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Inleiding 
 
Vrijwel iedereen binnen het amateurvoetbal is inmiddels op de hoogte van het verdwijnen van de 
papieren Officiële Mededelingen. Vanaf het seizoen 2009/’10 is alle wedstrijdinformatie voor 
verenigingen beschikbaar binnen Sportlink_Club. 
  
Behalve het wedstrijdprogramma (met aanstellingen) is via Sportlink_Club ook de informatie van 
tuchtzaken en overschrijvingen beschikbaar van en voor alle verenigingen. Ook de huidige gebruikers 
van de eenvoudige versie van Sportlink Club krijgen binnenkort toegang tot deze modules. 
 
Daarnaast maken steeds meer verenigingen gebruik van de uitslagendienst (direct na de wedstrijd 
online doorgeven van de uitslagen). Deze is tevens bruikbaar voor alle afgelastingen. Die informatie 
komt dan direct beschikbaar op KNVB.nl. 
 
Overzicht Aanstellingen Officials 
Alle wedstrijdofficials ontvangen hun aanstellingen via het Overzicht Aanstellingen Officials (OAO). Dit 
betreft scheidsrechters, rapporteurs, waarnemers en praktijkbegeleiders. Wedstrijdofficials zonder 
computer of internet ontvangen de aanstelling per post. Alle overige berichten (algemene, competitie 
of voetbaltechnische of clubondersteuning) komen beschikbaar op de districtssite. 
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1 Algemeen 

1.1 Online bibliotheek KNVB 

De online bibliotheek van de KNVB bevat honderden documenten, van de Jeugdvoetbalwijzer tot een 
handleiding voor zaalvoetbalscheidsrechters. Om niet te verdwalen in de zee van informatie, is een 
overzichtelijke indeling per doelgroep gemaakt.  
Bestuurders, scheidsrechters, trainer/coaches, senioren, junioren en pupillen kunnen in één 
oogopslag zien welke documenten er voor hen nieuw zijn toegevoegd. Daarnaast kan je door het 
invoeren van een zoekterm eenvoudig de juiste documenten vinden. 
 
Inmiddels zijn de documenten van 2010/2011 ook aan de online bibliotheek toegevoegd.  
Ga nu naar de online bibliotheek voor het Bewaarnummer 2010/’11 en de diverse 
reglementenbundels. 

1.2 Vernieuwingen AV Digitaal seizoen 2010/’11 
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en ook ditmaal zijn in het kader van AV Digitaal nieuwe 
modules en verbeteringen in bestaande modules ingevoerd. Met dit bericht willen we de verenigingen 
en wedstrijdofficials informeren over wat er is verbeterd en aan modules is bijgekomen. 

 
E-mailbox verenigingen / wedstrijdofficials 
Vanaf het seizoen 2010/’11 beschikken alle verenigingen in Sportlink Club en alle wedstrijdofficials in 
het Official Aanstellingen Overzicht over een e-mailbox waarnaar de KNVB de volgende categorieën 
e-mails verstuurt: 

1. Wedstrijdwijzigingen (bestaand)  alle wijzigingen met betrekking tot een wedstrijd die na 
publicatie en vóór het spelen van de wedstrijd plaatsvinden. De wedstrijdwijzigingen worden 
uitsluitend digitaal verstrekt en dus niet meer op papier. 

2. Algemene berichten (bestaand)  maandelijks overzicht van de belangrijkste berichten vanuit 
de KNVB. 

3. Overige Post (nieuw)  alle overige relevante informatie vanuit de KNVB. 
 
Bovenstaande “abonnementen” kunnen automatisch worden doorgestuurd naar maximaal tien 
verschillende e-mailadressen. Het inregelen van deze e-mailadressen en het gebruik van de module 
“verenigingsmail” kunt u vinden in de handleiding KNVB E-mail (voor verenigingen), klik hier om de 
handleiding te openen. Voor wedstrijd officials is de handleiding van het Official Aanstellingen 
Overzicht aangepast (paragraaf 1.6 en 1.7), klik hier om de handleiding voor het OAO te openen. 
 
Wij vragen alle verenigingen en wedstrijdofficials om bij alle “abonnementen” de doorstuuradressen te 
controleren en eventueel andere e-mailadressen aan te geven. 
 
Autorisatie Sportlink Club (betreft alleen verenigingen) 
De verenigingen hebben via de gebruikersvertegenwoordigers van Sportlink Club aangegeven meer 
rechten te willen toekennen binnen Sportlink Club. Dit wordt gerealiseerd door middel van rollen. Een 
rol bepaalt welke modules iemand in Sportlink mag benaderen. De volgende rollen zijn toegevoegd: 

1) Verenigingsmail 
2) Accommodatiezaken 
3) Teaminschrijvingen 
4) Digitaal Wedstrijdformulier. Dit geldt alleen voor verenigingen in de klassen waar wordt 

gewerkt met het Digitaal Wedstrijdformulier. 
 
Zie de handleiding van Sportlink paragraaf 4.3.2.1 voor meer informatie over het toekennen van 
rechten. 

http://www.sportlink.com/manager/dms/index.php?option=com_content&view=article&id=21
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20knvb%20mail.pdf?id=623
http://hermes2.sportlink.com/knvboao/doc/handleiding.pdf
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Digitaal Wedstrijdformulier 
Voor teams die uitkomen in de onderstaande klassen wordt gestart met het Digitaal 
Wedstrijdformulier: 

- Vrouwen hoofdklasse, 1
e
 klasse 

- Mannen topklasse, hoofdklasse, 1
e
 klasse, reserve hoofdklasse en reserve 1

e
 klasse 

- Nike A-junioren Eredivisie, 1
e
 divisie 

- Landelijke B-junioren Eredivisie, 1
e
 divisie 

- Landelijke C-junioren 1
e
  Divisie, Landelijke C-junioren C2 competitie 

- Landelijke D-pupillen 1
ste 

 Divisies 
 
De verenigingen die gebruik maken van het Digitaal Wedstrijdformulier ontvangen hierover binnenkort 
aparte informatie (handleiding + brief). 
 
Komt u er na het lezen van de handleiding van Sportlink niet uit, dan kunt u contact opnemen met uw 
districtskantoor. 

 
 

2 Wedstrijdzaken 

2.1 Indelingen beker & competitie online 

Sinds enige weken staan op www.knvb.nl/west1 onder de kopjes veldvoetbal en zaalvoetbal de 
indelingen voor het seizoen 2010/’11 gepubliceerd voor zowel de beker als de competitie. 
Daarnaast staan vanaf 1 augustus de (beker)programma’s voro alle teams gepubliceerd op 
www.voetbal.nl.  

2.2 Wijziging reglement tussentijdse overschrijvingen 

Het aantal verzoeken tot tussentijdse overschrijving is de afgelopen jaren binnen de categorie A veld- 
en zaalvoetbal fors toegenomen. Daarbij werden vaak allerlei oneigenlijke argumenten aangevoerd. 
Er bestond veel onbegrip als een verzoek niet werd verleend. Daarnaast heeft de KNVB vastgesteld 
dat het dispensatiebeleid ruimte gaf voor interpretatieverschillen en dat malversaties in de hand 
werden gewerkt. 
 
Het bestuur amateurvoetbal heeft zich over de problematiek gebogen en besloten aan verleende 
verzoeken tot tussentijdse overschrijving een datum van speelgerechtigheid te koppelen. Deze luiden 
als volgt: 
  
Speelgerechtigdheid 
Indien een verzoek tot tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder, 
gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid: 
 

 Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij 
goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 
augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek; 

 Een tussentijdse overschrijving in de periode 1 september tot en met 31 januari wordt 
verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari, indien op 31 januari nog geen 
beslissing is genomen op het ingediende verzoek; 

 Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijving na 1 februari worden verleend per 1 augustus 
van het daarop volgende seizoen. 

 
Voor het overige blijven de criteria voor het verlenen van tussentijdse overschrijving ongewijzigd. Dat 
geldt ook voor de procedure om tussentijdse overschrijving aan te vragen. 

http://www.knvb.nl/west1
http://www.voetbal.nl/


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 5 van 12 

Het bestuur is van mening dat door een inperking van de datum van speelgerechtigdheid bij 
tussentijdse overschrijving voor de categorie A spelers meer bewust omgaan met dit fenomeen. Dit 
leidt tot een serieuze afweging bij spelers, waardoor het oneigenlijk gebruik van tussentijdse 
overschrijving aanmerkelijk wordt teruggebracht. Bij aanvullende vragen kan iedereen contact 
opnemen met de medewerkers van het desbetreffende districtskantoor. 
Het volledige bestuursbesluit 'Dispensatie overschrijving' wordt gepubliceerd in het Bewaarnummer 
2010/’11, dat vanaf 1 augustus beschikbaar is via knvb.nl. 

2.3 Optimaliseren veldbezetting niet op 4/5 september 

Het bewerken van het veldenschema voor het speelweekeinde 4/5 september wordt niet vrijgegeven. 
Hier is een aantal redenen voor. Alle verzoeken van verenigingen moeten nog worden verwerkt. 
Ook de nummers moeten nog worden toegekend. Bovendien komen in het betreffende weekend 
alleen teams in actie die zich voor de beker hebben opgegeven en teams die in de A-categorie 
uitkomen. 

Vanaf 13 augustus wordt de veldenbezetting vrijgegeven en kunnen verenigingen via sportlink_club 
de bezetting van hun velden weer optimaliseren.     
  
Bekijk het overzicht met data wanneer de programma's worden vrijgegeven om zelf de veldbezetting 
te optimaliseren. 

2.4 West I zoekt nieuwe waarnemers 

De KNVB district West I is voor komend seizoen op zoek naar nieuwe waarnemers. Deze 
functionarissen kunnen bij wedstrijden op alle niveaus aangesteld worden. 
  
Onderstaand een uiteenzetting, wat de KNVB van een waarnemer verwacht, wat zijn werkzaamheden 
zijn, waar hij mogelijk aangesteld kan worden en om welke reden. 

Wat wordt er verwacht van een waarnemer? 
• De waarnemer voert rapportage uit op aanwijzing van de afdeling wedstrijdzaken. 
• De waarnemer rapporteert zowel de positieve als negatieve bevindingen tijdens een competitie- of 
bekerwedstrijd. 
• De waarneming dient objectief, valide, betrouwbaar en onafhankelijk te zijn. 
• De waarnemer staat voor de uitdaging met zijn rapportage een impuls te geven aan het sportief laten 
verlopen van voetbalwedstrijden alsmede de objectieve en eerlijke gang van het tuchtrechtsysteem. 
• De waarnemer vervult als KNVB-official een voorbeeldfunctie. 
• De waarnemer heeft kennis van spelregels en reglementen van de KNVB. 
  
Wat zijn de werkzaamheden van een waarnemer? 
• De waarnemer geeft gevolg aan de oproep van het districtskantoor om een wedstrijd te bezoeken. 
• De waarnemer neemt het gedrag waar van alle betrokkenen rondom een wedstrijd. 
• De waarnemer stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en weerhoudt zich van een oordeel over het 
verloop van de wedstrijd. 
• De waarnemer grijpt niet in bij excessen. 
• De waarnemer heeft niet tot taak de leiding van de KNVB-scheidsrechter te beoordelen. 
• De waarnemer doet scherp en objectief verslag door middel van het rapportformulier over de 
gebeurtenissen voor, tijdens en na de wedstrijd(en). 
• De waarnemer rapporteert rechtstreeks aan het district. 
  
 

http://files03.website-voetbal.nl/voetbalmedia/sites/voetbal.nl/files/Overzicht%20van%20de%20perioden%20dat%20de%20verenigingen%20de%20veldenbezetting%20kunnen%20optimaliseren%20en%20in%20de%20laatste%20kolom%20de%20datum%20dat%20de%20programma.pdf
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Waar kan de waarnemer worden aangesteld? 
• Waarneming in het amateurvoetbal vindt plaats op allerlei niveaus. 
• Er is sprake van rapportage van hoog tot laag. (1e elftallen t/m F-pupillen) 
• De waarnemer kan een keuze maken tussen zaterdag en/of zondag en/of in de zaal te functioneren 
• Aanstelling veldvoetbal hoofdzakelijk in het weekend tussen 9.00 en 16.30 uur; sporadisch op 
doordeweekse avonden 
• Aanstelling in de zaal maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 22.00 uur. 
  
Wat kan de reden van de aanstelling zijn? 
• Teams die voorwaardelijk uit competitie genomen zijn door de tuchtcommissies (gedragingen 
spelers) 
• Handhaving ordemaatregelen bij standaardwedstrijden 
• Naar aanleiding van signalen/klachten clubs 
• Bij returnwedstrijden van eerder gestaakte wedstrijden 
• Ter preventie/op verzoek van verenigingen (niet willen spelen tegen…) 
• Naar aanleiding van tuchtzaken (straffen trainers, gedrag publiek e.d.) 
• Iedere top- en hoofdklasser wordt periodiek bezocht 
• Diverse veiligheidsaspecten, onder andere de aanwezigheid van ordehandhavers en de begeleiding 
van scheidsrechters in de rust en na afloop van de wedstrijd) 
• Er in een sporthal regelmatig overlast is 
• Om naar aanleiding van klachten van verenigingen een beeld te krijgen van de kwaliteit van de 
clubscheidsrechters bij verenigingen 
• Het signaleren en in beeld brengen van trends. 
• Hoe anticipeert het kader (trainers, leiders, ordehandhavers en bestuursleden) op eventuele 
incidenten? 
• Wat is het gedrag van de toeschouwers? 
  
Wat doet de KNVB met de rapportage? 
• De registratie wordt gebruikt om de ontwikkeling en het functioneren van de betreffende clubs in 
beeld te brengen en te evalueren. 
• De rapportage kan worden gebruikt als ondersteunend bewijs bij een behandeling voor de 
tuchtcommissie. 
• Controleren of gele en/of rode kaarten op het wedstrijdformulier vermeld worden. 
• Bij meerdere rapportages van gelijke strekking kunnen er ook maatregelen tegen 
teams/verenigingen genomen worden. 
• Positieve meldingen kunnen ook gebruikt worden als voorbeeldfunctie voor andere verenigingen. 
• Het in beeld brengen van trends. 
  
Opleiding voor waarnemers 
• Niet verplicht, wel aanbevolen. 
  
Vergoeding 
• Pas vrije toegang amateurvoetbal 
• Reiskosten + een toeslag. 
  
Reacties 
Belangstelling voor deze functie? Dan wordt verzocht te reageren op deze oproep. Dit kan per mail. In 
deze mail wordt verzocht in ieder geval te vermelden: 
1. De persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer) 
2. De “voetbal CV”, oftewel een overzicht van functies die binnen de KNVB of bij verenigingen zijn 
bekleed. 
3. Een korte beschrijving van de motivatie om de functie van waarnemer te gaan bekleden. 
De respondenten worden in het najaar uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst, waarin de 
overige van belang zijnde informatie wordt verstrekt. In de tussentijd kunnen kandidaten gedurende 
een soort proefperiode worden aangesteld als waarnemer. Reacties naar: Dick.Doornebosch@knvb.nl 
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2.5 Zaalvoetbaltoernooi D- pupillen en meisjes 

De zomervakantie is in volle gang en veel verenigingen zijn alweer bezig met de vele voorbereidingen 
op het nieuwe seizoen. De KNVB is bezig om in Haarlem en Amsterdam een D-pupillencompetitie op 
te zetten voor jongens en meisjes in de zaal. 

Jeugdzaalvoetbal is een snel groeiende en populaire sport onder jongens en meisjes en voor 
verenigingen een kans om een nieuw en extra aanbod te bieden aan hun (nieuwe) leden. 
  
In het komende seizoen hebben enkele verenigingen aangegeven D-pupillenteams in de zaal te 
hebben. Zij willen met deze teams eventueel competitie spelen. De KNVB wil dit realiseren op 
speciaal afgestemde speelavonden en starten met de wedstrijden vroeg op de avond. D-
pupillenteams worden ingedeeld in een najaars- en voorjaarsreeks. Deze reeksen deelt de KNVB in 
op postcode, zodat de reisafstanden beperkt zijn. 
  
Na de najaarsreeks volgt er een nieuwe indeling om zodoende ervoor te zorgen dat er een 
gelijkwaardige competitie komt. Voor de najaarsreeks worden poules geformeerd van minimaal 5 en 
maximaal 8 teams. 

De uitgangspunten voor de zaalcompetities voor de jeugd in district West I zijn gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten: 
· Indeling op postcode (dichtbij huis) 
· Lage kosten voor de teams 
· Vroeg op de avond spelen 
· Spelen op een vaste avond 

Indien de competitie niet haalbaar is, dan bestaat de mogelijkheid toernooiavonden te organiseren 
voor deze teams. De wedstrijden van de D-pupillen hebben een duur van 2 x 15 minuten. 

Graag nodigt de KNVB verenigingen uit om vrijblijvend en kosteloos kennis te maken met 
jeugdzaalvoetbal. Het is mogelijk D-pupillenteams jongens en meisjes in te schrijven voor een toernooi 
op zondag 29 augustus 2010 van 10.00 tot 15.00 uur in de Onze Gezellen-hal in Haarlem. 
  
Deelnemen? Vul dan het inschrijfformulier volledig in en reourneer het vóór 14 augustus. Dan wordt 
rond 21 augustus het definitieve programma(boekje) toegezonden. Download hier nu de uitnodiging 
en het inschrijfformulier. 

 

http://files03.website-voetbal.nl/voetbalmedia/sites/voetbal.nl/files/Uitnodiging%2029%20augustus%20jeugdzaalvoetbal%20in%20Haarlem.pdf
http://files03.website-voetbal.nl/voetbalmedia/sites/voetbal.nl/files/Uitnodiging%2029%20augustus%20jeugdzaalvoetbal%20in%20Haarlem.pdf
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3 Scheidsrechterszaken 

3.1 Conditietest en Spelregeltoets 

De Conditietest en Spelregeltoets (CT/ST) voor officials worden dit seizoen gehouden in september. 
De herkansingen vinden plaats in oktober en december. 

De organisatie is in handen van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS).  De 
data en locaties voor de herkansingen in de maand december worden op een later tijdstip bepaald. De 
officials zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen (tijdige) aanmelding! 

Informatie 
Onderstaande documenten geven meer informatie over de CT/ST. Aanmelden doe je bij de COVS. 
Lees voor aanmelding alle informatie goed door. 

- Algemene informatie CT/ST 
  
- Data en plaatsen CT/ST 
  
- Invulinstructie aanmelding 
  
- Aanmeldingsformulier 

3.2 Eerste aanstellingen online! 

De bekeraanstellingen voor de scheidsrechters staan in het Official Aanstellingen Overzicht. De 

aanstellingen voor de eerste competitiewedstrijden worden in week 34 verwacht. 

Wedstrijdaanstellingen voor de rapporteurs worden eind week 32 verwacht. Vanaf het weekend 28/29 
augustus kunnen de rapporteurs ingezet gaan worden. Officials die nog niet beschikken over login 

gegevens voor het Official Aanstellingen Overzicht, kunnen contact opnemen met de afdeling 
scheidsrechterszaken. 
 

4 Tuchtzaken 

4.1 Beroepszaken landelijk 
Beroepszaak 0188 – B.A.S. Gehring – AFC 
Een uitsluiting met ingang van 8 juli 2010 voor vier wedstrijden van deelname aan alle competitie- en 
bekerwedstrijden van alle elftallen van AFC tot en met de gehele dag waarop het tweede elftal van 
AFC deze wedstrijden heeft gespeeld. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden wegens het trappen 
van een tegenspeler in de wedstrijd Rijnsburgse Boys 2 - AFC 2, de dato 12 juni 2010. Na bestudering 
van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen, dat het bewijs 
van hetgeen de heer Gehring verweten is, voldoende is geleverd. Zijdelings merkt de commissie op 
dat de opmerking in het beroepschrift over het, kort gezegd, extra zwaar vallen van de straf omdat de 
heer Gehring volgend seizoen weer deel gaat uitmaken van de A-selectie van AFC, betrekking heeft 
op de wijze van tenuitvoerlegging van de straf. Artikel 107 lid 5 van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Amateurvoetbal opent de mogelijkheid om bij gewijzigde omstandigheden de tenuitvoerlegging van de 
straf aan te passen. De heer Gehring dient zich hiertoe te wenden tot de voorzitter van de 
tuchtcommissie. De commissie van beroep bevestigt de uitspraak van de tuchtcommissie. 

http://www.covs.nl/
http://files03.website-voetbal.nl/voetbalmedia/sites/voetbal.nl/files/Algemene%20Informatie%20CT%20ST_0.pdf
http://files03.website-voetbal.nl/voetbalmedia/sites/voetbal.nl/files/Data%20en%20plaatsen%20CT%20ST_0.pdf
http://files03.website-voetbal.nl/voetbalmedia/sites/voetbal.nl/files/Invulinstructie%20aanmelding.pdf
http://www.covs.nl/sites/default/files/attachments/116/aanmeldingsformulier_shuttle_run_test_v1_2_doc_97298.doc
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4.2 Beroepszaken district West1  
Beroepszaak 0178 – Pancratius  
Een geldboete van € 300,-, alsmede vier winstpunten in mindering voor het B2 elftal van Pancratius 
op de ranglijst van de competitie. Voorts heeft de tuchtcommissie besloten om met ingang van 25 mei 
2010 het B2 elftal van Pancratius voorwaardelijk uit de competitie te nemen met een proeftijd van één 
jaar. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat Pancratius mede schuldig is bevonden aan:  
1. het overtreden door meerdere leden van uw vereniging van de wedstrijdbepalingen (spelregel 12 en 
het algemeen reglement (artikel 2 lid 2 sub b), welke de misdragingen als genoemd in de 
tenlastelegging de dato 3 mei 2010 verbieden; 
2. het tekortschieten in het handhaven van de orde waardoor de persoonlijke veiligheid van spelers en 
functionarissen niet werd gewaarborgd. Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken, is 
de commissie tot het oordeel gekomen, dat het bewijs voor wat betreft het deelnemen aan een 
vechtpartij na afloop van de wedstrijd voldoende is geleverd. De commissie acht evenwel niet 
bewezen dat Pancratius schuldig is aan de strafreden onder 2. genoemd nu de scheidsrechter in zijn 
rapport heeft aangeven dat hij door personen van Pancratius is opgevangen en zal Pancratius 
daarvan vrijspreken. De commissie van beroep vernietigt de uitspraak van de tuchtcommissie, en 
opnieuw rechtdoende  
- spreekt zij Pancratius vrij van de onder 2 genoemde strafreden; 
- legt wegens de onder 1. genoemde strafreden als straf op een geldboete van € 150,-, alsmede twee 
winstpunten in mindering voor het B2 elftal van Pancratius op de ranglijst van de competitie; 
- legt zij daarnaast wegens de onder 1 genoemde strafreden als straf op dat met ingang van 25 mei 
2010 het B2 elftal van Pancratius voorwaardelijk uit de competitie wordt genomen met een proeftijd 
van één jaar. 
 
Beroepszaak 0182 – AFC 
Een geldboete van € 200,-, alsmede drie winstpunten in mindering voor het 5

e
  elftal van AFC op de 

ranglijst van de competitie. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat AFC: 
1. mede schuldig is bevonden aan het niet uitspelen van de wedstrijd AGB 4 - AFC 5 de dato 2 mei 

2010; 
2. schuldig is bevonden aan het overtreden door meerdere leden van AFC van de 

wedstrijdbepalingen (spelregel 12 en het algemeen reglement (artikel 2 lid 2 sub b), welke onder 
andere het collectief deelnemen aan een vechtpartij verbieden.  

Tevens heeft de tuchtcommissie besloten dat de op het moment van staken bereikte stand, te weten 
5-4 in het voordeel van de vereniging AGB als einduitslag zal worden aangemerkt. Na bestudering van 
alle tot het dossier behorende stukken, is de commissie tot het oordeel gekomen, dat het bewijs voor 
wat betreft het deelnemen aan een vechtpartij na afloop van de wedstrijd voldoende is geleverd. In het 
beroepschrift geeft AFC aan dat aan AFC gezien het fysieke geweld niet serieus verweten kan worden 
dat de wedstrijd niet is uitgespeeld. De commissie onderschrijft dit verweer grotendeels, maar merkt 
op dat AFC slechts is verweten dat zij mede schuldig is aan het niet uitspelen van de desbetreffende 
wedstrijd en dat het voor de strafmaat niet veel uitmaakt of na de vechtpartij de wedstrijd al dan niet is 
gestaakt. De commissie van beroep bevestigt de uitspraak van de tuchtcommissie. 
 
Beroepszaak 0183 – zvv De Dissel 
Een geldboete van € 25,- alsmede een geldboete van € 38,- voor de gemaakte onkosten van de huur 
van de faciliteit. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat zvv De Dissel schuldig is bevonden 
aan het niet spelen van de zaalvoetbalwedstrijd Kortenhoef ’94 5 - De Dissel 3, de dato 24 maart 
2010. Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken, is de commissie tot het oordeel 
gekomen, dat het bewijs van hetgeen zvv De Dissel is verweten niet voldoende is geleverd. 
Met name acht de commissie niet bewezen dat het niet spelen van de wedstrijd aan zvv De Dissel 
was te wijten nu de scheidsrechter op het wedstrijdformulier heeft aangeven dat de oorzaak van het 
niet spelen was gelegen in het  “te laat arriveren van Kortenhoef ”. De commissie van beroep 
vernietigt de uitspraak van de tuchtcommissie en spreekt zvv De Dissel vrij van hetgeen haar ten laste 
is gelegd. 
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Beroepszaak 0185 – K.W. van der Zeijs - RCH 
Met ingang van 17 juni 2010 voor zes wedstrijden uitgesloten van deelname aan alle competitie- en 
bekerwedstrijden van alle elftallen van RCH tot en met de gehele dag waarop het elftal van RCH A1 
deze wedstrijden heeft gespeeld. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden omdat de tuchtcommissie 
bewezen acht dat de heer Van der Zeijs zich tijdens de wedstrijd AFC Quick 1890 A1 – RCH A1 op 15 
mei 2010 schuldig hebt gemaakt aan het geven van een elleboogstoot aan een tegenspeler. Na 
bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen, dat 
het bewijs van hetgeen u is verweten, voldoende is geleverd en dat de tuchtcommissie op redelijke 
gronden tot de toegepaste strafmaat is gekomen. De commissie van beroep bevestigt de uitspraak 
van de tuchtcommissie. 
 
Beroepszaak 0186 – M. Jansen - NVC  
Met ingang van 17 juni 2010 voor zes wedstrijden uitgesloten van deelname aan alle competitie- en 
bekerwedstrijden van alle elftallen van NVC tot en met de gehele dag waarop het de B2 van NVC 
deze wedstrijden heeft gespeeld. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden wegens vechten met 
eeen tegenspeler tijdens de wedstrijd NVC B2 – Maarssen B3 d.d. 18 mei 2010. 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. Het beroep richt zich erop dat de heer Jansen zich niet 
kan verenigen met de hoogte van de straf. Gelet op de leeftijd alsmede het feit dat hij tegenover de 
leider van Maarssen B3 en de scheidsrechter zijn excuses heeft aangeboden, ziet de commissie van 
beroep aanleiding de straf te matigen tot de hierna te noemen straf. De commissie van beroep 
vernietigt de uitspraak van de tuchtcommissie en legt als straf op een uitsluiting van zes wedstrijden 
met ingang van 17 juni 2010, waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. 
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5 Overig 

5.1 Overlijdensberichten 

 
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer 
 
Jaap Kooij 
 
In leven drager van de zilveren waarderingsspeld van de KNVB district West I en oud-rapporteur 
veldvoetbal van de KNVB district West I.  

 
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer 
 
Arnold Schaap 
 
In leven drager van de gouden scheidsrechtersspeld van de KNVB district West I en  
rapporteur veldvoetbal van de KNVB district West I.  

 
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer 
 
Fred Stern 
 
In leven consul van de vereniging CTO’70 van de KNVB district West I.  

 

5.2 Adresboekwijzigingen 

 

Pagina Vereniging Wijziging 

D 53 Bunnik’73 
Nieuw correspondentieadres:  
Achterdijk 2, 3981 HB Bunnik. 

D 56 CTO’70 Consul dhr. A. Stern is overleden 

D 65 DWB 
Nieuwe wed.sec. pupillen:  
mevr. E.P.M. Molenaar-Has. Tel. 0229-582716 

D 86 Jong Holland 

Nieuw correspondentieadres:  
Daalmeerpad 21, 1827 GA Alkmaar. 
Nieuwe secretaris:  
O. Zijp. Daalmeerpad 21, 1827 GA Alkmaar.  
Tel. 072-5118010. 

D 132 FC Velsenoord Nieuwe consul is: A.R.J. Duineveld. Tel. 0251-244681 
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Pagina Official Wijziging 

D 164 E. Fijn (FJVC06U) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 164  P.J.M. Folla (FHJJ83I) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 165 J.M. de Groot (FGMR32I) Nieuwe adres: Zeilmakerstraat 37, 1013 DJ  Amsterdam 

D 168 G. van Kooten (FGFD23X) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 170 J. de Mortier (FZVN292) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 170 D.J. van Offeren (FPYW797) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal 

D 175 G.R. Vugts (BCTF064) Adreswijziging: Morgen 39, 3763 WG Soest. 

D 184 G. Borsjes (BBGM95Z) Gestopt als rapporteur veldvoetbal 

D 187 G. Borsjes (BBGM95Z) Gestopt als rapporteur zaalvoetbal 

D 190 C. van Zuijlen (BBDR58U) Gestopt als praktijkbegeleider veldvoetbal 

 


