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Algemene berichten KNVB district West I

Inleiding
KNVB Sportlink Clubapplicatie én de Contributiemodule
Vanaf het seizoen 2010/’11 is er sprake van één standaard clubapplicatie voor alle
voetbalverenigingen, dus zowel voor het veld- als zaalvoetbal. Deze nieuwe versie noemen we de
KNVB Sportlink Clubapplicatie. In deze KNVB-specifieke applicatie worden door Sportlink Services
alleen in overleg met de KNVB functionele wijzigingen doorgevoerd.
De KNVB Sportlink Clubapplicatie bevat alle functionaliteiten t.b.v. de minimaal noodzakelijke
gegevensvastlegging en -uitwisseling met de KNVB. Dit betreft o.a. de ledenadministratie, maar ook
de wedstrijdprogramma’s, de overzichten van tuchtzaken, de teaminschrijvingsmodule, de
veldenbezettingsmodule en de uitslagen- en standenlijsten.
Met betrekking tot de contributiemodule is, in tegenstelling tot eerdere geluiden, toch besloten
deze op te blijven nemen als standaardmodule van de KNVB Sportlink Clubapplicatie. De
voornaamste reden hiervoor is dat steeds meer voetbalverenigingen gebruik willen maken van deze
module. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten. Het niet meer opnemen
van de contributiemodule als standaardapplicatie zou voor vele verenigingen, in verband met de thans
geldende tariefstelling, tot flinke kostenverhogingen hebben geleid. Tevens levert het gebruik van de
contributiemodule voordelen op voor verenigingen die extra modules bij Sportlink Services willen
afnemen, zoals de boekhoud- of opleidingsmodule. Door het gebruik van de contributiemodule neemt
het aantal functionaliteiten in deze modules namelijk ook toe.
Extra modules, zoals de boekhoudmodule, de opleidingsmodule, de vrijwilligersmodule of de
clubwebsite en plugins kunt u vrijwillig en rechtstreeks bij Sportlink Services afnemen. Deze modules
worden na bestelling automatisch gekoppeld aan de Sportlink KNVB Clubapplicatie. Het bestellen van
deze modules kan ook via het online helpdesk systeem van Sportlink Services
www.sportlink.com/helpdesk. Voor meer informatie over de modules, of het aanvragen van brochures
kunt u terecht op www.sportlink.com óf bellen met 030- 6981660.
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1 Algemeen
1.1 Agenda vergadercyclus voorjaar bekend
April staat in KNVB West I weer in het teken van de vergadercyclus. Voor zowel het veld- als
het zaalvoetbal zullen er vergaderingen worden gehouden..
Onderstaand het overzicht van de data en locaties en zijn de agenda’s te downloaden.
Regiovergadering regio 1, 2 & 3 veldvoetbal - maandag 11 april 2011, 20.00 uur - AZ stadion te
Alkmaar
Regiovergadering regio 4, 5 & 6 veldvoetbal - woensdag 27 april 2011, 20.00 uur - De Zoete Inval
te Haarlemmerliede
Regiovergadering regio 7, 8 & 9 veldvoetbal - woensdag 20 april 2011, 20.00 uur - vv Woudenberg
te Woudenberg
Regiovergadering regio 1, 2 & 3 zaalvoetbal (onderdeel van het zaalvoetbalsymposium) donderdag 21 april 2011, 19.00 uur - RZC Sporthallen Zuid te Amsterdam
Districtsvergadering (alleen voor afgevaardigden en adviserende leden) - donderdag 19 mei 2011,
20.00 uur - Amstelborgh/Borchland te Amsterdam/Duivendrecht
Agenda regiovergaderingen veldvoetbal voorjaar 2011
Agenda regiovergadering zaalvoetbal voorjaar 2011

1.2 Bestuurlijke vernieuwing in het district
Op de agenda voor de aanstaande regiovergaderingen staat het punt bestuurlijke vernieuwing
aangekondigd. Het bestuur amateurvoetbal wil komen tot een vernieuwde structuur en processen van
besluitvorming voor de toekomst.
Al verschillende keren is over dit thema gesproken met afgevaardigden en districtsbesturen. Zij zijn
het ermee eens dat nagedacht moet worden over verandering en vernieuwing. Zeker als we daarmee
een structuur kunnen neerzetten waarin verenigingen zich beter herkennen, meer invloed kunnen
hebben en inbreng kunnen leveren.
Er is geprobeerd goed te luisteren naar de suggesties, tips en het commentaar van de afgevaardigden
en bestuursleden uit de districten en deze te vertalen in een ontwerp op hoofdlijnen. Dat heeft geleid
tot de contouren van een nieuwe structuur. Je zou kunnen zeggen: de bouwstenen voor een
veranderde organisatie van besluitvorming en uitvoering.
Die bouwstenen hebben we de afgelopen drie weken per district opnieuw met alle
districtsbestuurders, regioafgevaardigden en afgevaardigden amateurvoetbal besproken. Het voert te
ver om nu inhoudelijk op deze zes avonden in te gaan. Maar het komt erop neer dat in vijf van de zes
districten een positief kritische houding bestaat ten opzichte van de beoogde veranderingen. Eén
district heeft hier moeite mee.
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Als we kijken naar het proces dat we rondom dit onderwerp willen doorlopen, dan was de boodschap
in alle districten hetzelfde. Zie op dit moment af van behandeling in de regio- en clustervergaderingen.
Voorkom dat de verenigingen zich overvallen voelen met een contourennotitie die op zo´n korte
termijn nog moet worden bestudeerd en die daarnaast nog de nodige uitleg vergt.
Als bestuur amateurvoetbal hebben we dit advies overgenomen. Tijdens de regiovergaderingen zullen
we het onderwerp dus nog niet inhoudelijk behandelen.
Wat komt hiervoor in de plaats? In elk district een bijeenkomst waarvoor we de verenigingen
uitnodigen. In juni zullen we een rondje door het land maken en als bestuur amateurvoetbal zelf het
verhaal komen vertellen en met u in gesprek gaan. Ter voorbereiding zullen we een publieksversie
rondsturen waarin onze beweegredenen en de bouwstenen voor een nieuwe structuur en korte lijnen
van besluitvorming al worden uitgelegd.

2 Wedstrijdzaken Veldvoetbal
2.1 Start inschrijving toernooien 35+ en 45+
De KNVB organiseert ook dit seizoen de jaarlijks terugkerende 7 tegen 7-toernooien. Ook in KNVB
district West I mogen teams, bestaand uit leden en niet-leden, deelnemen aan deze toernooien voor
35+ en 45+ teams. Aanmelden kan via de secretaris van je vereniging of online via het digitale
inschrijfportaal van de KNVB. Onderneem daarvoor de volgende stappen:
1. Ga naar http://inschrijven.knvb.nl
2. Kies bij district voor ‘District West I’
3. Kies bij type voor ‘Evenement’
4. Kies bij categorie voor ‘Toernooi’
5. Kies bij subcategorie voor ‘7x7 toernooi KNVB 35+ of 45+’
6. Selecteer op de landkaart een 35+ of 45+ toernooi in jouw regio.
Via de verschillende voorrondes kunnen teams zich plaatsen voor één van de zes districtsfinales. De
winnaars hiervan strijden op zaterdag 11 juni op het KNVB sportcomplex in Zeist om het Nederlands
kampioenschap.
De speellocaties in district West I op vrijdag 20 mei:
ZAP
WV-HEDW
De Blokkers
Roda’23
Reiger Boys
's Graveland
FC Purmerend
Roda’46
Odin’59
Elinkwijk
Neem voor informatie contact op met Marije Min via west1@knvb.nl en/of telefoonnummer 0204879155. Of kijk op www.voetbal.nl/7tegen7.
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2.2 Programma districtsbeker standaardteams bekend
De kwartfinales zijn in volle gang en de eerste halve finalist van de districtsbeker is bekend! Er is
geloot voor de wedstrijden van de vierde ronde tot en met de finale. De loting vond woensdag 5
januari plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van district West I bij Amstelborgh/Borchland. Bestuurslid
Hans van Velden verrichtte de loting. Op 12 en 14 april worden de overige drie kwartfinales gespeeld.
Een arbitraal trio zal bij de kwartfinales aangesteld worden.
Bekijk het programma: Loting districtsbeker West I

2.3 Wedstrijden dames zaterdag B-categorie
In verband met de invoering van de nieuwe competitieopzet bij de dames voor het nieuwe seizoen
2011/2012 zullen, indien mogelijk, alle afgelasten wedstrijden nog worden ingepland. Dit houdt in dat
de afdeling wedstrijdzaken deze wedstrijden nog op midweekse avonden in zal gaan plannen. Wij
vragen de besturen dus tijdig de leiders/trainers te informeren dat er midweeks gespeeld zal worden
met de dames 3e, 4e en 5e klasse.
3e klasse zaterdag
3e klasse A
De kampioen promoveert naar de nieuw te vormen 2e klasse zaterdag. De nummers 2 t/m 6 plaatsen
zich voor de nieuw te vormen 3e klasse zaterdag. De nummers 7 t/m 10 degraderen naar de nieuw te
vormen 4e klasse zaterdag.
3e klasse B
De kampioen promoveert naar de nieuw te vormen 2e klasse zaterdag. De nummers 2 t/6 plaatsen
zich voor de nieuw te vormen 3e klasse zaterdag. De nummers 7 t/m 9 degraderen naar de nieuw te
vormen 4e klasse zaterdag.
4e klasse zaterdag
4e klasse A
De kampioen promoveert naar de nieuw te vormen 3e klasse zaterdag. De nummers 2 t/m 5 plaatsen
zich voor de nieuw te vormen 4e klasse zaterdag. De nummers 6 t/m 13 degraderen naar de nieuw te
vormen 5e klasse zaterdag.
4e klasse B
De kampioen promoveert naar de nieuw te vormen 3e klasse zaterdag. De nummers 2 t/m 5 plaatsen
zich voor de nieuw te vormen 4e klasse zaterdag. De nummers 6 t/m 12 (waarvan 1 teruggetrokken)
degraderen naar de nieuw te vormen 5e klasse zaterdag.
4e klasse C
De kampioen promoveert naar de nieuw te vormen 3e klasse zaterdag. De nummers 2 t/m 5 plaatsen
zich voor de nieuw te vormen 4e klasse zaterdag. De nummers 6 t/m 13 degraderen naar de nieuw te
vormen 5e klasse zaterdag.
5e klasse zaterdag
Alle kampioenen promoveren naar de nieuw te vormen 4e klasse. De overige teams plaatsen zich
voor de nieuw te vormen 5e klasse.
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2.4 Gewijzigde competitiestructuur junioren
Het aantal hoofd- en eerste klassen in het district West I wordt met ingang van volgend seizoen
landelijk bepaald. Hierdoor zullen er beduidened minder teams in de eerste klassen ingedeeld
kunnen worden dan voorgaande jaren.
Door deze ingreep is de promotie en degradatieregeling die in het bewaarnummer staat gepubliceerd
voor wat betreft het aantal degradanten niet meer van toepassing.
Het aantal eerste klassen A-junioren wordt van acht klassen teruggebracht tot zes klassen.
Bij de B-junioren wordt het aantal eerste klassen van negen naar zes teruggebracht.
Bij de C-junioren worden de vier hoofdklassen terug gebracht naar drie en de elf eerste klassen
teruggebracht zes. De elftallen die hierdoor in de tweede klassen worden ingedeeld, worden zoveel
als mogelijk bij elkaar ingedeeld. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de regionale ligging van
de verenigingen.

2.5 Extra wedstrijden E-pupillen: plan ze zelf
Voor de hoofdklasse F voor E-pupillen is besloten dat de speelrondes 23 tot en met 26 alsnog door de
teams onderling afgesproken kunnen worden. Alle afgelaste wedstrijden kunnen op doordeweekse
dagen worden gespeeld of in de maand mei. Op 30 mei wordt het team dat bovenaan staat tot
kampioen aangewezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de competitieleider van de E- en F-pupillen: Remko
Hoek (020-4879172).

2.6 Extra duels voor poules negen teams
De KNVB district West I heeft gemeend – omdat verschillende poules door terugtrekkingen dermate
klein zijn geworden dat eind maart al de laatste wedstrijden worden gespeeld – de competitie van
poules die uit negen elftallen bestaan, met een halve competitie te verlengen.
Deze verlenging is alleen maar tot stand gekomen om de elftallen in april en mei – normaal gesproken
twee maanden die het verblijf op een voetbalveld veel aangenamer maken dan in de maanden dat
Koning Winter regeert – nog lekker te laten voetballen.
Omdat de tijdslimiet van april en mei te kort is om een halve competitie helemaal af te werken, zal de
promotie- en degradatieregeling worden opgemaakt nadat de hele competitie (16 duels) is gespeeld.
Dus de wedstrijden die in april en mei worden gespeeld zijn alleen maar gepland om elftallen hun
geliefde spelletje te laten spelen en tellen niet mee bij de uiteindelijk eindstand.
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2.7 Start competitie veldvoetbal 2011/'12
Het seizoen 2010/'11 is in volle gang, maar de voorbereidingen voor het seizoen 2011/'12 worden al
getroffen. Hieronder enige belangrijke data. Helemaal onderaan is de complete speeldagenkalender
voor 2011-2012 van West I te downloaden.
In de speeldagenkalender 2011/'12 is een belangrijke aanpassing gedaan voor het bekerprogramma
van B- en C-Junioren alsmede de pupillen. Er worden uitsluitend bekerwedstrijden in de
poulefase gespeeld op zaterdagen (3 & 24 september en 5 november) en er is geen midweeks
bekerprogramma meer op midweekse avonden voor het seizoen. Hierdoor wil West I de verenigingen
in staat stellen met alle jeugdteams uit de B-categorie in te schrijven voor het bekertoernooi. West I zal
meer categorieën onderscheiden waardoor er nog meer gradaties ontstaan in het bekertoernooi om
alle teams zoveel als mogelijk van gelijk niveau tegen elkaar te laten spelen. De bekertoernooien in de
B-categorie starten op 4 en 5 september en krijgen in de loop van het najaar een vervolg.
Competitie veldvoetbal, categorie A* (met uitzondering van de topklasse)
Zaterdag 3 september / zondag 4 september 2011
* Voor de start van de categorie A van het reservevoetbal kan per district, afhankelijk van de
vakantieperiode, een afwijkende startdatum worden vastgesteld.
Bekercompetitie veldvoetbal *
Poulewedstrijden hoofd- en 1e klassen
Ronde 1: 20/21 augustus 2011
Ronde 2: 24 augustus 2011
Ronde 3: 27/28 augustus 2011
* Met uitzondering van de clubs uit de topklasse die in het seizoen 2011-2012 niet meedoen aan de
districtsbeker.
KNVB beker AV/BV
Ronde 1 KNVB beker AV/BV (56 amateurverenigingen; 32 clubs uit de topklasse en 24 halve
finalisten districtsbeker): deze datum wordt in een latere fase bekendgemaakt.
Download hier nu al de Speeldagenkalender 2011-2012 van West I
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3 Wedstrijdzaken Zaalvoetbal
3.1 Zaalvoetbal symposium West I voor iedereen!
De KNVB West I nodigt alle zaalvoetbalverenigingen en verenigingen met een zaalvoetbalafdeling uit
om met het bestuurlijk-, technisch- en begeleidend kader van de verenigingen naar het
zaalvoetbalsymposium voorjaar 2011 te komen. Het zaalvoetbalsymposium wordt gehouden op
donderdag 21 april 2011, Regionaal Zaalvoetbal Centrum Amsterdam - Sporthallen Zuid,
Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam, Aanvang: 19.00 uur (vanaf 18.00 uur een broodje en
soep).
Op deze avond wil de KNVB West I alle vrijwilligers van de verenigingen een aanbod te doen om zo
met de verenigingen in te spelen op de (nieuwe) ontwikkelingen binnen het zaalvoetbal in West I.
Daarom nodigen we dus niet alleen de bestuurders van de verenigingen uit, maar ook de
trainer/coaches, commissieleden en (KNVB) scheidsrechters en rapporteurs.
Er zal een gezamenlijke opening zijn waar diverse zaalvoetbalonderwerpen worden behandeld.
Hierna komen de drie genomineerde voor de titel: Meest Actieve Zaalvoetbalvereniging (the MAZ) van
West I aan het woord. Door middel van een promotiefilmpje geven ze de aanwezigen een kijkje in de
keuken van hun vereniging. Aansluitend wordt de groep gesplitst en is er voor de diverse doelgroepen
een praktijkgerichte workshop en voor de bestuursleden staat de regiovergadering zaalvoetbal op het
programma. De volgende workshops worden aangeboden:
Regiovergadering Zaalvoetbal voorjaar 2011
Door de aanwezigen zullen besluiten genomen over allerlei KNVB zaalvoetbalaangelegenheden. Klik
hier om de agenda te downloaden.
Clinic trainers & coaches
Presentatie en training voor de trainers/coaches door Kenneth Goudmijn en Hjalmar Hoekema.
Centraal staat de voorbereiding van FC Marlene op de voorronde Champions League zaalvoetbal in
2009 en de daaruit ontstane ideeën over spelhervattingen. De trainers en coaches krijgen voor het
bijwonen van deze clinic punten voor het verlengen van hun licentie.
Workshop Scheidsrechters & rapporteurs zaalvoetbal
Een UEFA scheidsrechter is aanwezig om zijn ervaring te delen en geeft uitleg hoe een wedstrijd
fluiten bij de UEFA gaat. Daarnaast zal hij tips geven over het leiden van wedstrijden in de zaal.
Daarnaast zal de TalentenTraject-commissie zich presenteren.
Workshop (wedstrijd)secretarissen & jeugdcoördinatoren
De wedstrijdsecretarissen zullen ingaan op het digitaal inschrijven van teams dat vanaf 2011/’12 ook
binnen het zaalvoetbal van start gaat. Daarnaast wordt ook stil gestaan bij het opstarten van
jeugdzaalvoetbal binnen de vereniging.
Al met al een gevarieerd programma met aanbod voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. We
hopen dan ook dat u met diverse mensen vanuit de vereniging aanwezig zal zijn tijdens dit
symposium. Klik hier voor om het complete programma nog even in een overzichtje te zien en ook is
hier het inschrijfformulier te vinden.
We hopen dat we op 21 april diverse mensen van uw vereniging mogen begroeten.
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3.2 Nominaties The MAZ zijn bekend
De KNVB West I is dit seizoen op zoek naar de Meest Actieve Zaalvoetbalvereniging van het district.
In februari hebben alle verenigingen uit West I de mogelijkheid gekregen om een digitale enquête in te
vullen. Deze enquêtes zijn de afgelopen weken verwerkt en gecontroleerd. De drie verenigingen met
het hoogste aantal punten zijn genomineerd voor de titel: MAZ of the YEAR 2011.
De drie genomineerde zaalvoetbalverenigingen voor Meest Actieve Zaalvoetbalvereniging van het
district West I zijn:
- ZVVO Sandow
- Watervogels/ Noordstad
- MSV Zeemacht
Deze drie verenigingen gaan de komende weken een promotiefilmpje maken van hun vereniging. Op
21 april a.s. zullen deze drie filmpjes getoond worden waarna de verenigingen zelf nog kort een
presentatie kunnen geven. Hierna wordt de winnaar gekozen van de ‘MAZ of the Year 2011’.

4 Ondersteuning Clubbesturen
4.1 Aanvraag compensatie ecotax digitaal beschikbaar
Jaarlijks kunnen veel verenigingen via de KNVB een deel van de betaalde ecotax terugontvangen van
het Ministerie van VWS
Het enige dat een vereniging daarvoor hoeft te doen, is de benodigde formulieren correct en volledig
invullen en deze samen met kopieën van specificaties van de energienota’s opsturen naar het
districtskantoor van de KNVB. Dit kost relatief erg weinig tijd, met als resultaat behoorlijk wat extra
middelen voor de club.
Wat betekent dit voor de vereniging?
Deze week ontvangen de verenigingen via het besloten e-mailsysteem in Sportlink een brief met
uitgebreide informatie over de procedure compensatie ecotax 2010 met in de bijlagen de benodigde in
te vullen formulieren.
Eén van deze in te vullen en in te dienen formulieren betreft een stroomschema. Aan de hand hiervan
kan getoetst worden of de accommodatie voor compensatie in aanmerking komt. De benodigde
formulieren en achtergrondinformatie is ook hieronder te downloaden:
In te dienen formulieren als onderdeel van de opgave:
- Opgaveformulier compensatie ecotax 2010 (link)
- Stroomschema (link)
De verenigingen wordt erop gewezen niet te vergeten om kopieën van de betreffende nota’s mee te
sturen naar het districtskantoor van de KNVB, ter attentie van de afdeling ondersteuning clubbesturen.
Ook voor vragen kan men deze afdeling in het district terecht. De deadline voor inlevering is 27 mei
2011.
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Achtergrondinformatie:
- Toelichting op de regeling (link)
Let op: wijziging rondom losse energiedragers
Tot 1 januari 2010 werd van HZO, gasolie en LPG zowel accijns als energiebelasting geheven. Vanaf
1 januari 2010 heeft vereenvoudiging van de wetgeving plaatsgevonden door de HZO, gasolie en LPG
voortaan alleen nog te belasten met accijns. De energiebelasting is daarbij ingebouwd in het
accijnstarief. Dit betekent dat een vereniging aparte opgave moet doen van de betaalde
energiebelasting op in 2009 geleverde HZO, gasolie of LPG en de betaalde accijns op in 2010
geleverde HZO, gasolie of LPG. De in te dienen facturen dienen, net als voorgaande jaren, het aantal
liters te vermelden dan wel het aantal kilogrammen.

4.2 Scoren met Wajongers
Voor mensen met een beperking is het niet altijd gemakkelijk om passend werk te vinden, terwijl ze
daar vaak wel geschikt voor zijn. Gebrek aan werkervaring is een veelgenoemde oorzaak.
UWV WERKbedrijf, PrO-Werk MEE Noordwest-Holland en Stichting MEER zien mogelijkheden voor
deze groep en zijn daarom met het project Scoren met Wajongers gestart. Zij zijn op zoek naar
kandidaten met een Wajonguitkering die werkervaring willen opdoen bij een regionale
voetbalvereniging.
Wat is Scoren met Wajongers?
Via Scoren met Wajongers doe je werkervaring op bij een voetbalvereniging in Alkmaar of omgeving
om uiteindelijk binnen één jaar door te stromen naar een re-integratietraject en/of een baan. In het
project is er ruimte voor minimaal vijftien kandidaten. Je gaat voor twaalf tot zestien uur per week aan
het werk bij de voetbalvereniging. Bij de werkzaamheden wordt je ondersteund door een mentor
(begeleider) van de voetbalvereniging. De voetbalverenigingen die deelnemen aan het project zijn:
Kolping Boys, AFC ’34, WMC, Vitesse ’22, Koedijk, Flamingo’s en Vrone.
Werkzaamheden
Het werk dat je voor de voetbalvereniging doet, wordt aangepast aan jouw wensen en mogelijkheden.
Te denken valt aan bar- en keukenwerk, administratief werk, schoonmaken, magazijnbeheer,
groenonderhoud, klussen, ondersteunen van evenementen e.d. Maar wellicht ook organisatie van
toernooien, assisteren bij trainingen en/of het volgen van een opleiding voor trainer of scheidsrechter.
Meer informatie
Wil je meer informatie over het project of jezelf direct aanmelden? Klik hier voor de folder of neem
contact op met John van den Oord, via telefoonnummer 088 6 522 741 of 06 39 110 588. E-mailen
kan naar john@stichtingmeer.nl.
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Voetbal Technische Zaken

5.1 Clinic FC Marlène over voorbereiding CL
Tijdens het zaalvoetbalsymposium op 21 april in het Regionaal Zaalvoetbalcentrum Amsterdam
(Sporthallen Zuid) vertelt trainer/coach Kenneth Goudmijn over de voorbereiding van zijn team op de
Champions Leaque wedstrijden in 2009. Samen met de districtscoach en KNVB-coach Hjalmar
Hoekema proberen zij duidelijk te maken op welke wijze dit gebeurd in de praktijk.
Deze clinic is een onderdeel van het zaalvoetbalsympiosium in het Regionale
Zaalvoetbalcentrum,sporthallen Zuid in Amsterdam. Trainer en coaches krijgen voor het bijwonen voor
deze clinic punten voor het verlengen van hun licentie. De clinic begint om 19.00 uur en er zijn geen
kosten aan verbonden.
Inschrijven
Alle zaalvoetbalverenigingen ontvangen voor het zaalvoetbalsymposium een uitnodiging. Inschrijven
kan via de uitnodiging die de secretaris van uw vereniging ontvangt. Geen lid van een vereniging,
schijf je dan in via west1@knvb.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer, e-mailadres,
vereniging en functie. Aanmeldingen dienen uiterlijk vóór zaterdag 17 april binnen te zijn. Voor
eventuele vragen kan contact opgenomen worden met Hjalmar Hoekema (020-4879185).

5.2 Aanmelden: TC III Senioren en Jeugd 2011/'12
Komend seizoen wil de KNVB weer de cursussen TC III Jeugd en TC III Senioren organiseren. Bij
voldoende deelname gaan deze half september van start en eindigen eind april 2012. Deelnemers
worden één keer per week op de cursus verwacht.
De toelatingstesten voor deze cursussen worden gehouden op 11, 18 en 25 mei en 1 en 8 juni 2011.
Wie hieraan wil deelnemen, dient zich voor 3 mei (16.00 uur) aan te melden. Om teleurstelling te
voorkomen is het advies van de KNVB om niet te lang te wachten met de aanmelding.
Voorwaarden deelname toelatingstest:
Deelname aan de toelatingstest staat open voor kandidaten die aan een van de volgende twee eisen
voldoen:
- Minimaal twee seizoenen hebben gespeeld op het volgende niveau:



mannen: standaardteam 6e klasse KNVB / reserve 2e klasse KNVB of hoger
vrouwen: standaardteam / reserveteam 2e klasse KNVB of hoger

- De opleiding pupillen- of juniorentrainer met succes hebben afgerond
Indien een kandidaat niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kan hij/zij niet deelnemen aan
de toelatingstest. Het advies is dan een opleiding op niveau 2 (pupillen- of juniorentrainer) te volgen.
Onderstaand de informatiebrieven en inschrijfformulieren:
- Informatie TC III Senioren
- Inschrijfformulier TC III Senioren
- Informatie TC III Jeugd
- Inschrijfformulier TC III Jeugd
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Scheidsrechterszaken

6.1 Maatwerkbijeenkomst 'Omgaan met agressie'
De KNVB West I hield op 30 maart in de Sporthallen Zuid voor de eerste keer de
maatwerkbijeenkomst 'Omgaan met agressie'. Onder leiding van sportpsycholoog Jef Brouwers
hebben maar liefst 106 KNVB-scheidsrechters deze bijeenkomst bijgewoond. Uit de evaluatie zal
blijken of er een landelijk vervolg komt op deze bijeenkomst.
Deze maatwerkbijeenkomst stond in het teken van de invloed van de scheidsrechter op verschillende
agressievormen die in het veld kunnen voorkomen. Aan de hand van een uitgereikte vragenlijst
hebben de aanwezige scheidsrechters een vragenlijst ingevuld. Hierin zijn vragen gesteld over de
zelfkennis van de scheidrechter. De antwoorden daarvan zijn voor de aanwezigen een leidraad
geweest tijdens de presentatie. Een aantal belangrijke kenmerken en voorbeelden over het zelfbeeld
van de scheidsrechter zijn door Jef Brouwers uitvoerig besproken.
Jef Brouwers, een sportpsycholoog uit België die onder andere werkt met de betaald
voetbalscheidsrechters uit Nederland en België, leidde de scheidsrechters door de presentatie heen.
Naast zijn werkzaamheden voor de betaald voetbalscheidsrechters werkt hij bij het Belgisch
Olympisch Comité, begeleidt hij de nationale Belgische dames hockeyploeg, de voetballers van KV
Mechelen, de wielrenners van Quick Step en nog diverse andere teams en individuen. Kortom, een
man met veel ervaring die bovendien zelf ook op amateurniveau gefloten heeft!
Eén van de voorbeelden die tijdens de presentatie zijn besproken, is het proberen de spelers voor je
te winnen. Door een duidelijke visie op de wedstrijd te hebben en het erkennen van het belang voor
de spelers kunnen bepaalde invloeden van agressie worden tegen gegaan. Het kan voorkomen dat
tijdens de wedstrijd een kleinste detail grootse vonken kan veroorzaken. Uiteraard spelen ook de
persoonlijkheid van de scheidsrechter en de vertaling van zijn/haar gedrag een grote rol tijdens de
wedstrijd.
Door getoonde beeldfragmenten is er op interactieve wijze in gegaan op de wijze van reactie van de
scheidsrechter tijdens spelsituaties. Mede door deze interactieve wijze van de invulling van de avond
spraken de aanwezigen van een zeer geslaagde avond.
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Tuchtzaken

7.1 Niet eens met het schikkingsvoorstel, wat te doen?
Spelers die een directe rode kaart hebben ontvangen en het vervolgens niet eens zijn met het
schikkingsvoorstel moeten binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen.
Vervolgens worden door de afdeling tuchtzaken rapportages opgevraagd van betrokken partijen. In
het kader van de directerodekaartregeling mag de speler de eerstvolgende competitie- of
bekerwedstrijd niet meespelen, ook in het geval de speler het niet eens is met het schikkingsvoorstel.
Als de speler het niet eens is met het schikkingsvoorstel en een verweerschrift heeft ingediend, is
deze speler voor de eerstvolgende bindende wedstrijd uitgesloten maar mag hij wel weer meespelen
tot het moment van de ingangsdatum van de uitsluiting die door de tuchtcommissie in de uitspraak
wordt vermeldt.
De wedstrijd die de speler vanwege de directerodekaartregeling heeft uitgezeten kan dan op het
aantal wedstrijden uitsluiting in mindering worden gebracht.

7.2 Verkorte procedure tuchtzaken
Om met name in de eindfase van de competitie een eerlijker verloop te waarborgen, is de
zogenaamde verkorte procedure voor afwikkeling van tuchtzaken van toepassing.
Met ingang van 15 maart is de verkorte procedure van toepassing indien:
- een wedstrijd niet is gespeeld of niet is uitgespeeld
- er gemotiveerd aangifte is gedaan van een niet gerechtigde speler
- sprake is van ernstige ongeregeldheden voor, tijdens of na de wedstrijd, waarbij het districtsbestuur
van de KNVB verzoekt om toepassing van de verkorte procedure
Dit houdt in dat alle rapporten en verklaringen, in situaties zoals hierboven beschreven, binnen één
werkdag na de wedstrijd op het districtskantoor aanwezig moeten zijn. De verklaringen kunnen per fax
of per e-mail worden verstuurd, met nazending van het origineel of van een print met handtekening
per gewone post. Hierdoor is het mogelijk dat de tuchtcommissie sneller uitspraak doet.
De regeling van de verkorte procedure is opgenomen in het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal, titel 7, artikelen 90 t/m 100.
Op welke wedstrijden is de verkorte procedure van toepassing?
Veldvoetbal
Alle wedstrijden die behoren tot competities van de categorie A veldvoetbal.
Zaalvoetbal
Alle wedstrijden die behoren tot competities van de categorie A zaalvoetbal.

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 13 van 15

Algemene berichten KNVB district West I

7.3 Beroepszaken landelijk
Beroepszaak G. Adelaar – Chabab
Met ingang van 25 februari 2011 een functieontzegging als trainer van 3 wedstrijden en een geldboete
van € 50,- wegens het uiten van grove of beledigende taal tegenover de scheidsrechter en assistentscheidsrechter(s) in de wedstrijd HBS 1 – Chabab 1 d.d. 6 februari 2011.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen,
dat het bewijs van hetgeen u verweten is, voldoende is geleverd en dat de tuchtcommissie op
redelijke gronden tot de toegepaste strafmaat is gekomen. De commissie van beroep bevestigt dan
ook de uitspraak.
Beroepszaak – FC Oss
Een geldboete van € 300,- . Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat de vereniging FC Oss
schuldig is bevonden aan:
- het overtreden van de ordemaatregelen door het nuttigen van alcoholische dranken buiten het
clubgebouw, anders dan op een aan de kantine grenzend terras ter gelegenheid van de
wedstrijd FC Oss 1 – EVV 1 d.d. 4 februari 2011.
- het tekortschieten in het handhaven van de orde voor, tijdens en na de hierboven genoemde
wedstrijd en het waarborgen van de persoonlijke veiligheid van spelers en functionarissen.
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 FC Oss is verweten, voldoende is geleverd. De
commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie.
Beroepszaak – Young Boys
e
Een geldboete van € 50,- en 3 winstpunten in mindering (1 elftal) alsmede het opnieuw vaststellen
van de wedstrijd Young Boys 1 – Huizen 1 op het terrein van de tegenstander. Deze strafoplegging
heeft plaatsgevonden omdat volgens de tuchtcommissie het verwijtbaar is aan de vereniging Young
Boys dat de wedstrijd niet op 12 februari 2011 is gespeeld.
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 Young Boys is verweten, voldoende is geleverd.
De commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie.
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Overig

8.1 Adresboekwijzigingen
Pagina

Vereniging

Wijziging

D 61

De Blokkers

Nieuw telefoonnummer Wed.sec. senioren, dames & junioren: 06-52593630

D 79

EVC

D 80

FCB’72/
Isolatie Combinatie

D 119

Overamstel sc.

D 131

RKDES

Nieuw correspondentieadres: Schweitzerstraat 56, 1433 AH Kudelstaart

D 133

SCH’44

Nieuwe wed.sec. Senioren: H. van Rosmalen. Tel.nr.: 0348-444344

D 158

Victoria

Nieuw telefoonnummer secretaris: 06-21800366

D 167

De Wherevogels

Nieuw telefoonnummer voorzitter: 06-47075968

Nieuwe consul: W. Oudhuis, Bouwen Heijnszstraat 2, 1135Eb Edam.
Tel.nr.: 06-28305279
Nieuwe correspondentieadres: Houtenlaan 33, 1945 SJ Beverwijk
Nieuw telefoonnummer secretaris: 06-22968749
Nieuw correspondentieadres: Kopenhagenstraat 3, 1334 CA Almere.
Nieuwe secretaris: K. Bindesrisingh. Adres idem aan correspondentieadres.
Tel.nr. 06-55840791
Nieuwe voorzitter: C. Verstoep. Tel.nr.: 06-48357983

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 185

J. Bleije (CHPG95B)

Nieuw adres: La Bohemeplantsoen 36, 2152 GG Nieuw Vennep
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