Algemene berichten KNVB district West I

5
2 december 2010
INHOUD
Inleiding

3

1

4

2

3

4

5

Algemeen
1.1

Afscheidsreceptie Henk Wester

4

1.2

AV Digitaal

4

1.2.1 (Besloten) KNVB E-mailmodule in Sportlink Club

4

1.2.2 Module Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) – uitrol Fase 2

4

Wedstrijdzaken Veldvoetbal

9

2.1

Start competitie veldvoetbal 2011/'12

9

2.2

Pilot E- en F-pupillen op zondag

9

2.3

2e- 3e en 4e klassers: ‘het komt eraan’

10

2.4

Wedstrijdwijzigingen? Voer ze zelf door!

10

Wedstrijdzaken Zaalvoetbal
3.1

Wedstrijdwijzigingen (combi)verenigingen

11

3.2

Bekertoernooi zaalvoetbal West I

11

3.3

Regeling doelverdediger B-categorie

11

3.4

Wedstrijdprogramma per sporthal

12

3.5

Zaalvoetbal wintertour voor veld- en zaalvoetbalclubs

12

3.6

Zaalvoetbalwintertour regio Zuid

13

3.7

2e klasse zaalvoetbal nu ook A-categorie

13

Ondersteuning Clubbesturen
Kunstgras in de winter: hoe te gebruiken?

14

4.2

Verzoek indienen financieel jaarverslag

14

4.3

WKR ook van belang voor verenigingen

14

Scheidsrechterszaken
Herkansing shuttlerun en spelregeltoets

Scheidsrechterszaken & Voetbal Technische Zaken
6.1

7

14

4.1

5.1

6

11

Start cursus assistent-scheidsrechter

Voetbal Technische Zaken

15
15

16
16

16

Algemene berichten KNVB district West I

8

9

Tuchtzaken

17

8.1

Niet eens met het schikkingsvoorstel, wat te doen?

17

8.2

Alles over tuchtzaken in nieuwe digitale brochure

17

8.3

Beroepszaken landelijk

17

Overig

18

9.1

Overlijdensberichten

18

9.2

Adresboekwijzigingen

18

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 AV Digitaal
1.2.1 (Besloten) KNVB E-mailmodule in Sportlink Club
Zoals eerder is vermeld beschikken alle verenigingen in de KNVB Sportlink Club Applicatie en alle
wedstrijdofficials in het Official Aanstellingen Overzicht m.i.v. het seizoen 2010/‟11 over een e-mailbox
waarnaar de KNVB de volgende categorieën e-mail kan versturen. Dit betreffen:
1. Wedstrijdwijzigingen (al bestaand)

alle wijzigingen met betrekking tot wedstrijden die na publicatie en vóór het spelen van de
wedstrijd plaatsvinden.
2. Algemene berichten (al bestaand)

Maandelijks overzicht van de belangrijkste berichten vanuit de KNVB.
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.
In de Algemene Berichten nummer 3 d.d. 7 oktober jl. hebben wij medegedeeld dat in het KNVB
kernsysteem zowel van de verenigingen, de verenigingssecretarissen en de wedstrijdofficials veel
meer e-mailadressen geregistreerd staan, dan zijn ingevoerd bij het abonnement „Overige Post‟. Wij
hebben toen aangegeven dat als op 15 oktober 2010 door de secretarissen en de wedstrijdofficials
nog geen e-mailadres(sen) is/zijn gekoppeld aan het abonnement „Overige Post‟ wij na deze datum
dan de in ons kernsysteem geregistreerde e-mailadressen van de verenigingen, de
verenigingssecretarissen en de wedstrijdofficials aan bovenvermeld nieuw abonnement in de KNVB emailmodule zullen koppelen. In week 46 (15 t/m 19 november 2010) is dit vanuit Zeist uitgevoerd. Als
dit niet gewenst wordt, kunnen de secretarissen en de betreffende wedstrijdofficials deze emailgegevens via de KNVB Sportlink Club Applicatie of het Official Aanstellingen Overzicht (OAO)
alsnog wijzigen.
In week 1 (3 t/m 7 januari 2011) zal de map „Overige Post‟ officieel in gebruik worden genomen en
zullen algemene brieven, gericht aan ALLE verenigingen of wedstrijdofficials alleen nog maar via dit
abonnement digitaal aan betrokkenen worden toegezonden. Dit betekent concreet dat dit soort
informatie niet meer fysiek via de postbezorging zal worden verzonden.

1.2.2 Module Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) – uitrol Fase 2
Wij zijn in augustus 2010 gestart met de fasegewijze invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier
(DWF) binnen het amateurvoetbal van de KNVB.
ste
Wij zijn in Fase 1 begonnen met de wedstrijden in de Topklassen, Hoofdklassen, 1 klassen
ste
ste
standaardvoetbal, reserve hoofdklassen, reserve 1 klassen, hoofdklasse en 1 klassen vrouwen en
alle landelijke jeugd- en pupillencompetities. Dit betreffen dan ruim 450 wedstrijden per week waarbij
het wedstrijdformulier digitaal vanaf de accommodatie van de thuisspelende vereniging wordt ingevuld
en verzonden.
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Het werken met het DWF is een grote wijziging t.o.v. de huidige werkwijze van het invullen van het
papieren wedstrijdformulier. In het begin is dit wennen geweest en moest door enkele verenigingen
worden teruggevallen op de Handleiding DWF of op de aangeboden ondersteuning van de KNVB.
Gebleken is dat een tijdige en goede voorbereiding door de vereniging van essentieel belang is voor
een goede uitvoering van de werkzaamheden.
Nu, na 10 officiële speelrondes, mag worden vastgesteld dat het DWF goed functioneert. Wekelijks
worden alle wedstrijdgegevens digitaal verstuurd en kunnen ook de verenigingen op ieder gewenst
moment via de KNVB Sportlink Club Applicatie beschikken over alle digitale wedstrijdformulieren van
de gespeelde wedstrijden, actuele tuchtgegevens en diverse andere relevante wedstrijd- en
spelersinformatie. Ruim voor de resp. speeldag kunnen de specifieke gegevens van de wedstrijd, de
arbitrage en de spelers met (technische) staf al „gereed‟ worden gezet voor plaatsing op het DWF.
Besloten is om, met ingang van het weekend 5 en 6 februari 2011, een aanvang te maken met Fase
ste
2 van de invoering van het DWF. Dit zal dan gelden voor de verenigingen die met hun 1 elftal
uitkomen in:




e

2 klasse zaterdag- of zondagvoetbal standaardvoetbal senioren heren
e
3 klasse zaterdag- of zondagvoetbal standaardvoetbal senioren heren
e
4 klasse zaterdag- of zondagvoetbal standaardvoetbal senioren heren

Dit betreft ruim 1.500 elftallen. De opgedane ervaringen van de eerdere uitrol nemen wij uiteraard mee
in Fase 2. Uitgangspunt is dat wij „de drempel‟ om te gaan werken met het DWF zo laag mogelijk
willen houden en dat hiervoor een goede instructie aan de verenigingen en scheidsrechters
onontbeerlijk is.
Voor de verenigingen en scheidsrechters die bij Fase 2 zijn betrokken zullen instructiebijeenkomsten
worden gehouden. De uitnodigingen hiervoor worden verzonden door het district waaronder de
verenigingen en de scheidsrechters ressorteren.
Beschikbaarheid modules ‘Bondsteam’ en ‘DWF’ voor verenigingen uit Fase 2
De verenigingen die betrokken zijn bij Fase 2 van de invoering van het DWF zullen vanaf week 2 –
maandag 3 januari 2011 in de KNVB Sportlink Club Applicatie de beschikking krijgen over de module
„Bondsteams‟. Hiermee kan dan het basisteam worden samengesteld van spelers en (technische)
staf voor plaatsing op het DWF.
Vanaf maandag 31 januari 2011 zal voor de betreffende verenigingen uit Fase 2 de module „Digitaal
Wedstrijd Formulier‟ in de KNVB Sportlink Club Applicatie „open‟ staan. Dit betekent dat vanaf deze
datum het Digitaal Wedstrijd Formulier kan worden voorbereid en door het resp. thuisteam en
uitteam, afzonderlijk van elkaar, kan worden ingevuld. Op de wedstrijddag zelf kan het DWF dan
worden ingvuld.
Uitrol Fase 3 – DWF
Het ligt in het voornemen om de elftallen die uitkomen in de:
e
 5 klasse zaterdag- of zondagvoetbal standaardvoetbal senioren heren
e
 6 klasse zaterdag- of zondagvoetbal standaardvoetbal senioren heren
in het weekend van 1 en 2 oktober 2011 te betrekken bij het Digitaal Wedstrijd Formulier.
Voor deze verenigingen zullen in de maand september 2011 instructiebijeenkomsten worden
gehouden.
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Voorwaarden voor een goede invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier
Technische Specificaties:
De verenigingen die worden betrokken bij de invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier dienen op
hun accommodatie over een breedband internetverbinding en een PC of Laptop te beschikken. Wij
adviseren een eventueel al aanwezige PC of laptop en internetverbinding op de minimaal hiervoor
geldende specificaties te controleren. Bij aan te schaffen apparatuur of faciliteiten kan gebruik worden
gemaakt van de volgende gegevens.
Specificaties PC/Laptop:
Besturingssysteem minimaal Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MAC OS versie 10.5 of Linux
versie 2.6.30.5-43. Windows 95, Windows 98 of Windows ME en een lagere MAC versie dan hiervoor
vermeld worden NIET ondersteund
 De PC of Laptop beschikt over een minimale beeldschermresolutie te beschikken van 768 x 1024
pixels.
 Minimaal 1 Gbyte beschikbare vrije ruimte op de harde schijf
Specificaties Internetverbinding:
 Een breedband internetverbinding
 Dongel
Uitlevering versie 1.1 Module Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
In Fase 1 zijn vanuit diverse verenigingen, de wedstrijdofficials en de KNVB organisatie zelf,
verzoeken en wensen ter verbetering van diverse functionaliteiten ontvangen. Dit heeft geleid tot een
verbeterde versie 1.1 die per 12 november jl. is uitgeleverd.
Korte toelichting op de doorgevoerde functionele wijzigingen:

SECTIE HANDLEIDING DWF

AANPASSING

1.5. Veel gestelde vragen en antwoorden

In de Handleiding zijn onder punt 1.5 ‘Veel
gestelde vragen en antwoorden’ over het DWF
opgenomen. De Handleiding is op te roepen in
de KNVB Club Applicatie onder Digitaal
Wedstrijd Formulier subscherm Help.

4.2. Stap 2 - Invullen wedstrijdformulier

Het scherm thuisteam/ Uitteam is uitgebreid met
de zogenaamde ‘Invulhulp’. Met deze invulhulp
worden de scheidsrechters en verenigingen door
het invullen geleid. Controles en vervolgstappen
die moeten worden genomen voorafgaand aan
de wedstrijd worden getoond bij het invullen.

thuisteam/ Uitteam  voorafgaand aan de
wedstrijd)

4.4. wedstrijdverloop > 4.4.3 Invoeren wissel

Het is nu mogelijk een ingevallen wisselspeler te
wisselen voor een nieuwe wisselspeler.

4.5.8 Versturen formulier naar de KNVB

Het formulier kan alleen worden verzonden als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:


Minimaal 7 en maximaal 11 basisspelers
aanwezig zijn bij het thuisteam.
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Minimaal 7 en maximaal 11 basisspelers
aanwezig zijn bij het uitteam.
 1 wedstrijdcoördinator aanwezig is.
 1 assistent-scheidsrechter thuisteam
aanwezig is.
 1 assistent-scheidsrechter uitteam aanwezig
is.
 Een status is ingevuld (“uitgespeeld” of
“gestaakt of veld afgekeurd”).
1) Wanneer status gelijk is aan uitgespeeld
moet een uitslag (doelpunten) zijn
ingevuld.
2) Wanneer status gelijk is aan “gestaakt of
veld afgekeurd” moet in ieder geval een
reden(omschrijving) zijn ingevuld.
Als bovenstaande zaken correct zijn kan het
formulier worden verzonden.
4.5.9. Doorgeven (incidentele) afgelasting via
DWF

Bij een afgelasting kan dit op de wedstrijddag
worden doorgegeven via het DWF. Een
afgelasting en een staking worden verschillend
afgehandeld via het DWF. Bij een afgelasting
wordt geen spelersopgave / wedstrijdverloop
ingevoerd en daarnaast hoeven hiervoor geen
accorderingen voor of na de wedstrijd te worden
ingevoerd door de scheidsrechter en/of
aanvoerder uitteam en aanvoerder thuisteam.
Zie voor verdere afhandeling onder punt 4.5.9 de
Handleiding DWF.
Uiteraard dient hierbij ook rekening te worden
gehouden met de vastgestelde
uitspeelvoorwaarden die voor deze wedstrijd
door de KNVB zijn vastgesteld.

4.5.10 Invullen wedstrijd na een staking

Groot verschil tussen een gestaakte wedstrijd en
een afgelasting is het feit dat bij een staking de
wedstrijd is begonnen en bij een afgelasting de
wedstrijd (in de regel) nog niet is begonnen. Voer
bij een staking de volgende stappen uit:
1. Selecteer het tabblad wedstrijdverloop.
Vul hierbij de gele kaarten, rode kaarten,
wissels en doelpunten in die
voorafgaande aan het staken van de
wedstrijd plaatsvinden.
2. Selecteer hierna het tabblad
“Vastleggen”
3. Vul bij het onderdeel Wedstrijdstatus de
status “Gestaakt of veld afgekeurd”
4. Geef bij het veld “Omschrijving” de reden
op voor de staking. Een van de volgende
omschrijvingen kan worden
geselecteerd:
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4.5.11 Uitspelen van een gestaakte wedstrijd
(in zijn geheel opnieuw spelen)

Gest. onv. spelers uitelftal / team
Gest. onv. spelers thuiselftal / team
Gestaakt wegens ongeval
Gestaakt wegens wanordelijkheden
 Gestaakt wegens weersomstandigheden
Wanneer een wedstrijd is gestaakt en in zijn
geheel moet worden overgespeeld hoeft op het
DWF geen informatie te worden overgenomen uit
de eerste wedstrijd (zijnde de wedstrijd die is
gestaakt).
Vul voor deze nieuwe wedstrijd het DWF in zoals
dit voor een normale wedstrijd moet worden
ingevoerd. De kaarten, wissels en
doelpuntenmakers uit de eerste wedstrijd hoeven
niet te worden ingevoerd.

4.5.12 Uitspelen van een gestaakte wedstrijd
(vanaf gestaakte gedeelte uitspelen)

Wanneer een wedstrijd is gestaakt en het
resterende gedeelte moet worden uitgespeeld
dan hoeft op het DWF geen informatie te worden
overgenomen uit de eerste wedstrijd met
betrekking tot Tucht (gele kaarten / rode
kaarten).

De diverse paragrafen in de Handleiding DWF versie 1.1 zijn n.a.v. de doorgevoerde verbeterpunten
aangepast. De Handleiding is te lezen (of uit te printen) vanuit de KNVB Clubapplicatie, via:
Wedstrijdzaken
Digitaal Wedstrijdformulier
Op subscherm Wedstrijden kiezen voor „functie‟ Help
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2 Wedstrijdzaken Veldvoetbal
2.1 Start competitie veldvoetbal 2011/'12
Het seizoen 2010/'11 is in volle gang, maar de voorbereidingen voor het seizoen 2011/'12 worden al
getroffen. Hieronder enige belangrijke data.
In de speeldagenkalender 2011/'12 is een belangrijke aanpassing gedaan voor het bekerprogramma
van B- en C-Junioren alsmede de pupillen. Er worden uitsluitend bekerwedstrijden in de
poulefase gespeeld op zaterdagen (3 & 24 september en 5 november) en er is geen midweeks
bekerprogramma meer op midweekse avonden voor het seizoen. Hierdoor wil West I de verenigingen
in staat stellen met alle jeugdteams uit de B-categorie in te schrijven voor het bekertoernooi. West I zal
meer categorieën onderscheiden waardoor er nog meer gradaties ontstaan in het bekertoernooi om
alle teams zoveel als mogelijk van gelijk niveau tegen elkaar te laten spelen. De bekertoernooien in de
B-categorie starten op 4 en 5 september en krijgen in de loop van het najaar een vervolg.
Competitie veldvoetbal, categorie A* (met uitzondering van de topklasse)
Zaterdag 3 september / zondag 4 september 2011
* Voor de start van de categorie A van het reservevoetbal kan per district, afhankelijk van de
vakantieperiode, een afwijkende startdatum worden vastgesteld.
Bekercompetitie veldvoetbal *
Poulewedstrijden hoofd- en 1e klassen
Ronde 1: 20/21 augustus 2011
Ronde 2: 24 augustus 2011
Ronde 3: 27/28 augustus 2011
* Met uitzondering van de clubs uit de topklasse die in het seizoen 2011-2012 niet meedoen aan de
districtsbeker.
KNVB beker AV/BV
Ronde 1 KNVB beker AV/BV (56 amateurverenigingen; 32 clubs uit de topklasse en 24 halve
finalisten districtsbeker): deze datum wordt in een latere fase bekendgemaakt.
Download hier nu al de Speeldagenkalender 2011-2012 van West I
Als de link niet werkt, komt dat mogelijk omdat u niet over de juiste versie van Adobe Acrobat Reader.
Om de meest recente versie van Adobe Acrobat Reader te downloaden, gaat u naar de website van
Adobe.

2.2 Pilot E- en F-pupillen op zondag
De pilot 'E- en F-pupillen op zondagochtend' is dit najaar van start gegaan. De eerste indrukken van
de deelnemers zijn positief en geven voldoende aanleiding om hier ook in de voorjaarsreeks door te
gaan. De pilot speelt zich dit najaar af in de regio Utrecht. De KNVB West I raadt alle clubs die
kampen met een overbespeling van de velden op zaterdag aan eens over dit project na te denken.
Ligt uw vereniging in de regio Utrecht en voelt de vereniging er wel iets voor om met één of meerdere
E- en/of F-pupillenteams op de zondag te gaan spelen? Neem dan contact op met de afdeling
wedstrijdzaken: west1-competitie-veld@knvb.nl.
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2.3 2e- 3e en 4e klassers: ‘het komt eraan’
Direct na de winterstop wordt er een begin gemaakt met het gebruik van het digitale wedstrijdformulier
(DWF) in alle tweede, derde en vierde klassen van het standaardvoetbal in West I. In de tweede
en derde week van januari 2011 worden er regionale instructiebijeenkomsten gepland om alle
verenigingen kennis te laten maken met het digitale wedstrijdformulier.
Voor diegene die de wedstrijdformulieren regelt voor bij het eerste elftal is dit een belangrijk moment.
Ook alle scheidsrechters worden door middel van informatieavonden geïnstrueerd. Ook is het van
groot belang dat in alle clubhuizen een computer of laptop aanwezig is om via sportlink.club het
digitale wedstrijdformulier in te kunnen vullen. Bij aanvang van het seizoen 2011/'12 wordt het digitale
wedstrijdformulier ook geïntroduceerd in de vijfde en zesde klassen. De clubs uit deze klassen worden
hier later over geïnformeerd.

2.4 Wedstrijdwijzigingen? Voer ze zelf door!
De afgelopen weken worden de competitieleiders weer 'bedolven' onder de wedstrijdwijzigingen. Dit
terwijl de verenigingen sinds dit seizoen zelf via Sportlink_Club (onderdeel wedstrijdzaken en het
subscherm accommodatiebezetting) het veldenschema kunnen aanpassen.
Wat is het voordeel van deze optie?
1. Als iedereen gebruik maakt van deze mogelijkheid dan kan de KNVB een wedstrijdprogramma
aanbieden dat zo optimaal mogelijk is.
2. Als iedereen gebruik maakt van deze mogelijkheid dan dringt de KNVB de wedstrijdwijzigingen
terug en worden de secretariaten niet meer overstelpt met grote 'bergen' aanpassingen van het
wedstrijdprogramma.
De verenigingen die al gebruik maken van deze optie kunnen dit bericht aan zich voorbij laten gaan,
maar het grote aantal verenigingen dat nog steeds geen gebruik maakt van het optimaliseren van de
veldenbezetting wordt verzocht zich hierin te gaan verdiepen. Het scheelt hen en de competitieleiders
veel werk. Voor de verenigingen die al deelnemen staat onderaan dit artikel het overzicht wanneer de
programma's worden vrijgegeven.
Elke vereniging die geen gebruik maakt van het optimaliseren van het wedstrijdprogramma en de
komende tijd via mailtjes, telefoontjes of op welke manier dan ook wijzigingen aanvraagt of doorgeeft,
zal door de competitieleiders op de hoogte brengen van deze mogelijkheid.
Wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot Rinus van der Lugt via e-mailadres
rinus.vanderlugt@knvb.nl of per telefoon: 020-4879168.
De verenigingen die wel al deelnemen kunnen hieronder het overzicht downloaden wanneer de
programma's worden vrijgegeven om zelf de veldbezetting te optimaliseren.
Overzicht optimalisering veldbezetting
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3 Wedstrijdzaken Zaalvoetbal
3.1 Wedstrijdwijzigingen (combi)verenigingen
Regelmatig bereiken ons vragen over de wedstrijdwijzigingen die men niet meer ontvangt per post.
Het klopt dat deze niet langer per post naar de verenigingen worden verstuurd.
Met ingang van het seizoen 2010/‟11 wordt er naar de mailbox van de vereniging binnen
Sportlink_Club de wedstrijdwijzigingen verstuurd. De mailbox is voor de functionarissen die de club
hier zelf voor heeft geautoriseerd bereikbaar. De clubfunctionaris moet geautoriseerd zijn voor de
module „vereniging‟. Vanuit de mailbox is het mogelijk de wedstrijdwijzigingen automatisch door te
sturen naar 10 andere e-mailadressen. Dit doet u onder „vereniging  onderhoud  abonnementen.
Voor meer informatie over de e-mailmodule klik u hier.
Bent u secretaris van een combivereniging, neem dan contact op met de algeheel secretaris van uw
vereniging. Hij kan u dan verder helpen en autoriseren voor de gewenste module.
Op voetbal.nl zijn de programma‟s ook zichtbaar voor het publiek, maar voor de verenigingen is het
beter om de programma‟s via Sportlink_Club te benaderen. Dit is altijd actueel en voor een langere
periode inzichtbaar. Voetbal.nl wordt slechts een paar keer per dag ge-updated en heeft dus enige
vertraging.

3.2 Bekertoernooi zaalvoetbal West I
In de periode 13 december t/m 7 januari staan voor de mannen (standaard en recreatie) en vrouwen
e
e
respectievelijk de 1 en de 2 ronde van het bekertoernooi gepland. Vanaf deze rondes dient iedere
wedstrijd een winnaar op te leveren. Is de stand na de reguliere speeltijd gelijk, dan wordt de wedstrijd
vervolgd met een strafschoppenserie (ieder team eerst serie 5 strafschoppen. Bij gelijke stand ieder
team om en om een strafschop). We verzoeken de verenigingen de uitslag van de bekerwedstrijd na
de wedstrijd z.s.m. door te geven per e-mail (West1-competitie-zaal@knvb.nl).

3.3 Regeling doelverdediger B-categorie
Bij bestuursbesluit van het district West I is een aanvulling van kracht op regel 16 "de doelworp". In de
Handleiding scheidsrechters zaalvoetbal onder toelichting punt 5 moet worden toegevoegd:
Na een spelhervatting - genomen door de doelverdediger op de eigen helft - is het een medespeler
toegestaan om eenmaal de bal terug te spelen op de doelverdediger, voordat deze over de middenlijn
is geweest of gespeeld of aangeraakt door een tegenstander. De doelverdediger mag de bal niet
aanraken met zijn hand(en) en /of arm(en).
Deze regeling is geldig voor de volgende competities:
Mannen
3e klasse en lager
Vrouwen
Hoofdklasse en lager
Veteranen
Jeugd
1e klasse
Dus niet geldig in de onderstaande competities
Mannen
2e klasse en hogger
Vrouwen
Topklasse
Jeugd
Topklasse
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3.4 Wedstrijdprogramma per sporthal
Voor de sporthalbeheerders is het nodig te weten wie er in hun hal komen spelen. Daarom
publiceerde de KNVB West I wekelijks het overzicht van het wedstrijdprogramma per sporthal.
Inmiddels is het mogelijk om op voetbal.nl ook op zaalvoetballocaties te zoeken en per dag het
wedstrijdprogramma op te vragen.
Hieronder is een kleine handleiding te downloaden voor het opvragen van het programma per
sporthal.
Handleiding 'zoeken op accommodatie' voor sporthalbeheerders.
Mocht u het lastig vinden om een account aan te maken op voetbal.nl, gebruik dan deze handleiding
daarbij. Uitleg voetbal.nl

3.5 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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3.6 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

3.7 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.
Eveneens is in de A-categorie de regeling van toepassing dat het uitspelende team reserveshirts
moet dragen bij gelijkenis van tenue.
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
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4 Ondersteuning Clubbesturen
4.1 Kunstgras in de winter: hoe te gebruiken?
In de winter komen vragen opborrelen over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse
omstandigheden. Vorst, ijzel, sneeuw. Kan er wel op kunstgras gespeeld worden? En is zout strooien
verstandig?
In het document 'Kunstgras en de winter' wordt hier meer duidelijkheid over verschaft. Wat zijn de
(on)mogelijkheden van het spelen op kunstgrasvelden in winterse omstandigheden?
Lees Kunstgras en de winter!

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.

4.3 WKR ook van belang voor verenigingen
Per 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling (WKR) in werking. Deze regeling kan consequenties
hebben voor de verenigingen die werken met betaalde arbeidskrachten.
Door deze werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,4 procent van hun fiscale loon (de
'vrije' ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. De
werkkostenregeling is met ingang van 1 januari 2013 voor alle werkgevers verplicht.
Voor vragen verwijzen wij naar de brochure Werkkostenregeling van de Belastingdienst.
Mochten de verenigingen nog vragen hebben, dan kunnen zij terecht bij de Belastingdienst
(telefoonnummer 0800-0543) of bij de WOS (Werkgeversorganisatie in de sport). Kijk op de
website www.w-o-s.nl, stuur een e-mail naar voetbal@w-o-s.nl of bel met telefoonnummer 0264834450.
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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
Ter lering en vermaak zijn onderstaand de verschillende spelregeltoetsen veld en zaal te vinden die in
september en oktober zijn getoetst.
Spelregeltoetsen veldvoetbal
Toets A1
Toets B1
Toets C1
Toest D1
Spelregeltoetsen Zaalvoetbal
Toets FA1
Toets FB1
Toest ZA1
Toest ZB1
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6

Scheidsrechterszaken & Voetbal Technische Zaken

6.1 Start cursus assistent-scheidsrechter
Dit seizoen start de KNVB West I weer cursussen specifiek voor assistent-scheidsrechters. De cursus
wordt gegeven bij FC Weesp en in Uitgeest. De data waarop de cursus start is 29 november 2010 in
Uitgeest en 30 november 2010 in Weesp, aanvangstijd 19.30 uur.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur (totaal 7,5 uur) en er zal onder andere aandacht
zijn voor de samenwerking tussen scheidsrechter en assistent-scheidsrechter en de bijbehorende
spelregels. De datum van de tweede cursusavond wordt in overleg met de cursisten afgesproken. De
slotavonden zijn op 25 januari 2011 (Uitgeest) en 8 februari 2011 (Weesp). De cursusbijdrage is
€7,50.
U kunt zich aanmelden door het invullen en retourneren inschrijfformulier naar west1opleidingen@knvb.nl.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling opleidingen, Peter Vriend 0204879147.
- Inschrijfformulier cursus assistent-scheidsrechter

7

Voetbal Technische Zaken

VRAAG EN AANBOD
Vereniging van Oefenmeesters Nederland (VVON), District West I
bemiddelt tussen verenigingen en trainers in het aangaan van verbintenissen.
Oefenmeesters die lid zijn van de VVON kunnen zich opgeven bij:
Regio Utrecht
P.M.van Boeijen: 035-6029344 / 035-6093534(werk) / Email bowi1948@xs4all.nl
Regio Amsterdam/Zaandam/Haarlem
L.F. Bosch: 06-24523645 / Email L.F.Bosch@versatel.nl
Regio Noord-Holland/Noord:
J. Tol: 0229-245525 / 06-10569668 / sjaaktol@quicknet.nl
Verenigingen die voor het komend seizoen een oefenmeester zoeken kunnen eveneens contact
opnemen met bovengenoemde personen. Gaarne uw opgave van de soort club (zaterdag/zondag) en
de klasse waarin het standaardelftal uitkomt en de wensen t.w. Hoofd/Hulp of Jeugdtrainer. Voor
zover op de lijst van de VVON aanwezig krijgt U dan een opgave van trainers toegezonden.
Wanneer men tot overeenstemming komt, dient men Vraag en Aanbod hiervan in kennis te stellen,
zodat het vacaturebestand actueel blijft. Bij voorbaat dank,
VVON WEST I
P.M.van Boeijen
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8

Tuchtzaken

8.1 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.

8.2 Alles over tuchtzaken in nieuwe digitale brochure
De voetbalsport ontwikkelt zich en dit brengt veranderingen met zich mee. Deze veranderingen zijn
ook van invloed op de behandeling van tuchtzaken. Zo is, na een succesvolle pilot, het
schikkingsvoorstel ingevoerd in het tuchtrecht amateurvoetbal. Fasegewijs volgt de invoering van het
Digitaal Wedstrijd Formulier en de implementatie van de topklasse is een feit.
Voor de landelijke competities amateurvoetbal heeft nog een organisatorische verandering
plaatsgevonden. De organisatie van de landelijke competities amateurvoetbal gebeurt nu vanuit Zeist.
In een nieuw ontwikkelde brochure staat alles over de behandeling van tuchtzaken. Overzichtelijk zijn
alle procedures en eventuele veranderingen daarin weergegeven. De digitale brochure „Tuchtzaken:
alle informatie op een rij‟ vindt u op www.knvb.nl/tuchtzaken.

8.3 Beroepszaken landelijk
Beroepszaak – WKE
e
Een geldboete van € 75,- alsmede 1 winstpunt in mindering (1 elftal). Deze strafoplegging heeft
plaatsgevonden omdat de vereniging WKE schuldig is bevonden aan collectief wangedrag door het
leveren van commentaar op en het beledigen van de (assistent-)scheidsrechter(s) door meerdere
spelers en functionarissen na afloop van de wedstrijd Be Quick 1887 1 – WKE 1, gespeeld op 25
september 2010.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie van beroep tot het oordeel
gekomen, dat het bewijs van hetgeen de vereniging WKE is verweten, voldoende is geleverd. De
commissie van beroep bevestigt dan ook de uitspraak van de tuchtcommissie.
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9

Overig

9.1 Overlijdensberichten
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Piet Kramer
In leven drager van de bronzen en zilveren waarderingsspeld van de KNVB district West I en
wedstrijdsecretaris en erelid van vereniging Sint Adelbert.
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Henk Pel
In leven drager van de zilveren waarderingsspeld van de KNVB district West I en erevoorzitter, erelid
e
en 1 elftalbegeleider van vereniging De Zebra‟s.

9.2 Adresboekwijzigingen
Pagina

Vereniging

Wijziging

D 67

Dalto

Nieuw correspondentieadres: Faunalaan 105, 3972 PP Driebergen.
Nieuwe secretaris: K. v/d Burg.
Adres idem aan corespondentieadres. Tel.nr. 0343-514267

D 72

Domstad Majella

Nieuw telefoonnummer Accommodatie: 030-2751998

D 75

DWOW

D 83

Geel Wit‟20

D 89

Hertha

D 92

HSV

Nieuw correspondentieadres: Dirk Bakkerhof 2, 1852 HN Heiloo

D 170

WSW

Nieuwe penningmeester: Mevr. N. Bregman. Tel.nr. 06-23028322

D 175

ZVC

Nieuw correspondentieadres: Voorweide 57, 1902 SW Castricum
Nieuwe secretaris: R. Welboren.
Adres idem aan correspondentieadres. Tel.nr. 0251-670245

Pagina

Sporthal

Wijziging

D 181

De Sluis

Nieuw telefoonnummer: 0228-563535

Nieuw telefoonnummer Wedstrijdsecretaris Algemeen en
Scheidsrechtercoördinator E.J.N. Zomerdijk: 06-51268425
Nieuwe correspondentieadres: Voorzorgstraat 9, 2013 VM Haarlem.
Nieuwe secretaris: E.B.T. van Lent. Tel.nr. 023-5400114
Nieuwe penningmeester: Mevr. J. Schaap. Tel.nr. 023-5316179.
Nieuwe wedstrijdsecretaris zaalvoetbal: P.A.J. Voorbij.
Tel.nr. 0297-264588
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Pagina

Official

Wijziging

D 184

Aykan, B, (MMKQ913)

D 191

Kies, R. (LXKT109)

D 194

Noble, R. le (CBBR068)

D 195

Osrouti, M. el (MFNY53B)

D 195

Primowees, J. (MFJT55S)

D 199

Waard, P.A. de (GCFD62D)

Adreswijziging: Ottho Heldringstraat 33 S, 1066 XT Amsterdam.

D 202

Hemminga, F. (BBGJ81D)

Nieuw telefoonnummer: 06-46560307

Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbal.
Melis Stokelaan 270, 1813 DS Alkmaar. Tel.nr: 06-53891133
Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbal.
Zonnebaardweg 18, 3755 KG Eemnes. Tel.nr: 035-5334189
Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbal.
De Streng 2, 1738 CS Waarland. Tel.nr. 06-40873311
Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbal.
Livingstonelaan 187, 3526 HD Utrecht. Tel.nr: 030-2896965
Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbal.
Bloemhaven 9, 3645 HK Vinkeveen. Tel.nr. 0297-289399
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