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1 Inleiding 
 
De digitalisering gaat steeds verder. Ook de KNVB blijft hier niet in achter. De afgelopen twee jaren 
heeft u als vereniging diverse nieuwe instrumenten gekregen om het besturen van de vereniging te 
vergemakkelijken of om als KNVB officials uw functie uit te kunnen oefenen. 
 
De KNVB staat op diverse manieren in contact met de verenigingen en officials. Om enige 
duidelijkheid te verschaffen waar iedereen nu welke informatie kan vinden, hebben we dat hieronder 
even op een rijtje gezet voor u. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen we dat 
graag via west1@knvb.nl 
 

1. Website KNVB.nl/West1: Leidend voor alle informatie van district West I is de website 
www.knvb.nl/west1. Binnenkort verschijnt er een tool waarmee u de berichten van 
www.knvb.nl/west1 kunt weergeven op de website van uw vereniging. 
 

2. Sportlink_Club: Alles over programma’s, uitslagen en standen is te vinden in Sportlink_Club. 
Verenigingen hebben hier vele extra mogelijkheden om hun wedstrijdprogramma’s te 
optimaliseren. Daarnaast kunnen de verenigingen informatie over tuchtzaken, 
overschrijvingen e.d. in Sportlink_Club vinden en eveneens kun complete ledenbestand up-to-
date houden. 
 

3. Website voetbal.nl:  Alles over programma’s, uitslagen en standen voor de leden van de 
KNVB. 
 

4. Abonnement Overige Post: Met het abonnement Overige Post (Veld / Zaal / 
Wedstrijdofficials) brengen we de belangrijkste berichten bij de verenigingen onder de 
aandacht die eveneens op www.knvb.nl/west1 staan gepubliceerd. De gewenste 
doorstuuradressen aan dit abonnement beheert u zelf. 
 

5. Algemene Berichten: Het bulletin Algemene Berichten komt iedere eerst donderdag van de 
maand uit en wordt via het digitale abonnement Algemene Berichten naar u toe gestuurd. Ook 
deze doorstuuradressen beheert u zelf. Vanaf heden zal in de Algemene Berichten enkel de 
informatie worden opgenomen die nog niet op een andere manier aan u kan worden verstrekt. 
Door de komst van het abonnement Overige Post zal in de Algemene Berichten niet langer 
een opsomming van alle belangrijkste artikelen worden opgenomen die de afgelopen maand 
zijn gepubliceerd op www.knvb.nl/west1. 
 

6. Downloads&Documenten: Naslagwerken zoals het bewaarnummer, reglementenbundels, 
eindstanden oude seizoen en diverse brochures zijn te downloaden uit de online bibliotheek. 
Deze is te vinden op www.knvb.nl / kennis&service / online bibliotheek 
 

7. Papieren post: Met de komst van alle deze digitale toepassingen heeft u waarschijnlijk 
gemerkt dat de papieren post die u bereikt minimaal is geworden. Momenteel wordt er hard 
gewerkt aan de mogelijkheid om ook individuele post digitaal aan u te kunnen verstrekken, om 
de papieren post nog verder af te bouwen. 
 

8. Bijeenkomsten: Gedurende het seizoen zal de KNVB diverse themabijeenkomsten blijven 
organiseren om in contact te komen met de verenigingen en officials om zo een goede 
samenwerking te behouden. Deze bijeenkomsten zullen steeds doelgroepspecifieker en 
praktijkgerichter worden, zodat het aanbod aansluit bij de wensen van de verenigingen en 
officials. 

 

 
  

http://www.knvb.nl/west1
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2 Beroepszaken landelijk 
 
Beroepszaak – Vitesse Delft 
Een geldboete van € 300,- en 2 winstpunten in mindering (1

e
 elftal). Deze strafoplegging heeft 

plaatsgevonden omdat de vereniging Vitesse Delft schuldig is bevonden aan collectief duw- en 
trekwerk (opstootje) van meerdere spelers en functionarissen tijdens en na afloop van de wedstrijd 
ODIN’59 1 – Vitesse Delft 1 d.d. 19 februari 2011.  
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel 
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging Vitesse Delft is verweten, voldoende is geleverd. 
De commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie. 
 
Beroepszaak – LRC 
Een geldboete van € 50,- en 2 winstpunten in mindering (1

e
 elftal). Deze strafoplegging heeft 

plaatsgevonden omdat de vereniging LRC schuldig is bevonden aan het laten deelnemen van een 
ongerechtigde speler aan de wedstrijd Rijsoord 1 – LRC 1 d.d. 5 maart 2011.  
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel 
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging LRC is verweten, voldoende is geleverd. De 
commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie. 
 
Beroepszaak – Smerdiek 
Een geldboete van € 300,- en 4 winstpunten in mindering (1

e
 elftal dames). Tevens de maatregel dat 

het restant van de wedstrijd, te weten 22 minuten, dient te worden uitgespeeld op het terrein van de 
vereniging Smerdiek. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat de vereniging Smerdiek 
schuldig is bevonden aan het betrokken zijn van meerdere spelers aan een collectieve vechtpartij 
tijdens de wedstrijd Smerdiek Da1 – Jodan Boys Da1 d.d. 19 februari 2011.   
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel 
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging Vitesse Delft is verweten, voldoende is geleverd. 
De commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie. Wel bepaalt de 
commissie dat de tussenstand van 3-0 in het voordeel van Smerdiek wordt aangemerkt als eindstand. 
 
Beroepszaak – Jodan Boys 
Een geldboete van € 300,- en 4 winstpunten in mindering (1

e
 elftal dames). Tevens de maatregel dat 

het restant van de wedstrijd, te weten 22 minuten, dient te worden uitgespeeld op het terrein van de 
vereniging Smerdiek. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat de vereniging Jodan Boys 
schuldig is bevonden aan het betrokken zijn van meerdere spelers aan een collectieve vechtpartij 
tijdens de wedstrijd Smerdiek Da1 – Jodan Boys Da1 d.d. 19 februari 2011.   
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel 
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging Jodan Boys is verweten, voldoende is geleverd. 
De commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie. Wel bepaalt de 
commissie dat de tussenstand van 3-0 in het voordeel van Smerdiek wordt aangemerkt als eindstand. 
 
 



Algemene berichten KNVB district West I 
 

Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194  1062 XK  AMSTERDAM - Postbus 9202  1006 AE  AMSTERDAM 

Tel  020 487 91 30  Fax  020 487 91 40  E-mail  west1@knvb.nl 

ING-bank 67.00.00.329  BTW-nummer NL002691346.B01  KvK-nummer 40478591 te Utrecht 

 

 Pagina 4 van 5 

3 Overlijdensberichten 
 
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer 
 
A.M. (Tim) Verheggen 
 
In leven drager van de gouden afdeling speld van de afdeling Amsterdam. 

 
 
Vanaf heden zullen ook de overlijdensberichten worden geplaatst op www.knvb.nl/west1. Ze staan 
vermeld bij de foto die hieronder ook staat. 
 

 
 

 

  

http://www.knvb.nl/west1
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4 Adresboekwijzigingen 
 

Pagina Vereniging Wijziging 

D 98 Sv Kadoelen Nieuw telefoonnummer secretaris H. de Jong: 06-44846314:  

D 115 Nieuwe Niedorp Nieuw correspondentieadres: Koperwiek 27, 1733 BA  Nieuwe Niedorp. 

D 135 asv De Schollevers 
Nieuwe correspondentieadres: Bijlmerdreef 344, 1102 AC  Amsterdam. 
Nieuwe secretaris: A. Amasslam.  
Adres idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 06-24367308 

D 162 VSV 
Nieuwe secretaris: P.R. Schiltkamp. 
Adres: Maan Bastion 40, 1991 RA Velserbroek. Tel.nr. 06-17234344. 
Correspondentieadres blijft ongewijzigd. 

 
Vanaf maandag 21 maart 2011 zal sporthal Bisonsport te Maarssen gesloten worden i.v.m. de 
nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie. 
Dit heeft tot gevolg dat er op zondag 20 maart 2011 voor het laatst (zaalvoetbal)activiteiten plaats 
zullen vinden in de sporthal. Per 21 maart 2011 zullen alle activiteiten overgezet worden naar de 
Tijdelijke sporthal Daalseweide, onderstaand treft u het nieuwe adres aan; 
  
Tijdelijke sporthal Daalseweide 
Sportpark Daalseweide 
Amsterdamsestraatweg 2 
3604 AA Maarssen 
 

 

Pagina Official Wijziging 

D 184 J.A. Balk (BCVS652) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 188 E.N. de Gans (FHHS80M) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 194 A.H.K. Moraal (GFRD783) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 198 E.A. Tolenaars (CHQV276) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 208 G. van Essen (BBCL19G) Gestopt als rapporteur veldvoetbal 

D 208 S.O. Kolf (BBDG87H) Gestopt als rapporteur veldvoetbal 

 
 
 
 
 


