westfriesland 
welke historisch valt binnen de Westfriese Omringdijk welke 126 km lang is. 
De vereniging stelt zich als doel het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien 
van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren 
Kortom: We hebben allemaal hart voor Westfriesland. 
Misschien heeft het uw interesse getoond in de regio Westfriesland en om daar na-
der kennis van te nemen www.Westfriesgenootschap.nl en u zult versteld staan 
welke informatie u dan kunt krijgen. 
 

Gerrit Dekker 

WELKE SCHRIJFWIJZE 
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Zoals reeds vermeld: op 24 april de districtsfinale in Uitgeest,  

georganiseerd door scheidsrechtersvereniging IJmond.  

Het adres is Zienlaan 2, 1911 TR in Uitgeest, gelieve te parkeren op het 

aangegeven parkeerterrein, want op de Zienlaan geldt een parkeerverbod. 
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Het was even vreemd kijken naar de locatie waar altijd het onderkomen 
van scheidsrechtersvereniging Zaanstreek heeft gestaan. Er lag nu een 
grote hoop puin van wat eens een clubgebouw was. Gesloopt, voor de 
nieuwe trainingsaccommodatie van de AZ-jeugd. 

De scheidsrechtersvereniging mag nu tij-
delijk te gast zijn in het clubgebouw van 
de honkbalvereniging aldaar. Helaas 
kreeg de organisatie te maken met een 
afmelding, zodat er nog maar vier teams 
overbleven. Zoals altijd werd eerst de 
schriftelijke ronde gehouden en daaruit 
bleek bij de mensen die de administratie 
bijhielden dat de teams van Schagen-Den 
Helder hoge ogen gingen gooien naar 
plaatsing voor de finale. In de eerste ron-
de van de digitale leesvragen kon team 

twee van onze vereniging het eerste nog bijbenen maar daarna was het 
over. De geroutineerde leden van het eerste team liepen in elke ronde 
meer uit op de andere teams. Zij waren dat natuurlijk wel, als nog steeds 
de huidige landskampioenen, verplicht aan hun status, alhoewel Jörn te 
Kloeze verhinderd was. Hij werd echter prima vervangen door Erwin Dam, 
de vaste reserve van het team. 

Ondanks het feit dat het vragenpakket ruim vooraf diverse keren door ver-
schillende personen grondig wordt nagekeken, bleek ook nu weer dat er in 
een paar spelonderdelen toch wat foutjes stonden. Het had echter voor 
onze teams geen nadelige gevolgen. Beide teams van onze vereniging 
plaatste zich voor de finale, die op 24 april wordt gehouden in de kantine 
van voelbalvereniging Uitgeest. In het persoonlijke klassement kwam er 
toch een klein hiaatje naar voren door wedstrijdleider Piet Tiggelaar. In de 
einduitslag werd alleen bij Dick Dam in de quizronde vijf punten in minde-
ring gebracht omdat die hele vraag kwam te vervallen. Op papier had Dick 
de vraag goed beantwoord. De reservevraag had hier ingezet moeten wor-
den maar omdat de gehele wedstrijd al gereed was werd dat niet meer 
gedaan en in de uitslag zou er toch 
niets meer veranderen. De wed-
strijdleider ging even voorbij aan het 
individuele klassement, want wat hij 
op dat moment niet wist was dat de 
organiserende vereniging Zaanstreek 
een prijsje had voor dat klassement. 
En omdat de rivaliteit binnen ons 
eerste teams erg dicht bij elkaar ligt, 
ging Dick van de eerste naar de 
tweede plaats en werd Theo nu eer-
ste, een beslissing die Dick niet hele-
maal kon begrijpen en terecht, want 
in de einduitslag, op papier, bleef 
Dick gewoon nummer 1 en Theo 2. 

½ FINALE VOOR COVS TEAMS WEST I 
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1e RONDE DAAN VAN VELZEN BOKAAL 2015 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat hebben de vroegere jeugdige 

spelregelkenners van de voetbalvereniging Con Zelo vast gedacht, toen zij 

zich aanmeldden als lid van de scheidsrechtersvereniging Schagen-Den 

Helder e.o. Zij werden te oud voor de jeugdkampioenschappen en willen 

nu hoge ogen gaan gooien bij de ”oudjes”.  

Door hun aanwezigheid ging de gemiddelde leeftijd direct een heel stuk 

omlaag en dat werd hoog tijd natuurlijk. Op deze avond had de organisa-

tie en een recordopkomst, namelijk 16 leden. Dat is een hele tijd geleden 

dat er zoveel naar de spelregelwedstrijd kwamen. Natuurlijk hebben  de 

mannen van het spelregelteam een voorsprong wat spelregelkennis be-
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Met een gehavend deelnemersveld werd op vrijdag 10 april de finale voor 

jeugdteams van COVS district West I gespeeld. Titelverdediger en tevens 

gastheer Con Zelo trad aan met een bijna geheel nieuw team, met alleen 

Dennis Bakker als echt oudgediende. Verder speelden Kim Danenberg en 

Stef Groot namens Con Zelo deze wedstrijd. De rest van het deelnemers-

veld werd gevormd door de spelregelteams Schagen-Den Helder 2 en het 

gelegenheidsteam Schagen-Den Helder 3.  

De nieuwe deelnemers weerden zich kranig, maar toch bleek de ervaring 

van Dennis de doorslag te geven: hij werd persoonlijk winnaar met 95 

punten. Stef en Kim volgden met respectievelijk 72 en 51 punten. 

Door de prestatie in deze wedstrijd 

heeft Con Zelo zich voor de achtste 

keer op rij geplaatst voor het Neder-

lands Kampioenschap spelregels voor 

jeugdteams. Deze finale wordt op 9 

mei gespeeld in Deventer. 

Erwin Dam 

JEUGDSPELREGELFINALE COVS WEST I 

treft, maar ook zij maken foutjes en daar kunnen de andere dan van pro-

fiteren. De avond wordt altijd begonnen met de schriftelijke ronde.  

Er waren nu iets minder vragen dan voorheen, nl. 10 waarmee 35 punten 

konden worden verkregen. Alleen Theo de Graaf  scoorde ’volle bak’. Over 

het algemeen scoort de leesvraagronde voldoende en levert de beeld-

vraagronde altijd wel flinke discussie op en dan met name: wel een kaart 

of niet en dan nog welke kleur.  In de kwisronde zijn de meeste punten te 

verdienen. Er waren vier deelnemers die hier de maximale score wisten te 

behalen. De totale uitslag van deze spelregelwedstrijd vind u op bladzijde 

hiernaast. 

Co Cardol 
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VOLG SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. OP 
FACEBOOK: 

 
www.facebook.com/svschagendenhelder 
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SPELEN MET DE SPELREGELS 
Een prima deelname, 11 heren en 1 dame hebben deze keer ingezonden. 

Dan nu de, volgens ons, juiste antwoorden van februari 2015: 

Tussen haakjes de verwijzing naar de pagina van het boekje Spelregels 
veldvoetbal uitgave juli 2011 (eventueel aangevuld met Aanvullende in-
structies werkgroep spelregels veldvoetbal versie juli 2014).  

Vraag 1: D (pag.72 en 81) 

Vraag 2: D (pag. 25 van de Aanvullende instructies) 

Vraag 3: B (pag. 55) 

Vraag 4: B (pag. 70) 

Vraag 5: A (pag. 24 van de Aanvullende instructies) 

Vraag 6: A, G, D (pag. 55 en pag. 25 van de Aanvullende instructies) 

Vraag 7: A, H, H (pag. 45 van de Aanvullende instructies) 

Vraag 8: C, B, B (pag. 70)  

Vraag 9: De scheidsrechter onderbreekt het spel (1); 

Hij zendt beide spelers van het speelveld door het tonen van de 
rode kaart (2); 

Hij hervat met een scheidsrechtersbal (1), op de plaats waar de 
bal was toen de scheidsrechter affloot (1); 

Was dit in het doelgebied, dan op de lijn van het doelgebied die 
evenwijdig loopt met de doellijn, het dichtst bij de plaats van de 
overtreding (1); 

Was een van de spelers de doelverdediger, dan moet er een 
nieuwe doelverdediger worden aangesteld, die zich in tenue 
onderscheidt van de overige veldspelers en het arbitrale trio 
(1); 

Eventueel verloren gegane speeltijd dient in dezelfde speelhelft 
te worden bijgeteld (1) 

 

De eerste tussenstand van het nieuwe seizoen is 
hiermee geworden: 
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken dat 
de uiterste inleverdatum op 1 juni 2015 is. Dit kan weer via 
d.dam@quicknet.nl, of per post naar Dick en Erwin Dam, Fresiastraat 10, 
1738 CL, Waarland. 

 
Vraag 1 (Meerkeuze) 3 punten 
Wanneer twee medespelers gelijktijdig een overtreding ten opzichte van 
elkaar begaan, wat moet dan de spelhervatting zijn? 
A. Scheidsrechtersbal. 
B. Indirecte vrije schop. 
C. Indirecte vrije schop of directe vrije schop. 
D. Indirecte vrije schop, directe vrije schop of strafschop. 
 
Vraag 2 (Meerkeuze) 3 punten 
Hoeveel spelers moeten er bij aanvang van een wedstrijd minimaal op het 
speelveld staan? 
A. 14 spelers. 
B. 12 spelers. 
C. 18 spelers. 
D. 22 spelers. 
 
Vraag 3 (Meerkeuze) 3 punten 
Wat is bepaald omtrent de hoekvlag en hoekvlagstok? 
A. Hij moet hoger zijn dan 1,00 m en er moet een vlag aan zitten. 
B. Hij moet hoger zijn dan 1,00 m en er moet een vlag aan zitten van 

minimaal 20 x 20 cm. 
C. Hij moet hoger zijn dan 1,50 m en mag niet in een punt eindigen. 
D. Hij moet hoger zijn dan 1,50 m en er moet een vlag aan zitten van 

minimaal 20 x 20 cm. 
 
Vraag 4 (Meerkeuze) 3 punten 
Wie moet de scheidsrechter een rode kaart geven indien een speler eerst 
een tegenstander slaat en die tegenstander hem vervolgens bespuwd? 
A. Geen van beiden. 
B. De slaande speler. 
C. De spuwende speler. 
D. Beiden. 
 
Vraag 5 (Meerkeuze) 3 punten 
Bij een beslissingswedstrijd moeten strafschoppen worden genomen. Wie 
mag de eerste strafschop nemen? 
A. De partij die de aftrap voor de eerste helft mocht nemen. 
B. De partij die de aftrap voor de tweede helft mocht nemen. 
C. De partij die de toss om de strafschoppen heeft gewonnen. 
D. De partij die de toss om de strafschoppen heeft gewonnen mag kie-

zen of zij de eerste strafschop willen nemen. 

mailto:d.dam@quicknet.nl
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De antwoordmogelijkheden voor vragen 6 t/m 8: 

 

Vraag 6 (Mokum Open) 4 punten 

Bij een duel op het middenveld wordt een speler door een tegenstander 
onvoorzichtig ten val gebracht. Voordat de scheidsrechter echter kan af-
fluiten, pakt de onderuit gehaalde speler de bal in zijn handen en schiet 
hem hard tegen de rug van zijn tegenstander. Nu fluit de scheidsrechter af, 
wat beslist hij? 

Vraag 7 (Mokum Open) 4 punten 

Een trainer windt zich behoorlijk op in de buurt van zijn dug-out. Eén van 
zijn eigen spelers heeft de bal tijdens het spel in zijn bezit en is het niet 
met zijn trainer eens. Daarom trapt hij met opzet de bal hard over de zij-
lijn, in het gezicht van zijn trainer. Wat beslist de scheidsrechter? 

Vraag 8 (Mokum Open) 4 punten 

Een aanvaller weet bij een hoekschop de bal in het doel van de tegenstan-
der te koppen. Hiervoor steunt hij op de schouders van een medespeler in 
het doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter? 

Vraag 9 (Open) 8 punten 

Een verdediger speelt vanaf de middenlijn de bal terug op zijn doelman, 
die, midden voor het doel, net buiten zijn strafschopgebied staat. Een toe-
gesnelde aanvaller dreigt de bal te onderscheppen, maar de doelman weet 
de bal nog net in zijn handen te pakken buiten het strafschopgebied. Hij 
belandt vervolgens met bal en al in zijn eigen strafschopgebied. Er zijn 
geen andere spelers in de buurt, wat beslist de scheidsrechter? 

Iedereen weer veel succes bij het oplossen, 

Dick en Erwin Dam 

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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KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 JUNI 2015 BIJ: 
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