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Algemene berichten KNVB district West I

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 Beslis zelf mee tijdens de regiovergaderingen!
De halfjaarlijkse vergadercyclus staat weer op het punt van beginnen. Op 13 oktober bijten de regio's
1, 2 & 3 het spits af in Alkmaar.
Tijdens de vergadercyclus staan weer de vaste punten als de financiën en de verkiezingen op het
programma, maar ook echte voetbalonderwerpen als de structuur binnen het vrouwenvoetbal en het
zaalvoetbal.
Hieronder het overzicht van de vergaderdata en locaties.
Regiovergadering regio 1, 2 & 3 veldvoetbal - woensdag 13 oktober 2010 - AFAS-stadion te Alkmaar
Regiovergadering regio 4, 5 & 6 veldvoetbal - woensdag 20 oktober 2010 - De Zoete Inval - Haarlemmerliede
Regiovergadering regio 7, 8 & 9 veldvoetbal - woensdag 27 oktober 2010 - UVV - Utrecht
Regiovergadering regio 1, 2 & 3 zaalvoetbal - donderdag 21 oktober 2010 - RZC Sporthallen Zuid - Amsterdam
Districtsvergadering (alleen voor afgevaardigden) - donderdag 25 november 2010 Amstelborgh/Borchland - Amsterdam/Duivendrecht
Agenda regiovergaderingen veldvoetbal najaar 2010
Agenda regiovergadering zaalvoetbal najaar 2010
Bijlage: Publieksversie Financieel Beleid Amateurvoetbal 2011 - 2014
Bijlage: Publieksversie Competitiestructuur Vrouwen veldvoetbal
Bijlage: Publieksversie Contouren Masterplan Zaalvoetbal - Zaalvoetbal op de kaart
Tijdens de vergadering wordt ook het verslag van de vorige vergadering ter goedkeuring voorgeld.
Hieronder de verslagen van de regiovergaderingen in het voorjaar van 2010.
Verslag regiovergadering regio 1, 2 & 3 veldvoetbal
Verslag regiovergadering regio 4, 5 & 6 veldvoetbal
Verslag regiovergadering regio 7, 8 & 9 veldvoetbal
Verslag regiovergadering regio 1, 2 & 3 zaalvoetbal
Verslag Districtsvergadering West I
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1.2 Zaalvoetbalcongres West I
Het district West I houdt op donderdag 21 oktober in het Regionaal Zaalvoetbal Centrum Amsterdam
weer een zaalvoetbalcongres voor allerlei functionarissen binnen de vereniging en de KNVB. Voor het
congres worden het bestuurlijk-, technisch- én begeleidend kader van de verenigingen en de KNVB
uitgenodigd.
Door de KNVB is geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen, dat aansluit bij
de diverse functionarissen binnen de vereniging en/of de KNVB. Een vast item van het congres is de
regiovergadering voor het bestuurlijk kader. Klik hier voor meer informatie over deze
regiovergadering.
Na de plenaire opening worden de aanwezigen verdeeld over drie workshops. Voor het technisch
kader, de trainers en coaches, wordt er door de districtscoach zaalvoetbal van West I, Hjalmar
Hoekema, en trainer/coach nederlands vrouwenzaalvoetbalteam, Marius Privée, een training
verzorgd. Het thema van deze training is 'Talentherkenning en Talentontwikkeling'. De trainers en
coaches die aan deze workshop deelnemen, kunnen zo punten krijgen voor het verlengen van hun
trainerslicentie. Hiervoor is vooraf aanmelden wel van belang.
Het bestuurlijk kader start met de regiovergadering van de najaarscyclus 2010. Na afloop van de
vergadering is er ook voor hen een workshop. Hierbij is het thema 'Jeugdzaalvoetbal vs. Veldvoetbal'.
De derde doelgroep van het congres zijn de (KNVB) scheidsrechters en rapporteurs. Voor hen zal er
weer een praktijkgerichte workshop worden gehouden.
De KNVB West I hoopt weer een delegatie van de verenigingen uit haar district te ontvangen en zo
voor iedereen een leerzame avond te kunnen verzorgen. Voor meer informatie kun je hieronder de
uitnodigingen downloaden. Via de uitnodiging kun je jezelf ook aanmelden voor het congres.
Vanwege de opzet is de aanvang van het congres 19.00 uur. Omdat velen direct uit het werk zullen
komen, zal de KNVB vanaf 18.00 uur zorgen voor soep met een broodje. Om enigszins een indicatie
te hebben van hoeveel personen er zullen komen, vraagt de KNVB je om het formulier in te vullen dat
bij de uitnodiging is gevoegd.
Uitnodiging voor de zaalvoetbalverenigingen
Uitnodiging voor de KNVB scheidsrechters en rapporteurs
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1.3 AV Digitaal
1.3.1 Inleiding
In het seizoen 2010/‟11 is, na een lange voorbereiding en diverse pilots, binnen het Amateurvoetbal
via Fase I een aanvang gemaakt met de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Fase I
is tahns afgelopen en wij willen u allen, verenigingen en KNVB officials, met deze publicatie nader
informeren over hoe Fase I is verlopen.
Uiteraard zal ook worden vooruit gekeken naar de voorbereidingen voor Fase II en geven wij een
advies aan de scheidsrechters m.b.t. hun wachtwoord voor het Official Aanstellingen Overzicht (OAO).
Dit wachtwacht is namelijk van essentieel belang voor een correcte invulling en verzending van het
DWF.
Wij geven nogmaals informatie over de uitlevering van het KNVB e-mailsysteem. Doordat vele
verenigingen en scheidsrechters het abonnement „Overige Post‟ nog niet hebben gekoppeld aan hun
e-mailadres, kunnen wij deze functionaliteit helaas nog niet in gebruik nemen. Wij hebben een besluit
genomen om dit te bespoedigen. Hierop geven wij elderes in deze Algemene Berichten een nadere
toelichting.
Wij zullen proberen de verenigingen en de KNVB officials iedere maand via de Algemene Berichten te
informeren over de diverse ontwikkelingen binnen het project AV Digitaal. Thans wordt de laatst hand
gelegd aan de invulling en vaststelling van de jaarplanning AV Digitaal seizoen 2010/‟11.

1.3.2 Digitaal wedstrijdformulier
Verloop van zaken Fase I
In de maand augustus zijn in Zeist centrale informatiebijeenkomsten gehouden voor de
topklassenverenigingen, de betreffende scheidsrechters en de verenigingen uit de landelijke jeugd- en
vrouwencompetities. Voor de verenigingen uitkomende in de hoofdklasse en de verenigingen in de
ste
eerste klassen standaard, reserve hoofdklassen of reserve 1 klassen zijn deze bijeenkomsten in de
districten gehouden.
Vrijdag 20 augustus is in de Topklasse zondag met de wedstrijd FC Oss – De Treffers met de
invoering van het DWF begonnen. Hierna volgden de landeljike jeugd- en vrouwencompetities. Voor
de Hoofdklassen, eerste klassen standaard, reserve hoofdklassen en reserve eerste klassen was de
start op 4 en 5 september. Vanaf dit weekend zijn 870 verenigingen in 435 wedstrijden met één of
meerdere elftallen gaan werken met het DWF. De eerste week nog wat onwennig. Dit kwam mede
door de geheel nieuwe werkwijze, de nog niet optimaal werkende techniek en enkele
gebruikersfouten.
Achteraf kunnen wij vaststellen dat de uitkomst van dit eerste weekend redelijk tot zeer goed was. Er
waren verenigingen die het DWF goed hadden ingevuld maar niet hadden verzonden, niet konden
invullen vanwege technische problemen of waarvan het DWF niet was vastgelegd. Ook is het diverse
malen voorgekomen dat verenigingen (nog) niet waren voorbereid op de digitale werkwijze. Tevens
hadden diverse scheidsrechters hun wachtwoord vergeten waardoor het DWF niet kon worden
verzonden.
In de week na dit eerste speelweekend hebben vele districtsmedewerkers en medewerkers van het
bureau landelijke competities amateurvoetbal, naar aanleiding van een gemaakte analyse per district
en landelijk, direct contact opgenomen met de verenigingen waarbij het formulier niet goed was
ingevuld, de verwerking niet correct was verlopen óf die gheel geen DWF hadden ingevuld. Tevens
zijn de betreffende scheidsrechters benaderd. Deze werkwijze is de daaropvolgende drie weken
voortgezet. Met als resultaat dat wij na de vierde speeldag (25 en 26 september jl.) 95% correct
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ingevulde en verzonden digitale wedstrijdformulieren ontvangen. Een uitstekend resultaat, mede
dankzij de grote inzet van vele verenigingsleden en medewerkers van de KNVB.
Begin Oktober wordt Fase I geevalueerd en zal worden besproken wanneer we kunnen starten met
Fase II.
Bij een verdere uitrol naar Fase II is het van belang inzicht te hebben in:
1. De technische beschikbaarheid van het systeem;
2. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de KNVB organisatie (districten en Zeist);
3. De haalbaarheid van een tijdige uitlevereing van geteste verbeterpunten betreffende
functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid;
4. De mogelijkheid voor tijdige instructie aan verenigingen én scheidsrechters.
Zodra de uitkomsten van deze punten bekend zijn, kan informatie over Fase II aan de betreffende
verenigingen worden toegezonden.
De scheidsrechters zijn voor aanvang van Fase I in het bezit gesteld van de Handleiding DWF. Begin
September zijn de instructiefilmpjes per proces én de Handleiding DWF ook op het inlogscherm van
het OAO geplaatst. Het ligt in het voornemen ook de scheidsrechters bij de uitrol van Fase II te
betrekken en uit te nodigen bij te houden instructiebijeenkomsten.
Bekijk op www.knvb.nl/west1 de instructievideo voor het digitale wedstrijdformulier!

Scheidsrechters hebben hun wachtwoord vergeten van OAO voor accordering
van het DWF
Bij diverse gespeelde wedstrijden, die gekoppeld waren aan het DWF, hebben wij geconstateerd dat
het DWF niet is verzonden. Dit was in het merendeel van de gevallen omdat de betreffende
scheidsrechter het wachtwoord van het OAO was vergeten. Om er zeker van te zijn dat de
aangestelde KNVB scheidsrechter de ingevoerde gegevens op het DWF voor akkoord heeft
vastgelegd en wil verzenden., voert hij/zij dit wachtwoord als controlemiddel in. Als hij of zij dit is
vergeten, kan het DWF alleen via enkelen „omwegen‟ zonder akkoord van de scheidsrechter worden
verzonden. Deze werkwijze staan wij niet voor, omdat dan de kans groot is dat ingevoerde gegevens
niet worden verwerkt daar geen formele goedkeuring van de scheidsrechter aanwezig is.
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Via deze publicatie willen wij de scheidsrechters vragen hun wachtwoord „mee te nemen‟ naar de door
hen te leiden wedstrijden. Dit geldt uiteraard alleen voor wedstrijden die worden gespeeld in de
volgende klassen.
Klassen
Topklasse zaterdag
Topklasse zondag
Hoofdklassen zaterdag
Hoofdklassen zondag
Hoofdklassen vrouwen
Eerste klassen vrouwen
Eerste klassen zaterdag
Eerste klassen zondag
Reserve hoofdklasse(n)
Reserve eerste klassen
Nike A-junioren eredivisie
Nike A-junioren eerste divisie
Landelijke B-junioren eredivisie
Landelijke B-junioren eerste divisies
Landelijke C-junioren eerste divisies
Landelijke C-junioren C2 competitie
Landelijke D-pupillen eerste divisies

Organisatie
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Landelijk
Districten
Districten
Districten
Districten
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten omdat u deze via de functie „onthouden‟ in de standaard
inlogprocedure voor het OAO hebt vastgezet, dan verzoeken wij u een nieuw wachtwoord aan te
vragen. Dit kan op het inlogscherm van de OAO via onderstaande functie.

Eventueel kunt u overwegen om na ontvangst van het nieuwe wachtwoord, wat meestal uit
(hoofd)letters en cijfers bestaat, zelf te wijzigen in een nieuw en gemakkelijk te onthouden
wachtwoord. Dit kan via onderstaande functie.

1.3.3 (Besloten) KNVB E-mailmodule in Sportlink Club
E-mailbox verenigingen/wedstrijdofficials
Vanaf het seizoen 2010/‟11 beschikken alle verenigingen in Sportlink Club en alle wedstrijdofficials in
het Official Aanstelingen Overzicht over een e-mailbox waarnaar de KNVB de volgende categorieën email kan versturen.
1. Wedstrijdwijzigingen (bestaand)  alle wijzigingen met betrekking tot een wedsrijd die na
publicatie en vóór het spelen van de wedstrijd plaatsvinden. De wedstrijdwijzigingen worden
met ingang van het nieuwe seizoen uitsluitend digitaal verstrekt en dus niet meer op papier.
Geadviseerd wordt regelmatig te kijken in Sportlink Club e-mail of in uw eigen e-mail.
2. Algemene berichten (bestaand)  maandelijks overzicht van de belangrijkste berichten
vanuit de KNVB.
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3. Overige Post (nieuw)  alle overige relevante informatie vanuit de KNVB. Dit betreffen
overige algemene brieven van de KNVB aan ALLE aangesloten verenigingen. Dit zijn dus
brieven over diverse onderwerpen.
Ook deze brieven kunnen automatisch worden doorgezonden naar andere functionarissen
van uw vereniging. U bepaalt zelf of u hiervan gebruik wenst te maken. De e-mailadressen
kunnen door de vereniging zelf worden ingevoerd in Sportlink Club. Zie hiervoor de Handeling
KNVB emai. U bepaalt zelf naar wie binnen de vereniging deze e-mail moet worden
doorgestuurd.
Genoemde “abonnementen” kunnen automatisch worden doorgestuur 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.
Het nieuwe e-mailsysteem is weliswaar beschikbaar, maar per 30 september jl. heeft nog slechts een
beperkt aantal verenigingssecretarissen en scheidsrechters één of meerdere e-mailadres(sen)
gekoppeld aan het abonnement „Overige Post‟. Voor een goed functioneren van het abonnement
„Overige Post‟, zoals dit al gebeurt bij de abonnementen „Wedstrijdwijzigingen‟ en „Algemene
Berichten‟ is het van groot belang dat het e-mailadres van de secretaris en de door uw vereniging
gewenste doorstuuradressen voor het abonnement „Overige Post‟ zo spoedig mogelijk worden
ingevuld in Sportlink Club.
De scheidsrechters dienen hun e-mail adres voor „Overige Post‟ zo spoedig mogelijk in te voeren via
het OAO. Zowel voor de verenigingssecretarissen, als ook voor de scheidsrechters levert het werken
met dit belosten e-mailsysteem u meer gemak en service.
Stand van zaken per 30 september 2010
Koppelen e-mailadres(sen) aan abonnement ‘Overige Post’ in KNVB e-mailmodule
Verenigingen:
Van de ruim 3.300 verenigingen hebben tot nu to 650 verenigingen één of meerdere e-mailadressen
via Sportlink Club gekoppeld aan het abonnement „Overige Post‟.
Scheidsrechters:
Van de ruim 4.800 scheidsrechters die in het KNVB systeem geregistreerd staan en werken met het
OAO hebben tot nu toe slechts 60 personen hun e-mailadres gekoppeld aan het abonnement
„Overige Post‟.
Deze aantallen zijn te klein om vanuit de KNVB met zowel de verenigingen als de scheidsrechters via
het besloten e-mailsysteem te communiceren. Om dit te veranderen is het volgende besloten:
BESLUIT:
In het KNVB kernsysteem staan zowel voor de verenigingssecretarissen als de scheidsrechters veel
meer e-mailadressen geregistreerd dan bovenvermelde aantallen. Wanneer op 15 oktober 2010 door
de secretarissen en scheidsrechters nog geen e-mailadres is gekoppeld aan het abonnement „Overige
Post‟ in het KNVB e-mailsysteem, dan koppelen wij direct na deze datum het in ons kernsysteem
geregistreerde e-mailadres van de verenigingssecretarissen en scheidsrechters aan bovenvermeld
abonnement in de KNVB e-mailmodule.
Vindt u dit niet wenselijk dan verzoeken wij u vóór genoemde datum zelf uw e-mailgegevens via
Sportlink Club of het Official Aanstellingen Overzicht (OAO) in te geven. Uiteraard blijft de
mogelijkheid aanwezig dat u gedurende het gehele seizoen op ieder gewenst moment wijzigingen in
de KNVB e-mailmodule kunt doorvoeren.
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1.4 Telefonische bereikbaarheid Sportlink Services
Sportlink Services is voor voetbalverenigingen bereikbaar via de telefoon, maar ook via het online
supportsysteem.
Sinds 15 juli 2010 is Sportlink Services voor de KNVB voetbalverenigingen tijdens kantooruren
telefonisch bereikbaar op het nummer 088-7700500. Voor dit nummer geldt het lokale telefoontarief.
Ook is en blijft het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week via het online supportsysteem van
Sportlink Services meldingen door te geven. De helpdesk is te bereiken via de 'Help' knop in Sportlink
Club of via www.Sportlink.com/helpdesk. Houdt uw inloggegevens voor Sportlink Club bij de hand.
Deze heeft u nodig voor het maken van een ticket aan Sportlink Services.

1.5 Super opbrengst Zwaluwen Jeugd Actie
Op zaterdag 18 september vond de sluitingsdag van de Zwaluwen Jeugd Actie plaats. Het was voor
de 51e keer dat de Zwaluwen Jeugdtoernooien onder het motto „gezonde maatjes voetballen voor hun
gehandicapten kameraadjes‟ zijn gehouden.
Voor deze jaarlijkse sluitingsdag worden de leden van de A.N.V.V. “De Zwaluwen” en de vrijwilligers
die in de districten hebben meegeholpen bij de organisatie van de toernooien, uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij het overhandigen van de cheque aan de voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds.
De sluitingsdag vond dit jaar plaats bij sv Odijk te Odijk. De vrijwilligers van de vereniging Odijk
hadden zich zeer ingespannen om deze sluitingsdag tot een succes te maken. De genodigden werden
ontvangen in de kantine van de club en na de officiële opening en een lunch werd het gezelschap per
bus vervoerd naar het Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht.
Presentatie
Gert Jan Geurtsen, divisiemanager van het centrum, gaf de aanwezigen een presentatie over het werk
in het revalidatiecentrum waarbij het doel is om de patiënten, jeugd en volwassenen met diverse
aandoeningen /ziekten zo zelfstandig mogelijk terug te laten keren in de samenleving. Maja van Tol,
revalidatiearts, gaf nog een presentatie over verschillende spierziekten en de manier waarop
revalidatie plaatsvindt.
Daarna ging het gezelschap naar de sportzaal van het centrum waar een aantal kinderen bezig was
met sport- en spel activiteiten. Na hun verrichtingen een tijdje gadegeslagen te hebben, kreeg Jan
Bredie, voorzitter van de Zwaluwen Jeugd Actie, het woord en hij overhandigde Gert Jan Geurtsen
een cheque van € 6000, nadat hij had aangegeven dat ook dit geld bijeen is gevoetbald door de jeugd
van de KNVB. Dit geldbedrag zal worden besteed aan de aankoop van twee rolstoelen die dan in
eigen werkplaats verder zullen worden aangepast.
Vervolgens ging het gezelschap weer met de bus terug naar de accommodatie van sv Odijk.
Het resterende programma bestond uit een wedstrijd tussen de E-pupillen van sv Odijk en CSW en
speelden ook de G-jeugdteams van Patria uit Zeist en DVSU/Forza Friends uit Utrecht tegen elkaar.
Cheque
Dan om vier uur, hét moment waarop het bedrag dat de voetballende jeugd van de KNVB afgelopen
seizoen bijeen heeft gespeeld, bekend zal worden gemaakt. Er verschijnen 7 E-pupillen en hun leider
op het voetbalveld. Ieder heeft een bord voor zich met een afgeplakt cijfer. Onder leiding van Loek de
Knegt, PR man van de Zwaluwen Jeugd Actie, worden langzaam de cijfers onthuld. Als het laatste
cijfer, het tweede cijfer van het getal, is onthuld en het bedrag van € 243.000 tevoorschijn komt, klinkt
er een luid applaus op.
De cheque, met dit geweldige bedrag, werd door de jeugdspelers van sv Odijk overhandigd Laetitia
Griffith, de voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds. Zij bedankte iedereen die bij de Zwaluwen Jeugd
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Actie betrokken is geweest voor de inzet en vooral de voetballers en voetbalsters voor deze geweldige
bijdrage.
Tenslotte ging het gezelschap terug naar de kantine en vond er nog een kort samenzijn plaats. Jan
Bredie bedankte het bestuur van het KNVB district West I en het bestuur en leden van sc Odijk voor
hun inzet en overhandigde hen een klein aandenken.
Vlag
Ter afsluiting was het de beurt aan Bert Verdonk om namens de sv Odijk de vlag te overhandigen aan
Arthur Paulides, bestuurslid van West II, het district dat volgend jaar de sluitingsdag gaat organiseren.
Een derde van het totaal opgehaalde bedrag zal door de Zwaluwen Jeugd Actie rechtstreeks worden
besteed aan sport- en spelmateriaalvoorzieningen voor instellingen met gehandicapten in de KNVB
districten. Dit hoeft niet persé voor voetbalactiviteiten of voetbalverenigingen te zijn. Wel is het
aanschaffen voor spelmateriaal een vereiste.
Overigens, de kosten die gemaakt zijn voor deze sluitingsdag, hebben de sv Odijk en het KNVB
district West I gedragen,zodat het bijeen gevoetbalde geld helemaal naar het Prinses Beatrix Fonds
gaat.
Oproep aan de verenigingen
e
In deze publicatie leest u dat de opbrengst van 2010 maar liefst € 243.000 is. 2/3 deel van eht bijeen
gevoetbalde bedrag gaat naar het Prinses Beatrix Fonds en wordt o.a. besteed aan onderzoek naar
e
Spierziekten bij kinderen. 1/3 deel van dit bedrag besteedt de Zwaluwen Jeugd Actie aan Sport-Spel
en Recreatie voorzieningen voor de gehandicapte jeugd.
Wij roepen de verenigingen en/of de jeugdspelers op om ook zelf (we hebben al een paar leuke
reacties binnen) in de buurt te kijken of er een instelling, school of vereniging is die in aanmerking kan
komen voor een subsidie. Het leuke hierbij is dat jullie dan zelf de checque mogen uitreiken. Dus kijk
goed in je omgeving en meld dit op ons mailadres infor@zwaluwenjeugdactie.nl of kijk op de site
www.zwaluwenjeugdactie.nl
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2 Wedstrijdzaken Zaalvoetbal
2.1 Zaaldiensten West I
De aanstellingen van de zaaldienst worden niet meer door de KNVB geregeld. Dat betekent dat de
verenigingen in regio 1 (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) en regio 2 (Amsterdam/Haarlem)
geen zaaldiensten meer kunnen vinden op de site. In regio 3 (Amersfoort/Hilversum/Utrecht) werd er
al geen zaaldienst aangewezen. Voor de verenigingen in het zaalvoetbal zijn er komend seizoen
enkele ingrijpende veranderingen ingevoerd.
Met ingang van 6 september 2010 is de regeling van kracht - conform het reglement wedstrijden
zaalvoetbal - dat ieder eerstgenoemd team verantwoordelijk is voor zijn of haar wedstrijd.
Concreet betekent dit dat er van het eerstgenoemde team of vereniging verwacht wordt dat zij de
organisatie rondom haar wedstrijd regelt door:
- aanstellen secretaris
- aanstellen scheidsrechter (indien er geen is aangewezen).
Op het wedstrijdformulier dient de secretaris op de hem/haar bestemde ruimte relatiecode en naam in
te vullen. De KNVB heeft een sanctiebeleid vastgesteld: het niet leveren van een secretaris betekent
dat de vereniging wordt belast met administratiekosten van € 8,30 per wedstrijd. De volledige regeling
staat ook vermeld in het bewaarnummer seizoen 2010/'11.
Tekst zoals gepubliceerd in het bewaarnummer 2010/'11
Met ingang van het seizoen 2010/'11 wordt de toewijzing van zaaldiensten niet meer verzorgd door
het districtskantoor. Voor het gehele district gelden de volgende reglementaire bepalingen:
- De vertegenwoordigers van ieder eerstgenoemd team zijn verantwoordelijk voor een goed en
ordentelijk verloop van de wedstrijd.
- Zij leveren een secretaris cq wedstrijdcoördinator.
- Zij dragen zorg – indien nodig – voor het speelklaar maken van het speelveld.
- Zij houden toezicht zodat er in de zaal geen onregelmatigheden plaatsvinden. Gebeurt dit wel, dan
melden zij dit via het sporthalformulier aan de competitieleiding. In overleg met de halbeheerder
stellen zij een rapport op.
- Als secretaris houden zij de score en opgelegde straftijden bij tijdens de wedstrijd. Indien er een
elektronische klok aanwezig is dragen zij zorg voor het stilzetten hiervan tijdens de laatste minuut in
de eerste en tweede helft.
- Men dient als secretaris nauwlettend het aantal gestrafte spelers bij te houden.
- Zij maken ook een rapport op van de verwijderde spelers in de wedstrijden waar zij als secretaris
aanwezig zijn geweest.

2.2 Niet spelen B-categorie zaalvoetbal
Afgelopen seizoen is de KNVB district West I overstelpt met wedstrijden die op verzoek van één van
beide teams naar een ander datum moest worden verplaatst. Voor dit seizoen is daarom de volgende
regeling opgezet;
Zolang wedstrijden in Sportlink_Club in roze staan en dus nog niet definitief zijn, is het mogelijk
kosteloos verzoeken om verplaatsing in te dienen. De afdeling zaalvoetbal zal dit verzoek beoordelen
en honoreren.
De wedstrijden die door de KNVB al definitief zijn gemaakt, kunnen niet meer verplaatst worden.
Indien een team niet in staat is om een definitief geplande te spelen, is het mogelijk dat de vereniging
– voor maximaal twee wedstrijden per seizoen per team – een verzoek tot uitstel doet van de
betreffende wedstrijd. De KNVB zal dan € 45,- voor de zaalhuur in de rekening-courant plaatsen en de
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 11 van 19

Algemene berichten KNVB district West I

wedstrijd op een inhaalmoment inlassen. Deze regeling is van toepassing voor wedstrijden gepland tot
en met 18 maart 2011. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk een verzoek tot uitstel in te
dienen.
Voor de wedstrijden in de A-categorie is deze regeling niet van toepassing.

2.3 2e klasse zaalvoetbal nu ook A-categorie
Het districtsbestuur heeft in district West I de 2e klasse Mannen toegevoegd aan de A-categorie. Het
betekent dat een team in deze klasse verplicht wordt met rugnummers te spelen, een coach te hebben
en bij thuiswedstrijden een lijnrechter aan te stellen.
Hieronder nog even alle klassen die binnen het zaalvoetbal tot de A-categorie behoren:
- Topdivisie heren
- Eredivisie heren
- 1e divisie heren
- Hoofdklasse heren
- 1e klasse heren
- 2e klasse heren
- Topklasse Vrouwen
- Topklasse A-junioren
- Topklasse B-junioren

2.4 1 1/2 competities in het zaalvoetbal
Door diverse mutaties na het publiceren van de indelingen zijn er poules ontstaan met minder dan 12
teams.
Voor de poules met minder dan 12 teams hanteert de KNVB de volgende regeling;
11 teams in een poule geen wijziging schema.
10 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
9 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
8 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
7 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
Bij 6 teams in een poule wordt gekeken of de poule verdeelt kan worden over de andere poules
binnen de betreffende regio.

2.5 Vaste avondcompetitie Amsterdam
Ook dit seizoen heeft de KNVB West I in de 6e en 7e klasse weer poules gecreëerd die op een vaste
avond hun wedstrijden spelen.
Het schema ziet er als volgt uit;
Maandag: 6e klasse L & 7e klasse J
Dinsdag: 6e klasse M & 7e klasse K
Woensdag: 6e klasse N & 7e klasse L en M
Donderdag: 6e klasse O & 7e klasse N
Vrijdag: 6e klasse P en Q & 7e klasse O, P en Q
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3 Voetbal Technische Zaken
3.1 Lekker voetballen tijdens de meisjesvoetbaldag
Lekker voetballen en misschien ook nog gescout worden! Wie wil dat nou niet? Ook dit seizoen wordt
er door district West I in alle negen regio‟s in de herfstvakantie weer een meisjesvoetbaldag
gehouden. De voetbaldag is bestemd voor alle meisjes die geboren zijn in 1996, 1997 of 1998.
De KNVB nodigt alle meiden die al op voetbal zitten hiervoor uit, maar ook vriendinnetjes die (nog)
niet op voetbal zitten zijn van harte welkom. Iedereen beleeft een leuke voetbaldag die onder leiding
staat van een ervaren coach uit de desbetreffende regio. Daarnaast zijn tijdens deze dag scouts van
de KNVB aanwezig om te speuren naar nieuwe talenten voor één van de KNVB selectieteams.
Op het inschrijfformulier staan de locaties en data vermeld waar de meisjesvoetbaldagen worden
gehouden. Deelname is gratis! Wel moet iedereen zelf zorgen voor trainingskleding, douchespullen,
een goed voetbalhumeur en een lunchpakket.
Inschrijven
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulierte downloaden en volledig ingevuld vóór 10 oktober
2010 naar de KNVB te sturen: KNVB district West I, t.a.v. Hjalmar Hoekema, postbus 9202, 1006 AE
Amsterdam. Aanmelden via e-mail is ook mogelijk: west1-vtz@knvb.nl.
Als je inschrijft, verwachten we je uiterlijk om 09.15 uur op de accommodatie waar je je voor
hebt opgegeven! Je ontvangt dus verder geen bevestiging van je aanmelding. Schrijf je snel in!
Belangrijk: informatienummer
KNVB West I heeft een informatienummer die vanaf 08.15 uur bereikbaar is. Hierop kun je horen of de
meisjesvoetbaldag op de door jouw opgegeven accommodatie doorgaat. Bij heel slecht weer kan het
evenement namelijk worden afgelast. Het is dus belangrijk dat je - ten alle tijden - dit nummer belt
voordat je van huis gaat. Het informatienummer is 0900-2020775 (0,35 eurocent per minuut).

3.2 Themabijeenkomst Jeugd G-voetbal
Vorig seizoen is er voor het eerst een uniek symposium georganiseerd voor het kader van Jeugd G-voetballers.
Dit is heel positief ontvangen door de kaderleden die aanwezig waren. Om dit een goed vervolg te geven
organiseert de KNVB wederom een themabijeenkomst voor deze doelgroep.
Coachen
Vorig jaar stond het geven van trainingen centraal. Dit seizoen zal er aandacht besteed worden aan het coachen
van wedstrijden.
Doelgroep
Alle kaderleden, met name trainers en coaches, van verenigingen met Jeugd G-voetbal. Deze kaderleden zijn
gemotiveerd om zich te ontwikkelen en graag kennis, inzicht en vaardigheden willen opdoen m.b.t. het thema
'coachen van wedstrijden'.
Inhoud
De inhoud van deze bijeenkomst is zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de kaderleden, die actief zijn
in het Jeugd G-voetbal. De inhoud zal middels groepsopdrachten, discussies en een praktijksituatie vorm krijgen.
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Programma
09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.15 uur Opening // Inleiding
09.30 uur Praktijk
10.30 uur Pauze
10.45 uur Terugkoppeling
12:00 uur Vragenronde // Afsluiting
12.30 uur Lunch // Huiswaarts
Datum en locatie
De themabijeenkomst vindt plaats op:
Zaterdag 16 oktober 2010
Voetbalvereniging GSV, Sportlaan 85a, 2806 HC Gouda
Aanmelden
Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden. Dit kan via het inschrijfformulier.

4 Ondersteuning Clubbesturen
4.1 Enquête mediagebruik
Sportverenigingen in Nederland zijn verplicht rechten te betalen over muziek, tv-beelden en
videobeelden die – meestal in het clubhuis – worden gebruikt. Om de kosten voor verenigingen te
beperken, heeft de KNVB een collectieve overeenkomst met drie belangenorganisaties: Buma/Stemra
(muziekauteurs), SENA (artiesten en producenten) en Videma (filmwerken).
Op initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland wordt de tarievenstructuur van Buma/Stemra, SENA
en Videma voor alle branches aangepast. NOC*NSF, de KNVB en andere sportbonden zijn hierbij
nauw betrokken. Om een nieuwe collectieve overeenkomst met deze belangenorganisaties te kunnen
afsluiten, is het noodzakelijk dat de KNVB inzicht heeft in het mediagebruik van voetbalverenigingen.
Daarom heeft de KNVB samen met NOC*NSF het initiatief genomen om een sportonderzoek uit te
voeren. ADV Market Research, een bureau dat regelmatig in opdracht van de KNVB onderzoek doet,
voert ook de enquête over mediagebruik uit.
Via onderstaande link kunt u deelnemen aan deze enquête, die 10 minuten in beslag neemt. Wilt u direct naar
de enquête? Klikt u dan hier: . http://survey.adv-mr.nl/KNVB_mediascan/
Wij hopen op uw medewerking, want de resultaten zijn van belang bij de onderhandelingen met
Buma/Stemra, SENA en Videma. Uw gegevens worden volledig anoniem en op basis van de
gedragscode voor marktonderzoek verwerkt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het resultaat
van de onderhandelingen over de nieuwe collectieve tarieven.
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5

Tuchtzaken

5.1 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.

5.2 Beroepszaken landelijk
Beroepszaak K. Bali – CFE Ciba/VDL Groep
Met ingang van 20 september 2010 voor 3 wedstrijden uitgesloten van deelname aan alle bindende
competitie- en bekerwedstrijden van alle teams van CFE Ciba/VDL Groep tot en met de gehele dag
e
waarop het 1 team van CFE Ciba/VDL Groep deze wedstrijden heeft gespeeld.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen,
dat het bewijs van hetgeen de heer Bali is verweten, niet voldoende is geleverd. De commissie van
beroep acht echter wel bewezen dat de heer Bali de tegenspeler (ruw) heeft weggeduwd. De
commissie van beroep vernietigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie en legt opnieuw
rechtdoende aan de heer Bali als straf op een uitsluiting van deelname aan 2 competitie- en
bekerwedstrijden met ingang van 20 september 2010.

6

Overig

6.1 Adresboekwijzigingen
Pagina

Vereniging

D 55

ASV‟55

D 66

Con Zelo

D 75

DWOW

Wijziging
Nieuw correspondentieadres:
Zeger Davidzonweg 18, 1606 XB Benhuizen.
Nieuwe secretaris: C. Bosma. Tel.nr. 0228-543181
Adres idem aan nieuw correspondentieadres.
Nieuwe wedstrijdsecretaris Junioren & Pupillen:
A. Beemsterboer. Tel.nr. 0226-421942
Telefoonnummer afkeuringen
Zaterdag: 0226-423072
Zondag: 0226-423143
Nieuw telefoonnummer Wedstrijdsecretaris Algemeen en
Scheidsrechtercoördinator E.J.N. Zomerdijk: 06-51268425
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D 80

Faja Lobi KDS

D 83

Geel Zwart‟30

D 103

sv De Koog

D 107

Loosdrecht

D 114

New Amsterdam

D 127

RCH

D 131

RKEDO

D 140

Sloterdijk AVV

D 141

SO Soest

D 143

Sportng Noord

D 148

SVW‟27

D 153

Unitas‟48

D162

VVA‟71

D 166

Weesp FC

D176

Zwaagdijk RKVV

Pagina

Sporthal

Wijziging

D 179

Groenendaalhal

Juiste telefoonnummer is: 023-5292072

Nieuwe accommodatie: Sportpark Lunetten Utrecht.
Olympus 11, 3524 WB Utrecht. Tel.nr. 030-2891400
Nieuw correspondentieadres:
Mauritsstraat 26, 1756 TS ‟t Zand.
Nieuwe secretaris: J. Gouda. Tel.nr. 0224-593337
Adres idem aan nieuw correspondentieadres.
De heer C. Kuip is gestopt als consul. Nieuwe consul is: N.
Kikkert. Tel.nr. 0222-317293
Nieuwe wedstrijdsecratris Senioren, Dames, Junioren & Pupillen:
Mevr. M. Marijt. Tel.nr. 06-20099722
Nieuw correspondentieadres:
Marnixkade 99-IV, 1015 ZJ Amsterdam.
Nieuwe secretaris: D. Koningferander. Tel.nr. 06-42528253
Adres is idem aan nieuw correspondentieadres.
Nieuwe wedstrijdsecretaris senioren:
D. Koningferander. Tel.nr. 06-42528253
Nieuwe wedstrijdsecretaris jeugd:
Mevr. S. Bouchaid. Tel.nr. 06-42528253
Nieuwe penningmeester:
Mevr. I. Chin. Tel.nr. 06-23030288
Nieuwe wedstrijdsecretaris zaterdag & zondag: R. Schram
Tel.nr. 06-47384948
Nieuwe wedstrijdsecretaris Junioren & Pupillen: Mevr. A. Braas.
Tel.nr. 0229-544366
Nieuw correspondentieadres:
Anton Struikstraat 52, 1063 HD Amsterdam
Nieuw adres secretaris N.H. Driessen: idem aan
correspondentieadres.
Nieuwe wedstrijdsecratris Pupillen:
Mevr. C.M.W. van Stijn. Tel.nr. 06-12631876
Nieuwe wedstrijdsecretaris Algemeen: M. Bakker.
Tel.nr. 06-29284632
Nieuwe voorzitter: T.A.F. Groot. Tel.nr. 072-5745745
Nieuwe penningmeester: J.J.M. Neefjes. Tel.nr. 072-5744108
De heer L. de Jong is gestopt als consul van Unitas‟48.
Momenteel is er nog geen nieuwe consul.
Waarnemend wedstrijdsecretaris senioren wordt:
A.G. van der Laan. Tel.nr. 06-51599044
Nieuwe wedstrijdsecretaris Pupillen:
Mevr. S. van der Wurff. Tel.nr. 06-46600424
Nieuwe wedstrijdsecretaris zaterdag & zondag: D. Laan.
Tel.nr. 0228-582880
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Pagina

Official

Wijziging

D 18

Bos, M. (BGDG84Z)

Benoemd als scout JPN

D 18

Helmerhorst, D.P. (MXWQ07D)

Benoems als scout JPN

D 18

Kok, E.M. (FSRK18E)

Benoemd als scout JPN

D 27

Gelder, S. de (NNMF00W)

Benoemd als lid Werkcommissie Sporthallen regio 2

D 184

Adluni, N. (FZCD09D)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 185

Belrhouche, S. (MBWB64L)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 188

Erriquez, V.R. (BDCG56M)

Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbal.
Rechthuisdrift 7, 3436 CS Nieuwegein. Tel.nr. 030-6050117

D 191

Jonker, D. (FPVJ06T)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 192

Krijvenaar, J.W.H. (FMMV75H)

Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbal.
Burgemeester Postweg 2D, 1121 JB Landsmeer.
Tel.nr. 020-7790254

D 193

Marcussen, F. (FHJX63E)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 193

Meijer, J. (FHFR803)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 195

Pieters, Y. (FPTY497)

Adreswijziging
Nieuwe adres is: Prof. H. Bavinckstraat 64. 3555 GS Utrecht.

D 197

Snaijer, M. de (CHZF00G)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 197

Sprenkeling, N. (CBWV50S)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 197

Stein, W.C.J.( BBCJ56F)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 198

Timmermans, P.J.J.A. (FSNW18C) Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 198

Tromp, J. (FMBX356)

D 205

Timmermans, P.J.J.A. (FSNW18C) Gestopt als scheidsrechter zaalvoetbal

D 216

Bos, M. (BGDG84Z)

D 217

Gelder, S. de (NNMF00W)

D 217

Helmerhorst, D.P. (MXWQ07D)

D 217

Helmerhorst, R.C.D. (FHJS77U)

D 218

Kok, E.M. (FSRK18E)

D 220

Sluis, P. van der (MSLC51L)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

Nieuwe scout
Vreeland 37C, 3812 NH Amersfoort. Tel.nr. 06-42558164
Nieuw commissielid
Strengholtstraat 9, 1971 EB Ijmuiden. Tel.nr. 0255-503995
Nieuwe scout
Schoener 61, 1771 EB Wieringerwerf. Tel.nr. 06-12693687
Nieuwe scout
Schoener 61, 1771 EB Wieringerwerf. Tel.nr. 06-54681423
Nieuwe scout
Tolick 30, 3828 HE Hoogland. Tel.nr. 06-20497248
Nieuwe teambegeleider JPN
Hoefbladhof 2, 3991 GH Houten. Tel.nr. 06-51362994
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6.2 Verkeershinder
Csv BOL
Vanaf 1 september is het niet mogelijk om Broek op Langedijk te bereiken vanaf
Heerhugowaard. De Uitvalsweg en de Broekerweg (= de verbindingswegen tussen
Heerhugowaard en Broek op Langedijk) zullen worden afgesloten van 1 september
tot en met 31 oktober 2010. Het complex van csv BOL is in bovenstaande periode
alleen te bereiken vanaf de westkant van Langedijk. Dit betekent dat u de volgende
route dient te volgen:
Routebeschrijving
1

Op de Schagerweg/N245 neemt u de afslag richting Broek op L’dijk.
U rijdt nu op de Nauertogt.

2

Neem na 613 m tweede afslag op de rotonde naar de Nauertogt

3

Begin bebouwde kom Langedijk na 258 m verder op de Nauertogt

4

Neem na 445 m tweede afslag op de rotonde naar de Nauertogt

5

Neem na 346 m eerste afslag op de rotonde naar de Westelijke Randweg

6

Neem na 673 m eerste afslag op de rotonde naar de Westelijke Randweg.
(aan uw rechterhand rijdt u langs de “Lays” chipsfabriek)

7

Op de Westelijke Randweg na 699 m links afslaan naar de Dijk

8

Op de Dijk na 508 m rechts afslaan naar de Prinses Irenestraat

9

Op de Prinses Irenestraat na 63 m rechts afslaan naar de Prinses
Margrietstraat

10

Langedijk

Langedijk

u bent gearriveerd op het eindpunt: sportcomplex csv BOL, Prinses Margrietstraat ,
Broek op Langedijk (NL, 1721)

Csv BOL vraagt u rekening te houden met uw extra reistijd n.a.v. bovenstaande.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande verkeersmaatregel, graag contact
opnemen met bestuur csv BOL via tel.nr. 0654361399 of via
dmkostelijk@hotmail.com
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Nieuwe accommodatie Zuidoost United
Zuidoost United is met ingang van het huidige seizoen de bespeler van het nieuwe Bijlmer Sportpark
in Amsterdam Zuidoost. Aangezien de bouw nog niet gereed is, hieronder enige informatie over het
sportpark.
1. Parkeren
De parkeerplaats bij het sportpark is nog niet gereed. Parkeren kan in de nabijheid van de Bijlmerdreef
(betaald parkeren onder de Bijlmerdreef en betaald parkeren op en onder de Flierbosdreef (Q-park).
Via het Anton de Komplein loopt men dan langs het Bijlmersportcentrum en het Bijlmerparktheater
richting het sportpark.
2. Kantine
Er is helaas nog geen kantine beschikbaar, dus er kunnen nog geen consumpties worden gekocht.
3. Adres
Het adres van het Bijlmer Sportpark is: Karspeldreef 505, 1102 BX Amsterdam Zuidoost (Voor alle
duidelijkheid: Op de Karspeldreef kan niet geparkeerd worden!)
De verwachting is dat het tot 1 oktober duurt voordat de accommodatie gereed is. Klik hier voor een
plattegrond van de situatie.
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