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

 Technische zaken 

 Molestatiezaken 
 
SECRETARIS 
José van den Hoff 
Waterkeringsweg 50 
1785 HX Den Helder 
0223-637111  -  06-29058014 
schagen-denhelder@covs.nl 

 Ledenadministratie 

 Notulist 

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

 Grote Clubactie 

 Fair Play Cup 
 
VICE-VOORZITTER 
Ysbrand Haagsma 
Doorzwin 2414 
1788 KM Julianadorp 
0223-641506 
y.haagsma@quicknet.nl 
 
LID 
Erwin Dam 
Kerkstraat 2 
1738 BK Waarland 
0226-428851  -  06-50288326 
erwin.dam@svschagendenhelder.nl 

 Website en Social Media 

 Clubblad “het SIGNAAL” 
 
LID 
Sam Houtenbos 
Houtwerf 1 
1738 AH Waarland 
06-30715808 
sam_houtenbos@hotmail.com 
 

FEBRUARI 2016 

JAARGANG 28 

NUMMER 1 
SV Schagen-Den Helder e.o. 

Koninklijk goedgekeurd op 8 mei 1973 

KvK: 40634914 

Bank: NL05RABO0357323327 

Giro: NL75INGB0000661083 

 

Contributie 2016 (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 april 2016 

 

Drukkerij: Drukkerij Gerja, Waarland 

Oplage: 400 stuks 
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VAN DE VERENIGING 

 Iedere woensdagavond trainen op het complex van 
 vv Con Zelo in Waarland, aanvang 20.00 uur. 

 Iedere 2e maandag van de maand bestuursvergadering,  
 aanvang 20.00 uur 
 
07 mrt 20.00 u D. van Velzen Bokaal  Kantine Wieringerwaard 
14 mrt 20.00 u Jaarvergadering Scha-Den H Kantine Kleine Sluis  
30 mrt 20.00 u Opfrisavond   Kantine Con Zelo 
08 apr 20.00 u ½ finale spelr. COVS-teams Zeist / Waterland 
22 apr 20.00 u Finale spelr. COVS-teams Kantine FC Uitgeest 
06 mei 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 
07 mei 10.00 u NK-spelr. Jeugdteams  Deventer 
28 mei 10.00 u NK-spelr. COVS-teams  Waarlands Dorpshuis 
02 sep 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 
04 nov 20.00 u Keezavond   Kantine Con Zelo 

AGENDA 

COMMISSIES 

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

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

Arbitragepresentaties en opleidingen: E. Dam 

Trainingen: E. Dam (06-50288326) 
 
Organisatie NK Spelregels 2016:  
E. Dam, S.A.M. Houtenbos, P.H. Houtenbos, J.C. Cardol, L.C. Blank, K.M. Dam-
Weijgertze, C.G.M. Houtenbos-Bakker 

ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 

Ereleden: P.H. Borst Leden van verdienste: J.C. Geerligs 

 J.C. Cardol  J.P. Glas 

 G. Dekker  Z. van der Woude 

 A.J. Knol 

 B.A. Pot 
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De kennis van de voetbalspelregels is belangrijk voor 
iedereen die bij het spelletje is betrokken. Voor de spe-
lers, voor de trainers, coaches en bestuursleden van de 
voetbalverenigingen en zeker voor de scheidsrechters 
en de assistent-scheidsrechters die de leiding over de 
wedstrijden hebben. Maar de regels zijn soms wel erg 
lastig gemaakt en ook niet altijd even logisch opge-
steld. Daarom organiseren wij regelmatig avonden om 
instructies te geven over deze regels. Meestal zitten 
daar dan altijd wel enkele ervaren scheidsrechters of coaches in de zaal 
die denken alle regels wel te kennen. Die help ik dan uit deze droom door 
twee voorbeelden te noemen die weinig mensen kennen. 

Eerste voorbeeld: een directe vrije schop voor de verdedigende partij in 
het eigen strafschopgebied word door een verdediger teruggespeeld op 
zijn doelman. Die let niet op en de bal verdwijnt rechtstreeks in het eigen 
doel. Dan weten er soms nog wel een paar te vertellen dat de bal het 
strafschopgebied niet uit geweest is binnen het speelveld en dat de bal 
daardoor niet in het spel is geweest en dat de vrije schop dus moet wor-
den overgenomen. Het juiste antwoord!  

Tweede voorbeeld: een directe vrije schop voor de verdedigende partij net 
buiten het eigen strafschopgebied wordt door een verdediger terugge-
speeld op zijn eigen doelman. Die let niet op en de bal verdwijnt recht-
streeks in het eigen doel. Tsja, dan is het antwoord van vrijwel iedereen 
dat dat wel een geldig doelpunt zal zijn. Helaas, er staat in regel 13 dat 
wanneer een directe vrije schop in het eigen doel wordt geschoten dat dan 
een hoekschop moet worden toegekend.  

Na deze uitleg zijn de aanwezigen even stil en volgen ze daarna aandach-
tig de uitleg over wel of niet strafbaar buitenspel, onderbrekingen wegens 
overlast van buitenaf, het geven van gele en rode kaarten ook voor en na 
de wedstrijd, de tijdstraffen in de wedstrijden van de B-categorie en nog 
veel meer interessants over de spelregels. 

Het blijft toch prachtig om zo met de spelregels bezig te zijn. 

Ik hoop velen van u te mogen begroeten op onze eigen spelregelwedstrijd 
om de ’Daan van Velzen Bokaal’ op maandag 7 maart, of anders een week 
later op onze jaarvergadering.  

 

Dick Dam 

VAN DE VOORZITTER 
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Het bestuur van scheidsrechtersvereniging 

SCHAGEN-DEN HELDER en omstreken 

 

nodigt u uit om aanwezig te zijn op de 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De vergadering zal gehouden worden op maandag 14 maart 2016 in de 
kantine van vv Kleine Sluis, Sportpark Kleine Sluis 2-3 in Anna Paulowna. 

De aanvang is vastgesteld op 20.00 uur 

 

AGENDA: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 

3. Notulen jalv van 9 maart 2015 

4. Jaarverslagen 2015 van de secretaris en portefeuillehouders 

5. Jaarverslag 2015 van de penningmeester 

6. Financieel overzicht 2015 

7. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing  

8. Vaststellen begroting 2016 

9. Vaststellen contributie 2017 

10. Bestuursbeleid 

11. Bestuursverkiezing 

12. In het zonnetje 

13. Spelregelwedstrijden Jeugd- en COVS-teams 

14. Training 

15. Website en social media 

16. Verenigingsacties, contactavonden 

17. Clubblad 

18. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

19. Sluiting 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
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NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER 

Op 1 maart 2016 worden weer de contributies en donaties geïnd van de 
leden en donateurs die een machtiging hebben afgegeven. Zorg dat uw 
saldo voldoende is zodat we geen storneringen krijgen. 
Zij die geen machtiging hebben afgegeven kunnen alsnog een machtiging 
aanvragen bij ondergetekende. Anders reken ik er op dat uw contributie 
c.q donatie ook rond 1 maart a.s. op een van de rekeningen welke voor in 
dit Signaal staan vermeld wordt over gemaakt. Contributies welke voor 1 
mei niet binnen zijn worden verhoogd met € 5,00. 
De contributie voor 2016 bedraagt € 37,50. Donateurs betalen € 16,00 en 
donateursverenigingen € 20,00. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

AVIA CLUB SPAREN 

Uw vereniging doet al weer ruim een jaar mee aan de AVIA CLUB SPAREN 
actie, waarmee u voor uw vereniging kunt sparen door te tanken bij een 
Avia tankstation. Door het aanvragen van een spaarpas bij ondergeteken-
de kunt u daar ook aan mee doen. Je hoeft er verder niets voor te doen, 
dan alleen deze pas te gebruiken tijdens het tanken bij een van de AVIA 
pompen. Op onze site staat een benzinepomp afgebeeld waarop u precies 
kan zien hoeveel er al voor onze vereniging is gespaard.  
Elke 5000 punten levert € 100,00 op. 
Ik zie uw aanvraag graag tegemoet. 
 

 
Piet Houtenbos, penningmeester 

INNING CONTRIBUTIE EN DONATIES 
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JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op 14 maart roept het bestuur weer alle leden en donateurs op om naar 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering te komen. Dit is voor u, lid/
donateur van deze vereniging, het moment om het beleid van het bestuur 
met hen te bespreken. Het is dan ook van het grootste belang dat u naar 
deze belangrijkste vergadering van het jaar komt. Op deze avond, in deze 
vergadering kunt u uw stem laten horen. Maak daar gebruik van en kom. 
Onze vereniging telt momenteel ± 60 leden en 8 donateurs. 100 % naar 
de vergadering krijgen lukt niet, maar laten we met z’n allen afspreken dat 
75 % van de leden en donateurs komt. Bent u daar dan ook bij?  

Het bestuur zou dat heel prettig vinden. De officiële uitnodiging, locatie en 
agenda staan op bladzijde 5 van deze uitgave. 

De financiële stukken liggen ter plekke ter inzage en de notulen en jaar-
verslagen zijn u al digitaal toegezonden. 

Als u echt niet kunt, wilt u dan, het liefst via een mailberichtje,  afbericht 
doen bij het secretariaat. Het adres vindt u in de infokolom op pagina 1. 
Wel zo netjes, toch? 

De redactie 

DE 1e SPELREGELWEDSTRIJD OM DE  
’D. van VELZEN BOKAAL’ 2016 

Op 7 maart a.s. organiseert de spelregelcommissie in de kantine van onze 
donateursvoetbalvereniging Wieringerwaard de 1e spelregelwedstrijd om 
de ’D. van Velzen Bokaal’ van 2016. Het is dan weer voor iedere deelne-
mer mogelijk om de kennis van de voetbalregels te vergroten en een po-
ging doen om die fraaie bokaal aan het einde van 2016 te winnen. Op de-
ze avond wordt u bijgepraat over de eventuele spelregelwijzigingen en er 
worden prachtige beeldfragmenten getoond. De strijd is alleen voor onze 
eigen leden en er is volop gelegenheid om te praten en te lachen, dus het 
gaat er ook ontspannen aan toe. De aanvang is 20.00 uur en de kantine 
van Wieringerwaard is vanaf 19.30 uur open en dan staat de koffie voor u 
klaar voordat u uw jas uit heeft. Daar zorgt gastvrouw Ank van der Wardt 
wel voor en de kantine is dan ook al heerlijk warm, kortom, alle gezellige 
ingrediënten zijn aanwezig om er een gezellige avond van te maken, zeker 
als u ook komt.  

Tijdens deze bijeenkomst zullen de ’Dammen’ tekst en uitleg geven over 
de spelregelcompetitie in ’het SIGNAAL’ en de prijzen uitreiken aan de 
winnaars.  

Co Cardol  
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KEEZEN BIJ SV SCHAGEN-DEN HELDER E.O. 

Op vrijdag 15 januari hadden wel maar liefst 16 deelnemers, dus mooi 4 
tafeltjes vol om weer eens gezellig te gaan Keezen. Het bleek nog eens 
superspannend te worden ook. Zowel om de eerste en tweede plaats als-
ook om de derde en vierde plaats moest worden geloot. Ria Brink en Erwin 
Dam eindigden met beiden 44 punten gelijk op de derde stek waarbij Er-
win het gelukkigst was met de loting. En helemaal bovenaan hadden ook 
Cees Jansen en Piet Houtenbos evenveel punten behaald, namelijk beiden 
56. De overall winnaar van de avond werd Cees Jansen, die dus met de 
grootste fruitmand naar huis mocht gaan. Stijf onderaan deze keer mijn 
maatje Dik Kortekaas, die volgens eigen zeggen weer eens geen goede 
kaarten kreeg. Tja, kan gebeuren.  

Dick Dam 

SUCCESVOLLE EERSTE OPFRISAVOND VOOR  

LEDEN EN VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS 

Op woensdag 24 februari zag een nieuw initiatief van deze vereniging het 
levenslicht in de kantine van Con Zelo in Waarland. 

Voor het eerst vervingen wij onze trainingsavond door een 'opfrisavond', 
waarbij spelregels, ervaringen en beelden aan bod kwamen. Voor alle aan-
wezige scheidsrechters, jong en oud, een leuke en leerzame avond. Dat 
het een half uur uitliep vinden wij een goed teken! 

De activiteit is voor herhaling vatbaar, sterker nog: wij nodigen u van har-
te uit bij de volgende editie op woensdag 30 maart! Deze editie zal nog 
zijn zonder de combinatie met een veldtraining, maar later in het jaar is 
dit wel een optie die we ook gaan bekijken. 

Erwin Dam 
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DE TIEN VRAGEN AAN… ARIE LOOS 

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 niet meer actief als scheidsrechter, maar heb het in het totaal 27 jaar 
gedaan. 

Nadat ik in 1977 een cursus had gevolgd, welke werd gegeven door o.a. Joop 
Schotten, ben ik begonnen als scheidsrechter voor het district Noord Holland. 
Door drukke werkzaamheden, 6 dagen per week werken en dan nog 1 dag voor 
de hobby, was voor het gezin even teveel en ben toen enige jaren gestopt, 
maar ben later toch weer begonnen bij de jeugd, eerst als B-scheidsrechter, 
waardoor vele malen dezelfde elftallen, toen toch weer overgegaan naar het A-
Corps, maar ook alleen jeugdwedstrijden. 

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

Ik kan me de eerste wedstrijd niet meer herinneren. Maar er zal in het archief 
van de COVS nog wel het een en ander over zijn vastgelegd. 

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

Na de cursus werd je gevraagd, (of was het gedwongen?) om lid te worden van 
de COVS en daarop heb ik positief geantwoord. Mede ook om te kunnen trainen 
voor de conditie en de contacten met de collega`s. 

4. Waarom bent u gaan fluiten? 

Ik ben gaan fluiten omdat ik eind 1976 zelfstandig ondernemer werd, waardoor 
ik het risico van een blessure wilde vermijden, wilde ik toch bij het mooie spel-
letje betrokken blijven. 

Eind jaren 60 begin jaren 70 heb ik ook nog als jeugdleider opgetreden en toen 
kon ik mijn mond over de scheids nooit houden, maar toen ik zelf in die positie 
was heb ik mij wel afgevraagd Loos dat had je vroeger bij de jeugd anders 
moeten doen. Dus zelf iets ervaren is een goede zaak. 

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

Op het veld had ik vaak toch wel moeite om een leidsman te zijn, maar de leu-
ke voorvallen beleefde ik op de trainingen eerst bij Vesdo en later bij Kaagvo-
gels. Bij Vesdo trainden zoveel jongens dat ik me alle namen niet meer kan 
herinneren, maar het was meer dan een elftal. 

Ik kan mij nog wel een wedstrijd herinneren die niet onder de categorie grappig 
valt maar voor mij wel bijzonder was, dat was een wedstrijd van AZ D1 tegen 
een tegenstander die op de onderste plaats vertoefde. Tijdens de eerste helft 
bleef het 0-0 waardoor de jongentjes van AZ niet naar de kleedkamer mochten 
maar een soort straftraining kregen. In de 2e helft kwamen zij door eigen goal 
van de tegenpartij op voorsprong, waardoor de wedstrijd toch gewonnen werd, 
doch de coach was zo ontevreden dat hij na afloop niet eens met de jongentjes 
naar de kleedkamer ging. Dit was geen goed voorbeeld en dat is mij altijd bij 
gebleven. 

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

Een bijzonder negatief voorval, waardoor ik ook gestopt ben met fluiten, heb ik 
opgelopen in de wedstrijd Reigerboys B1-Volendam B1 in september 2007. Dit 
speelde zich af in het een seizoen dat we sinds kort de verplichting hadden om 
het wedstrijdformulier te controleren met de spelerskaarten. Arie fanatiek en 



www.svschagendenhelder.nl    13 

         het SIGNAAL    

wel hoor één naam (bij mij nog steeds bekend) op het formulier van Reigerboys 
waarvan geen kaart aanwezig was. Geen kaart niet spelen. De Coach laat hem 
in toch invallen. Na de nodige irritatie de wedstrijd gestaakt. Het hele verhaal 
doorgegeven en wat blijkt achteraf de KNVB bestraft Reigerboys met een boe-
te, maar de speler en/of coach  in kwestie worden niet bestraft, waar is de zin 
van het controleren gebleven? 

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 vereniging te betekenen? 

Ik ben nooit bestuurlijk bij de vereniging betrokken, op commissieniveau heb ik 
me één keer beschikbaar gesteld voor de kascommissie en mocht ik bij Piet 
Houtenbos in de boeken van de vereniging snuffelen, wat er uitstekend uitzag. 
Op termijn heb ik geen plannen om iets voor de vereniging te betekenen ster-
ker nog de contacten zijn mijnerzijds nagenoeg nihil, daarom heb ik het dona-
teurschap met ingang van 1 januari 2016  beëindigd.  

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

Momenteel is het fietsen mijn sportactiviteit, gepromoot door buurman Hans 
Glas, in de wintermaanden gaat ons groepje naar sportcentrum Winkel voor de 
Spinningles en in de zomermaanden gaan we op de racefiets iedere donderdag-
ochtend van 9.00 tot ongeveer 12.00 Noord-Holland in. In het zomerseizoen 
gaan we 1 keer via de Afsluitdijk naar Stavoren en met de boot naar Enkhuizen 
en dan naar ’t Veld, waar het nodige vocht en de calorieën worden aangevuld. 
Ook een ritje Texel zit vaak in de planning. 

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

De vereniging moet zeker blijven bestaan en het is te hopen dat de jeugd het 
goed oppakt en dat daardoor de vereniging nog een lang leven mag hebben. 

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

Ik zou niet weten wat ik  de scheidsrechtersvereniging moet melden, ik kan 
alleen mededelen dat ik er met genoegen lid van ben geweest en kan het elke 
scheidsrechter aanraden om lid te worden van deze club. We hebben wat afge-
lachen. 

 

 

Arie is de laatste deelnemer geweest aan deze  
rubriek, die na 31 edities tot een einde komt. In de 
volgende uitgave verrast de redactie u met een 
nieuwe rubriek op deze plaats. 

Aan deze rubriek werkten 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, J.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, K. Kooij, S.A.M. Houtenbos, P. N.G.M. Houtenbos, J. Jong en A. Loos. 
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Het is een vergelijking die je niet zou mogen maken, de gewelddadige 

strijd in een oorlogsgebied en de sportieve strijd op een voetbalveld. He-

laas dwarrelen er soms gelijkenissen tussen beide werelden neer op de 

nieuwspagina’s van de kranten, met meer dan eens een scheidsrechter die 

hierbij betrokken is. 

Zo zijn er in de vaderlandse voetballerij inmiddels op alle niveaus voor-

beelden te noemen waarin het mensen heeft behaagt om buitensporig ge-

drag te vertonen en buiten onze landsgrenzen heeft een collega van ons 

zijn beslissing tot het geven van een rode kaart zelfs met de dood moeten 

bekopen. Geen tanks, artillerievuur of bommenwerpers, maar wel de over-

tuiging dat men het recht op gewelddadige wijze in eigen hand moet ne-

men. 

Het moge duidelijk zijn dat deze excessen niet de insteek geweest kunnen 

zijn van de bedenkers van het voetbalspel, de initiële bedoeling van voet-

bal ligt volgens mij toch veel meer in de vredelievende sfeer. Voetbal is 

emotie, ja. Maar voetbal is bovenal plezier in het spel en zelfs de spelers 

die hun brood verdienen met het spel, zijn begonnen met voetballen om-

dat dat het leukste is wat ze maar kunnen doen. 

Helaas zijn velen dit inmiddels vergeten en menen zij dat het voetbalspel 

zó serieus te nemen is, dat sportieve geschillen gewelddadig opgelost 

moeten worden. Zo erg zelfs, dat omstanders van de voetballerij 

(hulpdiensten en andere hulpvaardige organisaties) worden meegezogen 

in het voetbalgeweld. 

Welbeschouwd en na wat rationeel denken kom je er achter dat geweld 
binnen en buiten de lijnen, in welke vorm dan ook, compleet ridicuul is. 
Hoe hebben we een spel kunnen laten ontwikkelen tot een tijdverdrijf wat 
met het mes tussen de tanden gespeel moet worden? 
 Voetbal is een spel, laten we het vooral een spel houden. 

VOETBALVELD OF OORLOGSGEBIED? 
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HIER KAN UW  

ADVERTENTIE KOMEN! 
 

NEEM VOOR INFORMATIE  

CONTACT OP MET: 

 

PIET HOUTENBOS 

 

TEL: 0226-421306 

OF  
INFO@SVSCHAGENDENHELDER.NL 

UITSLAG KERSTPRIJSPUZZEL 

Velen van u hebben ook dit jaar weer meegepuzzeld met de kerstprijspuz-
zel uit de decembereditie van 2015. Van de inzenders zijn er maar liefst 
zes die een 100% score hebben behaald. Dit zijn in willekeurige volgorde: 
Thomas Bakker, Henk van Bokhoven, Dick Dam, Alex David,  
José van den Hoff en Piet Houtenbos. 

Evenals vorig jaar zullen de prijzen uitgereikt worden op de jaarvergade-
ring, 14 maart aanstaande. 

De goede oplossing moest zijn: 

1. Kleine Sluis  10. MVV Maastricht 
2. Sint Boys   11. Arsenal 
3. HCSC   12. Werder Bremen 
4. Kreileroord  13. Valencia 
5. SV De Koog  14. Sporting Lissabon 
6. Heracles Almelo  15. Racing Genk 
7. Willem II   16. Legia Warschau 
8. Helmond Sport  17. Glasgow Rangers 
9. FC Emmen  18. Chicago Fire 
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Het was Jan Buma, nog steeds lid van de scheidsrechtersvereniging Scha-
gen-Den Helder en Omstreken, die in 1970 met het plan kwam om een 
Fair-Play Cup in het leven te roepen. De cup moest dan dienen voor voet-
balverenigingen om straffen, uitgesproken door de KNVB tegen voetballers 
die zich hadden misdragen, in te dammen.  

Tot begin seizoen 2014-2015 is deze cup steeds uitgereikt met volledige 
medewerking van de KNVB –West 1 met aanlevering van de gele en rode 
kaarten van district West 1 aan die vereniging welke de minste strafpun-
ten had opgelopen als donateur van bovengenoemde vereniging. 

Met die uitreiking van de beker aan het begin van elk seizoen wapperde de 
FAIR-PLAY vlag het gehele seizoen op dat winnende sportcomplex. Voordat 
het seizoen 2015-2016 aanvang nam, was die bereidheid van nu KNVB 
West in Zeist niet meer aanwezig. 

Diverse mails en telefoontjes werden er gepleegd, maar geen medewer-
king. Na deze, werden in een landelijk overleg tussen COVS en de KNVB 
daar vragen over gesteld. De KNVB gaf aan dat dit te maken heeft met het 
feit dat niet zomaar informatie aan derden kan worden gegeven. Waarom 
dit gedurende 45 jaar wel mogelijk was is niet geheel duidelijk. Vanuit de 
COVS werd aangegeven dat deze ondersteuning de Fair-Play gedachte op 
een goede manier een beter sportklimaat daar goed aan kan bijdragen.  

Uiteindelijk zegde de KNVB toe er nog eens over na te denken, waarbij ook 
naar de JURIDISCHE KANT zal worden gekeken. De reactie zullen we dus 
moeten afwachten.  

Allerlei gegevens bereiken ons via de mail van namen en gegevens die 
voor de KNVB hun diensten verlenen. Is dit wel juridisch verantwoord??? 
Is het doorgeven van gele/rode kaarten dan  niet verantwoord? Daarom 
KNVB, zijn jullie de weg kwijt of is het onwil om aan een beter sportkli-
maat te werken. We hebben de laatste tijd weer in diverse brieven kunnen 
lezen en via de COVS-site van weer molestaties waarbij zelfs een F jeugd-
team was betrokken. Blijkbaar heeft de zaak Richard Nieuwehuizen lande-
lijk nog niets geleerd in de voetbalsport. Ik heb sterk m’n twijfels en zal 
dus wel weer worden aangesproken door derden dat m’n pen niet getuigd 
van objectiviteit, maar de feiten liggen er wel. 

Niet alleen de KNVB is de weg kwijt maar wat te denken van AZ. Eindelijk 
Video-Walls in gebruik. Ideaal voor de fans, gecombineerd met de luxe 
van televisie. Zo worden de kansen en vervolgens de doelpunten herhaald, 
maar ook AZ is de weg kwijt. Waarom? 

De kansen en doelpunten van de tegenstander worden niet uitgezonden 
omdat deze een extra oppepper kunnen zijn voor de tegenstanders en dat 
is niet de bedoeling. Wat een service naar je toeschouwers en hoe lang zal 
het duren dat de tribunes nog slechter worden bezet. Zelf zal ik dit mee-
maken want er valt elke week wel veel te genieten als ik als waarnemer in 
West 1 de wedstrijden bezoek van de top tot aan de 5 de klasse. 

Goede en minder goede wedstrijden, met goede en minder goede scheids-
rechters, maar dan moet ik elke week constateren hoe bedroevend de as-

DE WEG KWIJT 
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sistent-scheidsrechters de hun opgedragen taak vervullen. Normaal een 
vlag vasthouden is vaak al een taak die moeilijk genoeg is, laat staan de 
scheidsrechter een oor proberen aan te naaien, triest maar is het is zo. 

Onze vereniging doet veel om enige mate van spelregelkennis aan diverse 
voetbalverenigingen via een programma aan te bieden. Scheidsrechters 
moeten elk jaar één of twee maal een themabijeenkomst bezoeken welke 
belangrijk is voor zijn of haar eindoordeel voor promotie of degradatie aan 
het einde van het seizoen. Deze themabijeenkomsten zouden ook een 
goede zaak zijn voor de assistenten die dan via de beelden kunnen zien 
wat nu goed of fout is met daarnaast een eenvoudige speltegeltoets. 

Zo af en toe, als ik langs de lijn sta, heb ik met een toe-
schouwer daar wel eens een gesprek over en vertel hun 
wat een assistent nu goed of fout doet. Men staat dan 
versteld hoe men behoort te lopen langs de lijn en hoe 
men met een vlagsignaal behoort om te gaan. Niet al-
leen hoe de vlag vast te houden maar ook wat betreft de 
kleding is het vaak geen gezicht hoe of een assistent 
langs de lijn loopt. Jammer dat diverse verenigingen 
daar geen oog voor hebben. 

Team ’s tot in de puntjesverzorgd aan kleding en schoei-
sel en de assistent loopt er bij als….. U mag het zelf in-
vullen. 

Gerrit Dekker 

NIKE MAAKT NIEUWE TENUES BEKEND 

Nike heeft haar scheidsrechterstenues voor 2016-2018 bekend gemaakt. 

Gewaagde kleuren, vinden de meeste mensen afgaande op de reacties op 

internet. Bekijk het SIGNAAL online om onderstaande foto in kleur te zien 

en oordeel zelf! 
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Zolang als er scheidsrechters gerapporteerd worden, zolang is er ook discussie over 
de manier waarop dat gebeurt. Het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) 
heeft die discussie ook nu weer aangezwengeld, daarbij geholpen door een analyse 
van het rapportagesysteem door de COVS-groep Tilburg. Het huidige systeem heeft 
haar beste tijd inmiddels gehad. Dat heeft overigens weinig met de rapporten zelf te 
maken, de aanpassingen daaraan in de laatste jaren zijn alleen maar goed geweest. 

 Helaas daalt het aantal rapporteurs in Nederland nog sneller dan het aantal (KNVB-
)scheidsrechters. Het gevolg daarvan is dat scheidsrechters in de groepen 3 t/m 5 
en de jeugdgroepen nog maar enkele rapporten per seizoen ontvangen. Een rang-
lijst opstellen op basis van enkele rapporten geeft geen betrouwbaar beeld. Het laat 
in ieder geval niet zien hoe de scheidsrechter het gehele seizoen heeft gepresteerd. 

Daar komt bij dat de beoordeling door (meestal nog anonieme) rapporteurs ook niet 
meer bij deze tijd past. Bij veel bedrijven is de beoordeling al lang geen eenrich-
tingsverkeer van de baas meer, maar wordt het functioneren in een gesprek met 
inbreng van twee (en soms zelfs meer) kanten besproken. Er wordt maatwerk gele-
verd en er is openheid over de totstandkoming van de beoordeling. 

Met dat in ons achterhoofd heeft de COVS de rapportage als onderwerp van gesprek 
op de agenda van overleg met de KNVB gezet. Gelukkig ziet de KNVB ook in dat de 
rapportage zoals het nu georganiseerd is, best wat gemoderniseerd kan worden en 
dat het gebrek aan rapporteurs ernstige vormen aan begint te nemen. De KNVB 
gaat daarom onderzoeken hoe de rapportage ook anders kan. Met de KNVB hebben 
wij de afspraak gemaakt dat de COVS vanaf het begin betrokken zal zijn bij eventu-
ele wijzigingen van het rapportagesysteem. Om zorgvuldigheid te waarborgen 
neemt de KNVB hier ruim de tijd voor, een standpunt dat de COVS onderschrijft. 

Een nieuw systeem moet wat ons betreft transparant en modern zijn en maatwerk 
kunnen bieden. Behalve dat het systeem zorgt voor een ranglijst om daarmee te 
bepalen welke scheidsrechters aan het einde van het seizoen kunnen promoveren, 
is het minstens zo belangrijk dat ook scheidsrechters die niet promoveren zich wel 
kunnen blijven ontwikkelen op basis van de rapportage. Kortom een rapportagesys-
teem waarbij ontwikkeling centraal staat en waar de scheidsrechter dus echt iets 
aan heeft. Dat is in het belang van elke scheidsrechter en daar zal de COVS dan ook 
op inzetten. Daarbij zal uiteraard wel rekening gehouden moeten worden met be-
perkingen, een nieuw rapportagesysteem levert niet plotseling heel veel nieuwe 
gekwalificeerde rapporteurs op. Het gebrek aan rapporteurs zal op een slimme ma-
nier opgevangen moeten worden. 

Denkt u mee? 

Het VCN heeft alle besturen van scheidsrechtersverenigingen in het land opgeroe-
pen om het onderwerp rapportage binnen de verenigingen te bespreken. Voordat 
een systeem gaat veranderen is het belangrijk dat we een goed beeld hebben over 
hoe het huidige systeem wordt ervaren. Wat moet blijven en wat kan er verande-
ren? Ongetwijfeld zijn er ook scheidsrechters in Nederland die ideeën hebben over 
modernere manieren van beoordelen dan het huidige systeem. Wij horen het alle-
maal graag, zodat we met een goed beeld van de ervaringen naar de KNVB kunnen. 

Op de website van de COVS Nederland (https://www.covs.nl -> Nieuws) kunt u 
reageren omtrent dit artikel. Laat uw stem horen! 

 

Pol Hinke 

Voorzitter COVS Nederland 

GEEF UW MENING OVER DE RAPPORTAGE 
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BELEID COVS BIJ INCIDENTEN 

Helaas is het aantal incidenten dit seizoen weer toegenomen. De COVS 
heeft als belangrijke taak op te komen voor scheidsrechters die met ge-
weld te maken hebben gehad. Om ervoor te zorgen dat overal in Neder-
land op vergelijkbare manier wordt gereageerd op incidenten, heeft het 
VCN richtlijnen opgesteld. De richtlijnen hebben een aantal doelstellingen: 

Overal in het land dient door de COVS na een incident een duidelijk afkeu-
rend signaal afgeven te worden aan de voetbalwereld. Dit signaal is overal 
in het land eenduidig en herkenbaar. 

De belangen van de betreffende (assistent)-scheidsrechter en de arbitrage 
in het algemeen behartigen en dit ook zichtbaar maken. 

Bijdragen aan oplossingen om geweld tegen de arbitrage te voorkomen in 
de toekomst. 

 -> De richtlijnen van de COVS zijn uitgebreid beschreven op www.covs.nl 

Het VCN verzoekt verenigingen deze richtlijnen te volgen bij incidenten in 
uw regio of als één van uw leden betrokken is geweest bij een incident. 
Belangrijk daarbij is om redelijk snel te handelen, zodat ook een COVS-
geluid in de media is te horen kort na een incident. Het VCN verzoekt 
daarom alle verenigingen een lijst samen te stellen met (mail)adressen 
van redacties van lokale media, zodat bij een eventueel incident direct 
contact kan worden gezocht met deze media. 

Bron: www.covs.nl 

DE SPELERSPAS: WAAROM, VOOR WIE EN HOE 

WERKT HET? 
 
DE SPELERSPAS IS ER SINDS SEIZOEN 2006/’07, VOOR ALLE SPELENDE 
LEDEN (M/V) IN HET VELDVOETBAL, ZAALVOETBAL EN SENIOREN G-
VOETBAL, UITGEZONDERD DE E- EN F-PUPILLEN. DAARBIJ GELDT EXPLI-
CIET: ‘GEEN PAS = NIET SPELEN’. SINDS 2013/’14 IS ER NOG MEER AAN-
DACHT VOOR HET JUISTE GEBRUIK ERVAN. 
 
Een spelerspas is verplicht voor alle leden van de KNVB van 11 jaar en 
ouder die willen deelnemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Dit 
controlemiddel maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. 
Als gezegd: een speler die geen (geldige) pas kan tonen, mag niet spelen. 
 
De belangrijkste reden  
Voornaamste doel van de spelerspas is adequaat te kunnen optreden te-
gen spelers die niet speelgerechtigd zijn (en daarmee een eerlijk competi-
tieverloop in de weg staan), of zich voor, tijdens of na een wedstrijd schul-
dig hebben gemaakt aan molestaties, excessieve overtredingen en/of an-
dere wanordelijkheden. 
 

Bron: www.scheids-assist.nl 
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PILOT AANGEPASTE ROL ASSISTENT-

SCHEIDSRECHTERS IN HET AMATEURVOETBAL 

Niets zo vervelend als een assistent-scheidsrechter die bewust in het voor-
deel van de eigen ploeg vlagt, vinden veel amateurvoetballers. Assistent-
scheidsrechters die als partijdig worden ervaren, vormen één van de drie 
grootste ergernissen in het Nederlandse amateurvoetbal. Om dit te verbe-
teren, start de KNVB in de voorjaarscompetitie een pilotproject bij de B-
junioren waarbij de assistent-arbiters een gewijzigde rol krijgen toebe-
deeld. 
 
In het seizoen 2013/’14 heeft de voetbalbond onderzoek laten doen naar 
de oorzaken van deze ergernis. Daaruit zijn drie alternatieve varianten 
gerold, die in respectievelijk België, Denemarken en Duitsland worden toe-
gepast, over een aangepaste manier van optreden van de assistent-
scheidsrechter: 

 Er wordt zonder assistent-scheidsrechters ge-
speeld. De hoofdscheidsrechter neemt alle beslissingen 
over buitenspel en uitballen. 

 De assistent-scheidsrechters vlaggen alleen wan-
neer de bal uit is. Zij staan daarom constant ter hoog-
te van de middenlijn. De hoofdscheidsrechter bepaalt 
vervolgens voor welk team de inworp is en neemt alle 
beslissingen over buitenspel. 

 De assistent-scheidsrechters wisselen in de rust 
niet mee van speelhelft. Zij staan dus de gehele wed-
strijd aan dezelfde zijlijn, waardoor de schijn van par-
tijdigheid mogelijk minder wordt. 
 

Eind 2014 is een enquête uitgezet via het KNVB-verenigingspanel waarin 
verenigingen is gevraagd naar hun mening over de drie alternatieve sce-
nario’s. Daaruit kwam geen duidelijke voorkeur naar voren, waarop is be-
sloten de alle drie de mogelijkheden te testen. 
 
EERSTE PILOT GESTART 
De eerste pilot is afgelopen weekend  van start gegaan in het district West 
I. Tijdens een startbijeenkomsten in januari zijn de betrokken verenigin-
gen geïnformeerd over de nieuwe situatie. Na afloop van de competitie, in 
mei/juni, wordt de pilot geëvalueerd en kort daarna zullen resultaten be-
schikbaar zijn. 
 
De pilot is één van de vier aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding 
van de onderzoeksresultaten. Andere aanbevelingen zijn het op grote 
schaal opleiden van assistent-scheidsrechters bij verenigingen, neutrale/
professionele kleding voor assistent-scheidsrechters en de invoering van 
een 'pre-match briefing', waarbij scheidsrechter en de assistenten voor 
aanvang van de wedstrijd één en ander afstemmen. 
 

Bron: www.scheids-assist.nl 
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SPELEN MET DE SPELREGELS 
Deze keer weer eens 12 inzenders, een mooie score. Ook een nieuwe in-
zender erbij, Alex David, die meteen maar liefst 30 punten scoorde. Over 
het algemeen een behoorlijke score, de vragen waren niet zo heel erg 
moeilijk blijkbaar. 

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

Tussen haakjes de verwijzing naar de pagina van het nieuwe boek Spelre-
gels veldvoetbal uitgave juli 2015 (eventueel aangevuld met Aanvullende 
instructies werkgroep spelregels veldvoetbal versie juli 2015 en het Hand-
boek competitiezaken amateurvoetbal).  

 

Vraag 1: C (pag. 28)  

Vraag 2: A (pag. 69) 

Vraag 3: C (momenteel is er op hoog niveau een discussie gaande betref-
fende deze vraag. De Laws of the Game en de Nederlandse vertaling ervan 
bieden namelijk ruimte voor interpretatie. Volgens de ons bekende instruc-
ties is C goed gerekend.) 

Vraag 4: B (pag. 28 en pag. 71) 

Vraag 5: C (pag. 13) 

Vraag 6: A, A, A (pag. 31 van de Aanvullende instructies) 

Vraag 7: C, B, B (pag.70) 

Vraag 8: A, A, A (pag. 59)  

Vraag 9: 

De scheidsrechter handelt hier juist.(2). Wanneer een speler die op het 
punt staat vervangen te worden, weigert het speelveld te verlaten, moet 
er worden doorgespeeld, daar kan de scheidsrechter verder niets aan doen 
(2). Het spel zal dus hervat worden met een inworp (2). De eventueel ver-
loren gegane tijd zal in dezelfde speelhelft moeten worden bijgeteld (2). 

De scores en de stand ziet er nu als volgt uit: 
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Dan nu de opgaven voor de volgende editie, met daarbij op te merken dat 
de uiterste inleverdatum op 1 april 2016 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) 
Een aanvaller rent met de bal aan de voet het strafschopgebied van de 
tegenpartij in. Op het moment dat hij op doel wil schieten roept een ver-
dediger heel hard ‘BOE!’ naar hem. Hier schrikt de aanvaller van, waar-
door hij ver naast schiet. Moet de scheidsrechter hier tegen optreden? 

A. Nee, het afleiden door de verdediger is zonder meer toegestaan. 

B. Nee, de verdediger gebruikt geen scheldwoord, dus dit is toegestaan. 

C. Ja, dit is het onreglementair afleiden van de tegenstander, dus de 
scheidsrechter geeft een strafschop. 

D. Ja, dit is onsportief gedrag en hiervoor geeft de scheidsrechter een in-
directe vrije schop. 
 
 

Vraag 2 (Meerkeuze, 3 punten) 

Tijdens een competitiewedstrijd in de A-categorie zijn een trainer en een 
ander staflid het niet eens met de scheidsrechter en staan zij beiden langs 
de zijlijn om dit in woord en gebaar kenbaar te maken. De trainer uit hier-
bij beledigende taal, het staflid gebruikt geen onheuse bewoordingen. Wat 
doet de scheidsrechter? 

A. Hij zendt zowel de trainer als het staflid weg door het tonen van de ro-
de kaart. 

B. Hij vermaant het staflid en zendt de trainer weg door het tonen van de 
rode kaart. 

C. Hij vermaant beiden, maar ze mogen beiden in de dug-out blijven. 

D. Hij negeert beiden en zet de wedstrijd voort. 
 

Vraag 3 (Meerkeuze, 3 punten) 

Een doelverdediger wil uittrappen uit zijn handen en rent snel met de bal 
in zijn handen richting de rand van het strafschopgebied. Hierbij komt hij 
onopzettelijk in botsing met een aanvaller die daar toevallig nog liep. De 
doelverdediger valt en komt nu met de bal nog in zijn handen buiten het 
strafschopgebied terecht. Wat kan de spelhervatting zijn? 

A. Directe vrije schop 

B. Directe vrije schop of hoekschop 

C. Directe vrije schop of indirecte vrije schop 

D. Indirecte vrije schop of hoekschop 

mailto:d.dam@quicknet.nl
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Vraag 4 (Meerkeuze, 3 punten) 

Een speler maakt een overtreding waarvoor de scheidsrechter een gele 
kaart wil geven. Terwijl hij met de kaart in de hand naar hem toeloopt 
grist een medespeler van de overtreder de kaart uit de handen van de 
scheidsrechter en levert commentaar op de voorgenomen beslissing. De 
scheidsrechter eist de kaart terug, geeft de medespeler van de overtreder 
een rode kaart en toont de overtreder de gele kaart. Handelt de scheids-
rechter juist? 

A. Nee, de scheidsrechter had de medespeler van de overtreder hooguit 
een gele kaart kunnen geven voor deze overtreding. 

B. Nee, als de scheidsrechter een kaart verliest heeft hij daarna niet meer 
het recht deze nog voor een eerdere overtreding te tonen. 

C. Ja, het afpakken van een kaart van de scheidsrechter is ernstig gemeen 
spel en dient bestraft te worden met een rode kaart. 

D. Ja, het afpakken van een kaart van de scheidsrechter en het leveren 
van commentaar zijn dusdanig onsportief dat een scheidsrechter hier 
rood voor mag geven. 

 
Vraag 5 (Meerkeuze, 3 punten) 
 
Welke regel bestaat er omtrent de hoekvlaggen en de hoekvlagstokken? 

A. Er mogen maximaal 4 hoekvlaggen rond het veld staan. 

B. De hoekvlag moet geel van kleur zijn. 

C. De hoekvlagstok mag niet hoger zijn dan 1.50 meter. 

D. De hoekvlagstok mag niet in een punt eindigen. 

 

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 1 APRIL 2016 BIJ: 
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Antwoordmogelijkheden vragen 6 t/m 8: 

 

Vraag 6 (Mokum Open, 4 punten) 

Omdat zijn partij met een man minder speelt en ze toch voor staan, schiet 
de doelverdediger vanuit zijn doelgebied de bal herhaaldelijk ver over de 
zijlijn, met de bedoeling tijd te rekken. Hoe treedt de scheidsrechter hier 
tegen op?  
 
Vraag 7 (Mokum Open, 4 punten) 

Omdat een speler erg boos is op één van zijn medespelers, schiet hij de 
bal hard richting het gezicht van zijn medespeler. Dit gebeurt op het mid-
denveld en de bal is in het spel. Wat doet de scheidsrechter? 
 
Vraag 8 (Mokum Open, 4 punten) 

Bij een inworp staat een speler met bijna zijn hele voet in het veld, slechts 
zijn hak raakt de zijlijn nog. De inworp wordt verder correct uitgevoerd. 
Wat doet de scheidsrechter? 
 
Vraag 9 (Open, 8 punten) 

Bij een 0-0 stand en vijf minuten voor het einde van de wedstrijd begaat 
de laatste man van partij A een overtreding, waarbij hij volgens de 
scheidsrechter een duidelijke scoringskans van partij B ontneemt. Voordat 
de scheidsrechter echter kan fluiten, komt een andere speler van partij B 
toegesneld, die de bal hard naast het doel schiet. De scheidsrechter besluit 
alsnog een vrije schop en disciplinaire straf toe te passen voor de eerdere 
overtreding. Handelt hij juist en waarom wel/niet? 

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

Disciplinaire straf Spelhervatting Plaats van hervatting 

A. Geen kaart A. Doorspelen A. Niet van toepassing 

B. Vermaning B. Indirecte vrije schop B. Op de plaats van de overtreding 

C. Gele kaart C. Directe vrije schop C. Waar de bal was 

D. Rode kaart D. Strafschop 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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