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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 Afscheidsreceptie Henk Wester
Ons bestuurslid Henk Wester heeft een punt gezet achter zijn jarenlange KNVB vrijwilligersfuncties.
Wij willen u graag uitnodigen voor zijn afscheidsreceptie op 2 december 2010 in Johanna’s Hof te
Castricum. Tijdstip: van 20.00 - 22.00 uur. Klik hier voor de officiële uitnodiging.

1.2 Besluitvorming amateurvoetbal wordt vernieuwd
De sectie amateurvoetbal van de KNVB bespreekt deze maand vier concept-bestuursmodellen met
bestuursleden, afgevaardigden en belangenorganisaties in het amateurvoetbal. De voetbalbond wil in
de toekomst snel en slagvaardig besluiten nemen en via korte en directe lijnen communiceren met
verenigingen en leden. Daarom zijn afgelopen seizoen de organisatiestructuur en de besluitvorming
onder de loep genomen.
Uit oriënterende gesprekken met de zes KNVB-districtsbesturen, de afgevaardigden amateurvoetbal,
de regio- en clusterafgevaardigden van elk district, de Belangenvereniging
Zaterdagvoetbalverenigingen (BZV) en de Landelijke Belangenvereniging Amateurvoetbal (LBA) zijn
vier concept-modellen naar voren gekomen.
• Vertegenwoordigend model: verenigingen kiezen hun vertegenwoordigers, die rechtstreeks in de
algemene vergadering amateurvoetbal (avav) zitten. Deze avav kiest een bestuur amateurvoetbal
(bav). Het door verenigingen zelf kiezen van hun vertegenwoordigers staat centraal. Die
vertegenwoordigers maken en controleren het beleid. Regio- en districtsvergaderingen komen in dit
model niet meer voor.
• Deskundigenmodel: de avav benoemt haar leden op basis van deskundigheid. Het bav draagt de
kandidaten voor. De deskundigheid van de te benoemen personen in de avav staat centraal in plaats
van de vertegenwoordigende rol van afgevaardigden.
• Professioneel model: het bav geeft mandaat aan de directeur amateurvoetbal om uitvoering te geven
aan het door de avav en het bav vastgestelde beleid. De kern van dit model is professionele sturing
en organisatie.
• Toezichthoudersmodel/bedrijfsmatig model: de KNVB is en blijft een vereniging, maar de
directeur/bestuurder krijgt de volledige leiding over de organisatie binnen de door een Raad van
Toezicht gestelde kaders en met een avav als controlerend orgaan. De kern is een volledig
bedrijfsmatig ingericht model, waarin de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor beleid en
uitvoering.
Na de bijeenkomsten gaat de KNVB – mede op basis van de inbreng van bestuursleden,
afgevaardigden en belangenorganisaties – de bestuurlijke vernieuwing verder vormgeven. Doelstelling
is om dit onderwerp te agenderen voor de regio-/clustervergaderingen, districtsvergaderingen en de
algemene vergadering amateurvoetbal in de eerste helft van 2011.
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1.3 Met korting naar Nederland - Turkije
Het Nederlands elftal speelt op woensdag 17 november 2010 een vriendschappelijke wedstrijd tegen
Turkije. In de Amsterdam ArenA te Amsterdam wordt om 20.30 uur afgetrapt. Het stadion is vanaf
18.30 uur geopend.
Graag biedt de KNVB West I alle jeugdleden (t/m 14 jaar) van haar verenigingen de mogelijkheid deze
wedstrijd te bezoeken tegen een gereduceerd tarief. Bij een bestelling van minimaal 10 kaarten
(maximaal 50) is de prijs € 12,50 per kaartje.
Op de coupon, waarmee de bestelling geplaatst kan worden, staat meer informatie over de
voorwaarden van deze actie.
Houdt er rekening mee dat de bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor
deze actie geldt: OP = OP! Wij wensen u alvast een fijne wedstrijd toe!

1.4 Enquete mediagebruik
Als u hiervoor nog niet in de gelegenheid bent geweest: neem deel aan het onderzoek naar
mediagebruik bij veldvoetbalverenigingen!
De mediascan is een onderzoek naar mediagebruik bij veldvoetbalverenigingen. De KNVB heeft in de
afgelopen periode meerdere keren uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De resultaten van dit
onderzoek zijn van belang bij de toekomstige onderhandelingen met Buma/Stemra, SENA en Videma.
Indien u deze enquête inmiddels heeft ingevuld, kunt u dit bericht verder overslaan en danken wij u
voor de medewerking. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de enquête in te vullen,
dan willen wij u hierbij vriendelijk vragen dit alsnog te doen. Via onderstaande link kunt u deelnemen
aan deze enquête, die 10 minuten in beslag neemt. http://survey.adv-mr.nl/KNVB_mediascan/
De enquête kan tot en met dinsdag door uw vereniging worden ingevuld. Heeft u vragen over de
enquête, dan kunt u deze mailen naar knvb@adv-mr.com.
De KNVB dankt u bij voorbaat voor uw medewerking en houden u graag op de hoogte van het
resultaat van de onderhandelingen over de nieuwe tariefstructuur en hieruit voortkomende nieuwe
tarieven.
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2 Wedstrijdzaken Veldvoetbal
2.1 Start jeugdcompetities 2011/2012
Start (beker)competitie Nike A-junioren, landelijke B- en C-junioren, landelijke C2 competitie
seizoen 2011/'12
Wedstrijddag 1 in het AV wordt op zaterdag/zondag 3/4 september 2011 aangeboden, voor de start
van de Landelijke Jeugdcompetities georganiseerd door BV in seizoen 2011/'12 geldt het volgende.
Nike A-junioren Eredivisie
e
zaterdag 20 augustus; Nike Supercup A-junioren en 1 poulewedstrijd Nike Cup A-junioren
e
woensdag 24 augustus; 1 speelronde competitie
e
zaterdag 27 augustus; 2 speelronde competitie
zaterdag 3 september; geen programma (interlandweekend)
Nike A-junioren 1e Divisie
e
zaterdag 20 augustus; Nike Supercup A-junioren en 1 poulewedstrijd Nike Cup A-junioren
e
zaterdag 27 augustus; 1 speelronde competitie
e
zaterdag 3 september; 2 speelronde competitie
Landelijke B-junioren Eredivisie
e
zaterdag 27 (zondag 28) augustus; 1 speelronde competitie
e
zaterdag 3 (zondag 4) september; 2 speelronde competitie
Landelijke B-junioren 1e Divisies
e
zaterdag 20 (zondag 21) augustus; 1 poulewedstrijd Jeugdcup B-junioren
e
dinsdag 23 (woensdag 24) augustus; 2 poulewedstrijd Jeugdcup B-junioren
e
zaterdag 27 (zondag 28) augustus; 3 poulewedstrijd Jeugdcup B-junioren
e
zaterdag 3 (zondag 4) september; 1 speelronde competitie
Landelijke C-junioren 1e Divisies
e
zaterdag 3 (zondag 4) september; 1 speelronde competitie
Landelijke C2-junioren competitie
e
zaterdag 3 (zondag 4) september; 1 speelronde competitie

2.2 3e ronde districtsbeker West I
De wedstrijden voor de derde knock-outronde van de KNVB districtsbeker zijn bekend.
Maandagavond werd onder toeziend oog van diverse verenigingen de loting verricht door bestuurslid
Hans van Velden.
Na de derde knock-outronde staat er voor een paar teams nog een tussenronde op het programma.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van West I zal het complete vervolgschema voor het bekertoernooi
worden geloot. Benieuwd naar de bekerwedstrijden in de derde ronde? Hieronder het programma.
Derde ronde districtsbekertoernooi West I
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3 Wedstrijdzaken Zaalvoetbal
3.1 Vrouwenzaalvoetbal in 2011 een andere structuur
In oktober hebben clubs,bestuurders en vertegenwoordigers een bijeenkomst gehad over het
vrouwenzaalvoetbal in Nederland om samen te praten over de toekomst van het vrouwenzaalvoetbal.
Op dit moment behoort het vrouwenzaalvoetbal tot de B-categorie en is de benaming in de districten
verschillend. Ook is onderzocht of er grote verschillen zijn in het niveau van de wedstrijden en hier uit
blijkt dat de bovenste ploegen in de districten vaak grote uitslagen halen tegen andere ploegen.
In deze vergadering waren de aanwezigen het er over eens dat er veranderingen dienen te komen om
de speelsters en de verenigingen een aanbod te doen dat bij een ieder past. In de bijeenkomst is
afgesproken dat er een concept wordt gemaakt dat voorgelegd zal worden aan een klankbordgroep
waarin vertegenwoordigers zitten uit de districten om te komen tot een nieuwe competitiestructuur.

3.2 Zaalvoetbal wintertour voor veld- en zaalvoetbalclubs
Spanje versloeg 1 juli het Nederlands elftal in de finale van het WK voetbal. Insiders uit Spanje wisten
te vertellen dat 9 spelers in hun jeugd in de zaal speelden en vandaar uit de stap naar het veldvoetbal
maakten.
Voetballen leer je door het veel te doen. Om het aanbod van het voetballen uit te breiden bij
verenigingen biedt de KNVB de veld- en zaalvoetbalverenigingen de kans om mee te doen aan de
Zaalvoetbal Wintertour. Dit zijn toernooien in de zaal voor D-pupillen en C- en B-junioren.
Het is een mooie kans voor spelers of speelsters om toch lekker te spelen in een periode waarin het
voetbal stil ligt wegens de winterstop en daarnaast vaak hinder ondervindt van de
weersomstandigheden. Tevens is het een kans voor de spelers die niet meer willen veldvoetballen om
eens te kijken of zaalvoetbal een sport voor ze is.
De Wintertour start zaterdag 18 december en 23 januari 2011 is de laatste dag. Vereniging kunnen
inschrijven met teams voor D- pupillen en C- en B-junioren, meisjes- en jongensteams. De speeldagen
zijn zaterdag en zondag. Ook is het mogelijk teams voor meerdere dagen op te geven. Per
speeldag wordt er een bedrag van €25,- per team in rekening gebracht. Inschrijven kan tot 5
november.
Per regio is er een aparte uitnodigingsbrief opgesteld in verband met de beschikbare sporthallen en
de voorkeur voor een sporthal. Kies hieronder de brief voor uw eigen regio.
Regio 1 - Heerhugowaard - Noordkop
Regio 1 - Westfriesland
Regio 1 - Alkmaar - Bergen
Regio 1 - Limmen - Beverwijk
Regio 1 - Waterland
Regio 2 - Haarlem e.o.
Regio 2 - Amsterdam Noord/West
Regio 2 - Amsterdam Oost & Diemen
Regio 2 - Amstelveen
Regio 3 - 't Gooi
Regio 3 - Utrecht
Regio 3 - Amersfoort - Soest
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3.3 Zaalvoetbalwintertour regio Zuid
Veel veldvoetbalteams gaan vanaf zaterdag 18 december weer enkele dagen de sporthal in om
kennis te maken met de zaalvoetbalsport.
Voor de F- en E-pupillen is dat een leuke, maar vooral warme onderbreking van de wedstrijden buiten
op het veld. Voor de D-pupillen, C-junioren en Meisjes D- en C-junioren hopen we dat deze
kennismaking een vervolg kan gaan krijgen door deelname aan de reguliere competities in de zaal.
In de omgeving Utrecht willen we namelijk meer jeugdcompetities ontwikkelen. Deze competities
kenmerken zich door;
Geen afgelastingen
Dichtbij huis voetballen
Vroeg in de avond spelen
Lage kosten
In overleg vaste avonden mogelijk
Het spelen van wedstrijden is voor de speler of speelster altijd leuker dan een training op een koud en
nat trainingsveld.
Interesse? Neem dan eens vrijblijvend contact op met de leden van het zaalvoetbalprojectteam West I
(west1-competitie-zaal@knvb.nl), zij kunnen ondersteunen bij het opzetten van een
jeugdzaalvoetbalafdeling binnen de vereniging.
Maar nu eerst kennismaken met de zaalvoetbalsport. Wij wensen spelers, speelsters, scheidsrechters,
begeleiders, begeleidsters en vrijwillgers heel veel succes en plezier de komende zaterdagen.
Download hier het programmaboekje voor de Zaalvoetbal Wintertour in regio Zuid

3.4 Scholencompetitie in Zeebburg i.s.m. Golden Stars
De KNVB, de zaalvoetbalvereniging FC GoldenStars en stadsdeel Zeeburg presenteren het
programma voor de basisschoolcompetitie in Zeeburg seizoen 2010/'11. Aan een geslaagd eerste
seizoen wordt op 18 november een vervolg gegeven. Nog even een korte terugblik.
Vanuit de groep zaalvoetbal(st)ers gaan dit seizoen twee teams deelnemen aan de avondcompetitie.
De inzet maar vooral het enthousiasme van alle deelnemers van vorig seizoen was alleen al reden om
dit seizoen weer de schouders eronder te zetten. Mede dankzij de vrijwilligers van FC GoldenStars is
dit ook dit seizoen weer gelukt.
Deze competitie biedt scholieren de mogelijkheid om plezier te hebben in het zaalvoetbal en het tonen
van hun zaalvoetbalkwaliteiten. Een ideaal platform voor jongeren om zich te ontwikkelen in de
zaalvoetbalsport en te leren samenwerken met elkaar.
De KNVB wenst zaalvoetbalvereniging FC GoldenStars, stadsdeel Zeeburg en de deelnemende
scholen een geslaagde competitie toe waarbij sportiviteit en respect voor elkaar hoog in het vaandel
zullen staan.
Download hier het programmaboekje voor de Zeeburg-scholencompetitie
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3.5 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

3.6 Inschrijving voorjaarscompetitie jeugdzaalvoetbal
Komende periode gaan we de voorjaarscompetitie voor het jeugdzaalvoetbal opzetten. De teams die
zijn uitgekomen in de najaarsreeks zullen automatisch worden ingedeeld in de voorjaarscompetitie.
Heeft uw vereniging mutaties in het leden bestand of teams erbij of team eraf, dan verzoeken wij u dit
voor 19 november door te geven aan de competitieleider.

4 Ondersteuning Clubbesturen
4.1 KNVB Bestuurderscongres powered bij UNIT4
De KNVB organiseert samen met gastheer en sponsorpartner UNIT4 een nieuw congres: het
KNVB Bestuurderscongres. Het thema van deze eerste editie is 'Inspelen op ontwikkelingen'.
Datum: 17 november 2010
Locatie: Heineken Music Hall, Amsterdam
Voor wie: bestuursleden van veldvoetbalverenigingen en top- en eredivisieclubs zaalvoetbal
Tijdens plenaire sessies willen we u op een attractieve manier informeren door u mee te nemen in het
KNVB Beleidsplan 'Samen Scoren'. Op een uitgebreide informatiemarkt kunt u terecht voor advies en
informatie over diverse producten en diensten van de KNVB. Na het congres bezoeken we met zijn
allen de oefenwedstrijd Nederland - Turkije in de Amsterdam ArenA.
Het belooft dan ook een dag te worden vol inspiratie en vermaak met een fraai oranje tintje! Het aantal
plaatsen is beperkt, dus schrijf u snel in. Uw vereniging kan zich met maximaal twee bestuursleden
inschrijven.
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4.2 Verzoek indienen financieel jaarverslag
Verenigingen hebben te maken met reguliere, jaarlijks, terugkerende werkzaamheden. Eén daarvan
is, voor de penningmeester, het opstellen van een financieel jaarverslag.
De KNVB ontvangt jaarlijks van alle verenigingen de financiële jaarverslagen. Deze
gegevensverzameling geeft inzicht in de financiële stand van zaken bij de verenigingen in het
amateurvoetbal. Dit inzicht is – juist voor de clubs - van toegevoegde waarde.
Niet alleen als het gaat om ondersteuning bij diverse overlegvormen met de overheid en andere
organisaties, maar ook als het gaat om het in een vroegtijdig stadium kunnen signaleren van
knelpunten binnen een vereniging. De KNVB kan hier dan – in overleg met de vereniging - actief op
anticiperen.
Vanaf dit seizoen is het voor alle verenigingen verplicht gesteld om hun financiële gegevens door
middel van het financieel formulier in Sportlink Club in te vullen en bij de KNVB in te dienen.
De KNVB nodigt de (veldvoetbal)verenigingen dan ook uit om het financieel jaarverslag over het
seizoen 2009/’10 in te vullen (via het financieel formulier in Sportlink Club) en dit in het bezit te stellen
van de KNVB vóór 1 februari 2011. De zaalvoetbalverenigingen dienen de financiële gegevens vóór 1
januari 2011 in te leveren.
Verenigingen, die nog vragen hebben over de inlevering van het financieel jaarverslag, kunnen
contact opnemen met de afdeling Ondersteuning Clubbesturen van het district.

5

Scheidsrechterszaken

5.1 Herkansing shuttlerun en spelregeltoets
De allerlaatste herkansing van de conditietest en spelregeltoets (CT/ST) van het seizoen, vindt plaats
op 21 december in de Sporthallen Zuid. Het tijdstip van aanvang is 19.00 uur. De organisatie is in
handen van de COVS. Scheidsrechters zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen (tijdige) aanmelding!
Deelnemen aan deze herkansing is alleen nodig indien deelname verplicht is en nog niet is voldaan
aan de eisen van de CT/ST. Aanmelden kan bij de COVS, lees voor aanmelding alle informatie goed
door.
Dinsdag 21 december 2010, organisatie Scheidsrechtersvereniging Amsterdam.
Plaats: Sporthallen Zuid Burgerweeshuispad 54 1076 EP Amsterdam
Tel: 06-38498422
Aanmeldingsformulier graag digitaal invullen. Inschrijven vóór 10 december 2010 bij:
B.C. Mathot
Wessel Gansfortstraat 5
1064 NP Amsterdam
E-Mail: Amsterdam@covs.nl
- Invulinstructie aanmelding
- Aanmeldingsformulier
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6

Tuchtzaken

6.1 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.

6.2 Beroepszaken landelijk
Beroepszaak BEC’09
e
Een geldboete van € 50,- alsmede 3 winstpunten in mindering (1 team). Bovendien heeft de
tuchtcommissie als maatregel opgelegd dat de desbetreffende wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld en
zal worden gespeeld op het terrein (zaal) van SV Lake Valley. Deze strafoplegging casu quo
maatregel heeft plaatsgevonden omdat de vereniging BEC’09 schuldig is bevonden aan het niet
spelen door het eerste team van de vereniging BEC’09 van de wedstrijd BEC’09 1 – SV Lake Valley 1
d.d. 1 oktober 2010.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel
gekomen, dat het bewijs van het niet spelen van de wedstrijd, omdat het team niet is opgekomen,
voldoende is geleverd. De commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de
tuchtcommissie.
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7.1 Adresboekwijzigingen
Pagina

Vereniging

Wijziging

D 49

AGSV (BBFW39U)

D 53

FC Ankaraspor (GFBG30W)

D 54

Apollo’68 (BBFX01E)

Nieuw correspondentieadres:
Schoolstraat 39, 1719 AT Aartswoud
Nieuwe tel.nr. secretaris: 06-25003243
Nieuwe wed.sec. Algemeen: E. Mooij. Tel.nr. 06-25003243
Nieuwe scheidsrechterscoordinator: E. Mooij. Telnr. 06-25003243
Nieuw correspondentieadres:
Leeuwerikstraat 41A, 1021 GJ Amsterdam
Nieuwe secretaris: A. Yapici
Adres is idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 06-41184521
Telefoonnummer Afkeuringen”: 0226-453327 / 06-53794733
Nieuw correspondentieadres:
Ossewagendrift 3, 3436 AE Nieuwegein
Nieuwe secretaris: A.P. van Oostrom
Adres is idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 06-52353114
Nieuw correspondentieadres:
Burg. Dalenbergstraat 6, 1486 MT West-Graftdijk
Nieuwe secretaris: A.J. Vleer
Adres is idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 06-52055121

D 69

DFC’55 (BBCB57A)

D 85

Sv Graftdijk (BBFW38T)

D 102

Sv Koedijk (BBFZ519)

D 137

SCW (BBCY76S)

D 142

Sparta’67 (BBFY96L)

D 142

Spartanen (BBFW765)

D 145

SVIJ (BBDB40H)

D 150

Tornado/AvéWé (BBFZ232)

Nieuwe voorzitter: H. Jansen. Tel.nr. 0299-681237

D 172

ZCFC (BBFX24R)

Nieuwe voorzitter: M. van Dijk. Tel.nr. 075-6312073

D 176

ZVL/Sportcenter Alkmaar
(BBFY17W)

Nieuwe clubkleuren:
H: Blauw // B: Wit // K: Blauw

Nieuwe voorzitter: S. Kooij. Tel.nr. 06-42455958
Nieuw correspondentieadres: Zeilhof 22, 1435 LS Rijsenhout.
Nieuwe secretaris: A.W. van Ooijen
Adres is idem aan correspondentieadres. Tel. 0297-500085
Nieuw correspondentieadres: Kanaalkade 47, 1756 AC ‘t Zand
Nieuwe secretaris: S. Bakker
Adres is idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 0224-591689
Nieuw correspondentieadres:Zeggeveen 2, 1687 WK Wognum.
Nieuwe secretaris: F. Jak.
Adres is idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 0229-578199
Nieuw correspondentieadres: Zwaanstraat 47, 1973 VB Ijmuiden.
Nieuwe secretaris: M. Vroome.
Adres is idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 06-50637097
Nieuwe voorzitter: J. Zwanenburg. Tel.nr. 0255-538387
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Pagina

Sporthal

Wijziging

D 181

Sporthal Cultuurcampus

Nieuwe sporthal
Adres: Voor De Burchten 2, 3452 MA Utrecht (Vleuten)

Pagina

Official

Wijziging

D 184

T.A. Ausems (BBYM368)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 184

A. Barszczowski (MHPC80L)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 185

W.A.M. de Boer (BBDR75X)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 186

J. Candel (FZMN59G)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 187

R. van Dijjk (FMMM29T)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 187

A.C. van Duinen (CBSM50N)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 188

E.H. Fadili (CHHS689)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 188

R.B.A.M. Fiscalini (FJNV26B)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 188

T. Franse (GHGG44I)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 198

C. Groeneveld (BBGH684)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 191

E.E. Keizer (BCMG60K)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 194

R.M. de Meyer (CHXW21K)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 195

G.R. Overbeeke (MCNS46G)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 196

J.C. Rijser (BBGN978)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 196

M. Ros (CBVQ69W)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 198

A. Veerman (CBXV62U)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 199

J. Wevers (BNLW95E)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 202

H. Hiemstra (CBRG92O)

Juiste tel.nr is: 06-10343151

D 207

A. Barszczowski (MHPC80L)

D 207

A. Veerman (CBXV62U)

D 207

O. Zijp (CBJH30V)

Aangemeld als assistent scheidsrechter veldvoetbal.
Dwingel 38, 1648 JM De Goorn
Tel.nr. 06-41949619
Aangemeld als assistent scheidsrechter veldvoetbal.
Hugo de Groothof 3, 1132 SJ Volendam.
Tel.nr. 06-13485367
Gestopt als assistent scheidsrechter veldvoetbal
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