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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 voetbal.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 Guus Posthumus nieuwe districtsmanager West I
Guus Posthumus wordt de nieuwe districtsmanager van het KNVB-district West I. De 39-jarige
Posthumus volgt per 1 maart 2011 Hans Schelling op, die manager zaalvoetbal in Zeist wordt.
Sinds 1997 is Guus Posthumus werkzaam voor de KNVB. In het toenmalige district West II begon hij
als medewerker ondersteuning clubbesturen. Vanaf 2004 is Posthumus in district West I coördinator
ondersteuning clubbesturen. Daarnaast is hij sinds 2006 projectleider Tijd voor Sport.

1.2 Vertrek Hans Schelling bij KNVB West I
Hans Schelling is per 1 maart 2011 benoemd tot manager zaalvoetbal bij de KNVB met als
standplaats Zeist.
Schelling, sinds 1996 districtsmanager van West I, gaat leiding geven aan de uitvoering van het
rapport „Zaalvoetbal op de kaart‟ dat de algemene vergadering AV eind 2010 heeft aangenomen.
Speerpunten daarbij zijn onder meer ledenaanwas, het zaalvoetbal terugbrengen tot de Europese top
tien, het stimuleren van jeugdzaalvoetbal, samenwerking met scholen en lokale overheden en diverse
projecten. Hans Schelling (51) blijft voorlopig tevens interim directeur van de Nederlandse Rugby
Bond, totdat er een opvolger is gevonden.

1.3 Verslag districtsvergadering West I
De districtsvergadering heeft op 25 november 2010 plaatsgevonden in Amstelborgh/Borchland te
Amsterdam/Duivendrecht. Tijdens deze vergadering heeft besluitvorming van het district West I
plaatsgevonden. Het verslag van deze vergadering is hier te vinden.

1.4 Gezocht: leden bestuurscommissie zaalvoetbal
Het Nederlandse zaalvoetbal staat al jaren voor een grote uitdaging.
Onderzoeken, voorstellen en investeringen om het zaalvoetbal op een hoger niveau te krijgen bleven,
ondanks de enorme potenties voor de sport, tot op heden zonder direct resultaat. Naar de oorzaak is
een diepgaande studie gedaan waarvan de resultaten samen met verbetervoorstellen zijn verwoord in
het rapport ‘Contouren Masterplan Zaalvoetbal 2010-2014’. De publieksversie van dit rapport vindt u
hier.
Het bestuur amateurvoetbal heeft ingestemd met de negen aanbevelingen om de positie van het
zaalvoetbal te verbeteren. Kern van deze aanbevelingen is een grote mate van zelfstandigheid binnen
de KNVB voor het zaalvoetbal. Deze meer zelfstandige positie heeft veranderingen tot gevolg in de
organisatie van het zaalvoetbal binnen de KNVB.
Belangrijk daarin is de instelling van een bestuurscommissie zaalvoetbal, waaraan voor een periode
van drie seizoenen de bevoegdheden worden gedelegeerd. Dit is een unieke situatie en kans voor het
zaalvoetbal binnen de KNVB. Van de bestuurscommissie wordt verwacht nieuwe wegen te vinden,
geen klassieke oplossingen. Het vergt bestuurlijke durf en de bereidwilligheid van iedereen om deze
fascinerende tak van de voetbalsport tot volle wasdom te laten komen.
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Het bestuur is daarom op zoek naar zes enthousiaste leden voor de bestuurscommissie
zaalvoetbal die, behalve affiniteit met zaalvoetbal, interesse en expertise hebben in of op minimaal
een van de volgende aandachtsgebieden:
-

onderwijs en opleidingen
promotie en marketing
regionale binding/ relatiebeheer
topzaalvoetbal en vertegenwoordigende teams
versterken verenigingen en clubondersteuning, inclusief licentiebeleid
wedstrijdzaken en scheidsrechterszaken, inclusief tuchtrechtspraak
zaalvoetbalontwikkeling

Naar verwachting besteedt een commissielid vier tot zes uur per week aan deze uitdagende en
innovatieve functie. Dit is een onbezoldigde vrijwilligersfunctie, behoudens vergoeding van onkosten.
Voorzitter van de bestuurscommissie is de portefeuillehouder zaalvoetbal van het bestuur
amateurvoetbal. De bestuurscommissie wordt bijgestaan door een professionele functionaris
(manager zaalvoetbal).
Kandidaten wordt verzocht in de sollicitatie aan te geven wat hen motiveert om in de
bestuurscommissie zaalvoetbal zitting te willen nemen. Zij die belangstelling hebben kunnen tot 10
februari 2011 naar deze functie solliciteren. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen
met Antoine de Brouwer, tel. 06 - 42462691. Sollicitaties, voorzien van een cv, kunnen gericht
worden aan de vertrouwenscommissie, ter attentie van Janet van Ginneken, Postbus 515, 3700 AM
Zeist of een e-mail naar vertrouwenscommissie@knvb.nl.

1.5 Verlopen spelerspassen
Er is bij sommige verenigingen en scheidsrechters onduidelijkheid ontstaan over hoe er omgegaan
moet worden met verlopen spelerspassen. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, worden hier nog
eens de richtlijnen vermeld zoals deze nog altijd van toepassing zijn.
Een speler mag alleen aan de wedstrijd deelnemen indien hij in het bezit is van een geldige
spelerspas. Op de spelerspas staat – zoals bekend verondersteld mag worden – een
geldigheidsperiode. Indien deze termijn verlopen is, mag de speler niet spelen. Er zijn enkele
uitzonderingen:
De vereniging beschikt over een tijdelijke spelerspas, ook hierop staat een geldigheidsperiode
De vereniging beschikt over een dispensatiebrief waarop de naam/namen van betrokken
speler(s) vermeld staan die ondanks een verlopen spelerspas toch mogen spelen. Ook hierop staat
een geldigheidsperiode
Er zijn twee soorten vervaldata die op de spelerspas of correspondentie kunnen staan:
Een vaste datum, bijv. 06-01-2011 is nu verlopen, dus niet geldig meer
Een combinatie van maand/jaar, bijv. 01-2011 is de hele maand januari 2011 geldig
Indien in het veldvoetbal één of beide teams beschikken over tenminste zeven geldige spelerspassen
dient de wedstrijd reglementair te worden aangevangen. Indien een vereniging (of allebei) weigert,
dan wordt dit reglementair gezien als niet opkomen.
Indien in het zaalvoetbal één of beide teams beschikken over tenminste vijf geldige spelerspassen (Acategorie) / vier geldige spelerspassen (B-categorie) dient de wedstrijd reglementair te worden
aangevangen. Indien een vereniging (of allebei) weigert, dan wordt dit reglementair gezien als niet
opkomen.
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Argumenten van verenigingen dat spelerspassen aangevraagd zijn, maar nog niet uitgeleverd, zijn
niet voldoende om een speler toch te laten spelen. Er dient altijd voldaan te zijn aan de hiervoor
genoemde criteria.
De KNVB vertrouwt erop met deze berichtgeving de eventueel ontstane onduidelijkheid te hebben
weggenomen.

1.6 Geldigheidsduur spelerspas wordt aangepast
Vanaf het weekend van 29 en 30 januari zal op nieuwe spelerspassen de geldigheidsduur op een
andere manier worden vermeld. Tot nu toe stond gedrukt vanaf welke maand de pas geldig was en tot
en met welke maand de pas geldig bleef. Bijvoorbeeld: 'geldig van 01-2011 t/m 01-2021'.
Op de nieuwe passen zal in het vervolg alleen het einde van de geldigheidsperiode van de pas
worden vermeld. In plaats van de maand waarin de pas verloopt, zal dan de exacte vervaldatum op de
pas staan, bijvoorbeeld: 'geldig t/m 20-01-2021'. Door deze wijziging sluit de tekst op de spelerspas
beter aan op de manier waarop de geldigheidstermijn in de administratie van de KNVB is vastgelegd.
Binnenkort komt in Sportlink Club de mogelijkheid beschikbaar om twee rapporten op te vragen met
informatie over de spelerspassen. Het ene rapport geeft een overzicht van alle passen die verlopen in
een periode die u zelf kunt opgeven. Het andere rapport geeft een overzicht van de spelers waarvan
de pasfoto nog niet is ingeleverd bij de drukker.

1.7 Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB
De reglementscommissie
De overlegvergadering tucht-en beroepszaken heeft de reglementscommissie verzocht ex artikel 32
lid 2 onder a van de Statuten uitspraak te doen of het door de scheidsrechter vermelden van een
overtreding van een trainer of een coach kan worden aangemerkt als een tenlastelegging in de zin
van de van toepassing zijnde reglementen van de KNVB. De reglementscommissie verstaat dat met
het woord tenlastelegging wordt bedoeld het aanhangig maken van een overtreding.
Overwegende
De wijze van aanhangig maken van een overtreding bij de tuchtcommissie amateurvoetbal is – onder
meer – geregeld in artikel 43 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (RTAV), luidende:
Artikel 43 Algemeen
Een overtreding wordt aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door:
een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van
een wedstrijdbepaling betreft;
(…)
een schriftelijke aangifte door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van een
wedstrijdbepaling betreft;
een schriftelijke aangifte door een orgaan, commissie of lid van de KNVB, wanneer het een
overtreding van de Statuten, de reglementen of gepubliceerde bestuursbesluiten betreft.
Een beslissing van de tuchtcommissie, wanneer het een overtreding van een wedstrijdbepaling
waartegen de scheidsrechter niet heeft kunnen optreden, een overtreding van de Statuten, de
reglementen of gepubliceerde bestuursbesluiten betreft.
(…)
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Uit deze bepaling blijkt dat een overtreding alleen dán door de scheidsrechter door een aantekening
op het wedstrijdformulier dan wel een schriftelijke aangifte aanhangig kan worden gemaakt wanneer
het gaat om een overtreding van de wedstrijdbepalingen.
In de Begripsbepalingen, die in de reglementenbundels van de KNVB zijn opgenomen, wordt onder
Wedstrijdbepalingen verstaan: reglementen of besluiten van organen, die betrekking hebben op het
verloop van een wedstrijd, de spelregels daaronder begrepen.
De reglementscommissie overweegt dat het begrip wedstrijdbepalingen in enge zin dient te worden
geïnterpreteerd, in die zin dat daaronder alleen dient te worden verstaan spelregels. Immers, wanneer
de ruime definitie, zoals verwoord in de Begripsbepalingen zou worden gehanteerd, heeft het
bepaalde onder d en e van artikel 43 lid 1 RTAV geen betekenis. De reglementscommissie overweegt
hierbij verder dat de Begripsbepalingen geen deel uitmaken van de reglementen van de KNVB. Zij zijn
nimmer door de daartoe bevoegde organen van de KNVB goedgekeurd en dienen slechts ter
ondersteuning bij het lezen van in de reglementenbundels opgenomen reglementen. De in de
Begripsbepalingen opgenomen omschrijvingen van begrippen kunnen dan ook niet op voorhand als
juist worden aangenomen.
Nu een trainer noch een coach deelneemt aan het spel, acht de reglementscommissie gegeven dat
deze personen zich niet schuldig kunnen maken aan een overtreding van een spelregel. Dit brengt
met zich dat door hen begane overtredingen slechts overtredingen kunnen zijn van de Statuten, de
reglementen of gepubliceerde bestuursbesluiten. De betrokken overtredingen kunnen derhalve bij de
tuchtcommissie slechts aanhangig worden gemaakt overeenkomstig hetgeen onder d en/of e van
artikel 43 lid 1 RTAV is bepaald, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 45 en/of 46
RTAV.
Uitspraak doende
Het door de scheidsrechter vermelden van een overtreding van een trainer of een coach op het
wedstrijdformulier kan niet worden aangemerkt als het aanhangig maken van de desbetreffende
overtreding bij de tuchtcommissie.
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 3 december 2010.
Mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier, voorzitter
Mr. P.W.A. van Geloven
Mr. S.F.H. Jellinghaus
Mr. D. de Loor
Drs. W. Schreuders
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2 Wedstrijdzaken Veldvoetbal
2.1 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?
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

2.2 Nieuw formulier overschrijvingen veldvoetbal
De overschrijvingsformulieren veldvoetbal zijn ingrijpend gewijzigd. Dit heeft te maken met het feit dat
sinds dit seizoen ook in het amateurvoetbal contractspelers zijn toegestaan.
Bovendien zijn de dispensatiecriteria aangepast. De oude formulieren kunnen vanaf 1 januari 2011
niet meer worden gebruikt. De nieuwe formulieren zijn te downloaden via knvb.nl/West1/Downloads
en te verkrijgen bij de districtskantoren.
Nieuwe overschrijvingsformulieren zaalvoetbal zijn binnen enkele weken beschikbaar.
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2.3 Voorjaarsreeks 45+ voetbal: meld nu je team aan!
Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers die spelen op buitenspel, maar gewoon
lekker een potje voetballen met leeftijdsgenoten. Dat is 45+-voetbal, een welkome aanvulling op de
bestaande (veteranen)competities.De KNVB hoopt dat gestopte liefhebbers dankzij het 45+-voetbal
weer in aanraking komen met een voetbalvereniging.
45+-competitie - ‘Mooi weer voetbal’
Gedurende het voetbalseizoen kunnen voetballers van boven de 45 jaar kiezen voor de ‘Mooi weer
voetbal’-variant. Hierbij staat er zowel in het najaar als het voorjaar een reeks van (minimaal) vier
toernooien op het programma. Een vereniging is eenmaal gastheer en speelt de overige drie keer bij
de andere verenigingen uit de poule. De wedstrijden worden, bij voorkeur, gespeeld op een
vrijdagavond. Een mooi avondje voor een ouderwetse partij ‘mooi weer voetbal’. Op 18 maart start er
weer een nieuwe voorjaarsreeks in West I. De andere speeldata zijn 25 maart, 8 april en 15 april.
Liefhebbers op leeftijd
Ons land telt ruim 2 miljoen mannen in de leeftijdscategorie van 40-65 jaar, van wie 25% in het
verleden heeft gevoetbald. Voor veel van hen is het reguliere voetbal, waarbij elk weekend een
wedstrijd van tweemaal 45 minuten op het programma staat, om praktische of fysieke redenen geen
optie. Toch wil de KNVB ook deze voetballiefhebbers de mogelijkheid geven om hun favoriete sport te
(blijven) beoefenen.
7 tegen 7 op een half veld
Voor de 45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in zeventallen
op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. Negentig
minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die twintig jaar
jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd.
Inschrijven
Heb je 7 'oude' maten met wie je het leuk vind om weer eens een balletje te trappen? Schrijf je dan nu
via een vereniging in voor de voorjaarsreeks van het 45+ ‘Mooi weer voetbal’. Met het
inschrijfformulier kan je vereniging je team aanmelden. Alle spelers moeten lid zijn van de KNVB.
Spelregels
- Er wordt op een half voetbalveld gespeeld
- De wedstrijden worden door KNVB scheidsrechters geleid
- De doelen zijn 5 x 2 meter
- De buitenspelregel is niet van toepassing
- Het team dat speelt bestaat uit een doelman en zes veldspelers
- Het spel begint of wordt na een doelpunt op het midden van het veld gestart/herstart
- Een eventuele strafschop wordt op 8 meter van het doel genomen
- In principe worden de normale veldvoetbal regels gehanteerd
- Fair Play staat erg hoog in het vaandel
Meer informatie
Ga naar www.voetbal.nl/45plus voor informatie over de 45+-toernooien en de competitievariant ‘Mooi
weer voetbal’. Wil je meer weten over de Proeftuin 45+-voetbal, NASB Sportinterventie, Fit for Life
Nederland of andere zaken? Neem dan contact op met 45plusvoetbal@knvb.nl.
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2.4 Promotie-/degradatieregeling Vrouwen veldvoetbal 2010/’11
Tijdens de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 is het voorstel “aanpassen
competitiestructuur vrouwenveldvoetbal” behandeld. Dit voorstel is besproken met alle clubs tijdens de
najaarsvergaderingen van dit jaar. De algemene vergadering heeft met de voorstellen ingestemd met
e
uitzondering van de 6 klasse in district Zuid II (totaal zijn dat er 13). Het voorstel ging uit van het
e
schrappen van de 6 klasse in de nieuwe piramide maar de vergadering heeft dus besloten alleen in
e
e
Zuid II de 6 klasse te handhaven. Dit heeft tot gevolg dat het aantal 5 klassen in de piramide wordt
verminderd. De definitieve promotie-/ degradatieregeling is hierop aangepast.
In het bewaarnummer 2010/‟11 is in hoofdstuk 1.22.9 aangegeven dat het publiceren van de
definitieve promotie-/degradatieregeling 2010/‟11 wordt aangehouden tot en met de besluitvorming
van de algemene vergadering amateurvoetbal op 4 december 2010. Nu deze besluitvorming heeft
plaatsgevonden is de definitieve promotie-/degradatieregeling 2010/‟11 vastgesteld.
Klik hier voor de complete promotie-/degradatieregeling vrouwen veldvoetbal 2010/‟11
Voor vragen kunt u contact opnemen met Pascal Zegwaard (zaterdag) 020-4879171 of Rinus van der
Lugt (zondag) 020-4879168. De promotie-/degradatieregeling voor het volgend seizoen (2011/‟12)
wordt opgenomen in het bewaarnummer 2011-2012 dat verschijnt in augustus 2011.

3 Wedstrijdzaken Zaalvoetbal
3.1 MAZ-West I van het jaar!
De KNVB West I wil „de Meest Actieve Zaalvoetbalvereniging (MAZ) van West I‟ in het zonnetje
zetten. Deze titel, die deze vereniging dan een jaar lang mag dragen, kan ook uw vereniging in de
wacht slepen. Het doel van dit project is om onze waardering over te brengen voor de
(club)vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten voor de promotie van de zaalvoetbalsport binnen West
I. Samen met de verenigingen wil de KNVB het zaalvoetbal naar een hoger plan brengen! Om te
kunnen bepalen wie „MAZ-West I‟ is, hebben we enige gegevens van uw vereniging nodig.
Door middel van een enquête willen we de relevante informatie van de zaalvoetbalvereniging in kaart
brengen. Deze gegevens zullen worden gebruikt om tot drie genomineerde verenigingen voor de titel
“MAZ-West I” te komen. De gegevens zullen geheel anoniem blijven en vertrouwelijk worden
behandeld. Tijdens de regiovergadering van 21 april 2011 zullen deze verenigingen zichzelf
voorstellen aan de andere verenigingen. De winnaar gaat natuurlijk niet met lege handen naar huis. Er
valt een mooie prijs te winnen voor de meest actieve zaalvoetbalvereniging van ons district.
Binnenkort ontvangen de zaalvoetbalverenigingen en de combiverenigingen met een zaalvoetbalafdeling van West I hierover een schrijven met hierin de link voor de enquête! Houdt de
post/site/sportlinkmailbox dus goed in de gaten!

3.2 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.
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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.

3.3 Februari belangrijk voor vrouwen zaalvoetbal
Op dinsdag 22 februari neemt de Hoofdcommissie zaalvoetbal een zeer belanrijke beslissing over de
inrichting van de competitieinrichting van het vrouwen zaalvoetbal. Komt er wel of geen landelijke
Eredivisie vrouwen!? Meer info t.z.t. op www.knvb.nl/west1 of via het e-mailsysteem in Sportlink_Club.
Voor meer info klik hier.

3.4 Oranje zaalteam treft ook Finland op weg naar EK
Op weg naar het Europees kampioenschap ontmoet het Nederlands zaalvoetbalteam Rusland, Servië
en Finland. De Finnen hebben zich in de voorronde als winnaar van groep E geplaatst voor het EKkwalificatietoernooi in het Topsportcentrum Rotterdam. De Finnen behaalden een zege op Albanië (90) en San Marino (7-0). Het laatste groepsduel met Cyprus eindigde in een 2-2 gelijkspel.
De groepswinnaar en de nummer twee – indien dit land behoort tot de vijf beste nummers twee van de
in totaal zes kwalificatiegroepen – plaatsen zich voor UEFA Futsal Euro 2012 in Kroatië.
Het volledige speelschema in de Topsporthal in Rotterdam ziet er als volgt uit:
Donderdag 24 februari:
18.00 uur Rusland – Finland // 20.30 uur Nederland - Servië
Vrijdag 25 februari:
18.00 uur Servië – Rusland // 20.30 uur Nederland - Finland
Zondag 27 februari:
15.30 uur Finland – Servië // 18.00 uur Rusland - Nederland
Kaartverkoop
Dagkaarten voor het EK-kwalificatietoernooi in Rotterdam kosten € 5,-. Groepen vanaf tien personen
betalen € 3,- per dagkaart. Kaarten kunnen per e-mail worden besteld via ben.eikendal@knvb.nl.
Tevens zijn de kassa’s van het Topsportcentrum op de drie wedstrijddagen geopend.

3.5 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. Ook de KNVB-officials kunnen via deze mogelijkheid bekijken wat
het wedstrijdprogramma per sporthal is.
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
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3.6 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

3.7 Scholencompetitie zaalvoetbal
District West I is dit seizoen van start gegaan met diverse scholencompetities. In het RZC (Sporthallen
Zuid) wordt er wekelijks door diverse Amsterdamse middelbare scholen gezaalvoetbald. In
Amsterdam Zeeburg is aan de succesvolle zaalvoetbalcompetitie voor basisscholen weer een vervolg
gegeven. Sinds 2011 wordt er ook gezaalvoetbald door middelbare scholieren in Haarlem. Hieronder
de diverse nieuwsbrieven over deze scholencompetities.
Haarlem
Maandag 31 januari 2011 vond in de van Turnhouthal in Haarlem de officiele aftrap van de Haarlemse
zaalvoetbal scholencompetitie plaats. De deelnemende teams van deze competitie zijn: FOH/Haarlem
college C1 en C2, FOH/Montesorri, college C1 en FOH/Teyler college C1. Lees de nieuwsbrief over
de Haarlemse scholencompetitie.
Amsterdam - RZC
Vrijdag 28 Januari vond in Sporthallen Zuid alweer de tweede ronde in poule C en D plaats van de
scholencompetitie voor de jongens. In poule C (jongens), waar 1 x 18 minuten gespeeld werd,
speelden de jongens leuk zaalvoetbal. De eerste wedstrijd tussen Bredero 1 en Comenius 2 was een
spannende pot zaalvoetbal.
Bekijk de nieuwsbrief over de scholencompetitie in het RZC.
Lees ook nieuwsbrief nr.3.

3.8 2e klasse zaalvoetbal nu ook A-categorie
e

Het districtsbestuur heeft in district West I de 2 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
e
e
e
heren – Eredivisie heren – 1 divisie heren – Hoofdklasse heren – 1 klasse heren – 2 klasse heren
- Topklasse Vrouwen - Topklasse A-junioren - Topklasse B-junioren.
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4 Scheidsrechterszaken
4.1 Opleiding arbiters I Veldvoetbal
Ieder jaar wordt voor scheidsrechters uit groep 2 die aan het einde van het seizoen naar groep 1 zijn
gepromoveerd, de Scheidsrechtersopleiding I veldvoetbal georganiseerd. De opleiding is verplicht
voor deze 'promovendi'. De scheidsrechters uit groep 1 die de opleiding nog niet hebben gevolgd,
worden hiervoor eveneens uitgenodigd.
In de zomer van 2011 zal deze opleiding op onderstaande data plaatsvinden:
- 12 en 13 augustus
- 26 en 27 augustus
- 9 december (terugkombijeenkomst)
Alle bijeenkomsten worden gehouden op het KNVB Sport- en Conferentiecentrum in Zeist.
Zodra de namen en adressen van de 'promovendi' bekend zijn, zullen zij van de KNVB Academie een
uitnodiging voor bovenstaande opleiding ontvangen.

5 Ondersteuning Clubbesturen
5.1 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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6

Voetbal Technische Zaken

6.1 Aanmelden: TC III Senioren en Jeugd 2011/'12
Komend seizoen wil de KNVB weer de cursussen TC III Jeugd en TC III Senioren organiseren. Bij
voldoende deelname gaan deze half september van start en eindigen eind april 2012. Deelnemers
worden één keer per week op de cursus verwacht.
De toelatingstesten voor deze cursussen worden gehouden op 11, 18 en 25 mei en 1 en 8 juni 2011.
Wie hieraan wil deelnemen, dient zich voor 3 mei (16.00 uur) aan te melden. Om teleurstelling te
voorkomen is het advies van de KNVB om niet te lang te wachten met de aanmelding.
Voorwaarden deelname toelatingstest:
Deelname aan de toelatingstest staat open voor kandidaten die aan een van de volgende twee eisen
voldoen:
- Minimaal twee seizoenen hebben gespeeld op het volgende niveau:
* mannen: standaardteam 6e klasse KNVB / reserve 2e klasse KNVB of hoger
* vrouwen: standaardteam / reserveteam 2e klasse KNVB of hoger
- De opleiding pupillen- of juniorentrainer met succes hebben afgerond
Indien een kandidaat niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kan hij/zij niet deelnemen aan
de toelatingstest. Het advies is dan een opleiding op niveau 2 (pupillen- of juniorentrainer) te volgen.
Onderstaand de informatiebrieven en inschrijfformulieren:
- Informatie TC III Senioren
- Inschrijfformulier TC III Senioren
- Informatie TC III Jeugd
- Inschrijfformulier TC III Jeugd

6.2 Vraag & Aanbod VVON West I
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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7

Tuchtzaken

7.1 Niet eens met het schikkingsvoorstel, wat te doen?
Spelers die een directe rode kaart hebben ontvangen en het vervolgens niet eens zijn met het
schikkingsvoorstel moeten binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen.
Vervolgens worden door de afdeling tuchtzaken rapportages opgevraagd van betrokken partijen. In
het kader van de directerodekaartregeling mag de speler de eerstvolgende competitie- of
bekerwedstrijd niet meespelen, ook in het geval de speler het niet eens is met het schikkingsvoorstel.
Als de speler het niet eens is met het schikkingsvoorstel en een verweerschrift heeft ingediend, is
deze speler voor de eerstvolgende bindende wedstrijd uitgesloten maar mag hij wel weer meespelen
tot het moment van de ingangsdatum van de uitsluiting die door de tuchtcommissie in de uitspraak
wordt vermeldt.
De wedstrijd die de speler vanwege de directerodekaartregeling heeft uitgezeten kan dan op het
aantal wedstrijden uitsluiting in mindering worden gebracht.
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7.2 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.

7.3 Beroepszaken landelijk
Beroepszaak I. Zaimi – FC Den Bosch
Met ingang van 6 december 2010 voor 8 wedstrijden uitgesloten van deelname aan alle bindende
competitie- en bekerwedstrijden van alle teams van FC Den Bosch tot en met de gehele dag waarop
het A1-elftal van FC Den Bosch deze wedstrijden heeft gespeeld. Deze straf is opgelegd wegens het
ongerechtigd deelnemen aan de wedstrijd FC Den Bosch A1 – Fortuna Sittard A1 d.d. 20 november
2010.
De commissie van beroep verklaart de heer Zaimi niet ontvankelijk vanwege het gegeven dat de
termijn voor het indienen van het beroepschrift niet in acht is genomen.
Beroepszaak C. de Wagt – ONS Sneek
Met ingang van 8 december 2010 voor 3 wedstrijden uitgesloten van deelname aan alle bindende
competitie- en bekerwedstrijden van alle teams van ONS Sneek tot en met de gehele dag waarop het
e
1 elftal van ONS Sneek deze wedstrijden heeft gespeeld. Deze straf is opgelegd wegens het pogen
een kopstoot te geven aan een tegenspeler (niet raak) in de wedstrijd ONS Sneek 1 – Berkum 1 d.d.
20 november 2010.
Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen,
dat het bewijs van hetgeen u verweten is, voldoende is geleverd. De commissie van beroep bevestigt
dan ook de uitspraak.
Beroepszaak – MMS United
Een geldboete van € 200,- , 2 winstpunten in mindering (1e team) alsmede de maatregel dat de
bereikte stand van 5-7 bij het staken van de wedstrijd als eindstand wordt aangemerkt. Daarnaast
dient MMS United de schade van Sportcentrum De Vijfsprong te betalen.
Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden wegens het collectief beledigen en belagen van de
scheidsrechters door meerdere spelers en functionarissen van MMS United 1 tijdens de wedstrijd
MMS United 1 – ZV Weert 1 d.d. 5 november 2010.
De commissie van beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommisie d.d. 23 december 2010
waarbij aan appellante een geldboete van 200 euro is opgelegd, twee (2) winstpunten in mindering
zijn gebracht op de ranglijst van de betreffende competitie en, indien van toepassing, op de ranglijst
van de periode, met bepaling dat het restant van de wedstrijd niet gespeeld hoeft te worden en dat de
stand bij het staken, te weten 5-7 in het voordeel van Weert, als eindstand wordt aangemerkt.
Zij vernietigt echter de uitspraak van de Tuchtcommissie waarbij is bepaald dat de schade van
Sportcentrum De Vijfsprong, door appellante dient te worden vergoed en verwijst de zaak op dit punt
terug naar de Tuchtcommissie.
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8

Overig

8.1 Overlijdensberichten
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Ed Blank
In leven drager van de gouden scheidsrechtersspeld van de KNVB district West I en
scheidsrechterscoördinator van de vereniging SVW‟27.
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Harm van der Wal
In leven drager van de gouden waarderingsspeld van de KNVB district West I en wedstrijdsecretaris,
consul en bestuurslid van de vereniging Vesdo.

8.2 Adresboekwijzigingen
Pagina

Vereniging

Wijziging

D 50

Allen Weerbaar

Nieuw secretaris zaalvoetbal: H. Jongerden.
Tel.nr.: 035-5237255

D 53

Ankaraspor FC

Nieuw telefoonummer wedstrijdsecretaris Algemeen. Tel.nr. 06-11163096

D 65

CJVV

D 67

Rksv DCG

D 67

Delta Sports ‟95 FC

D 68

DEM R.K.v.v.

D 70

Diemen sv.

D 81

Focus‟07

Nieuw correspondentieadres:
Badelochstraat 15, 3813 DS Amersfoort
Nieuwe secretaris: H. Nagelhout
Adres idem aan nieuwe correspondentieadres
Nieuwe secretaris: W. Riesener-Willemsen
Jan van Zutphenstraat 93 1069 RR Amsterdam
Nieuwe voorzitter: J.A.W. Nuij
Kievit 7 1511 KW Oostzaan
Nieuwe penningmeester: P.J. Duijvelshoff
P. van Eijckheem 5 2182 ZT Hillegom
Nieuwe penningmeester: M.C. van Essen.
Tel.nr. 030-6350630
Nieuw correspondentieadres: Beneluxlaan 2, 1946 WK Beverwijk.
Nieuwe scretaris: E. Hoekema. Adres idem aan nieuw correspondentieadres.
Telnr.: 0251-236149
Nieuwe voorzitter: J.P. ter Horst
Tel.nr.: 020-6982427
Nieuwe secretaris: J.H.E.G. van Diejen.
Tamarastraat 55, 4105 GG Culemborg. Tel.nr.: 0345-420707
Nieuwe wedstrijdsecretaris Algemeen: Mevr. C.C.M. Smits-van Aken.
Tel.nr.: 0345-511102

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 16 van 18

Algemene berichten KNVB district West I

Nieuw correspondentieadres: Dirk Bakkerhof 22, 1852 HN Heiloo
(In de vorige editie stond als huisnummer 2 vermeld)
Nieuwe secretaris: F.J.H.J van den Beld, Tel.nr.: 06-39768135
Adres idem aan oude correspondentieadres
Nieuwe jeugdcoördinator: M. Boverhof, Tel.nr.: 06-14439434
Nieuwe beheerder clubhuis: H. Jansen, Tel.nr.: 030-6882728

D 92

HSV

D 94

IJFC

D 109

Magreb „90

D 110

De Meern

D 116

Old Stars „77

D 118

OSM ‟75

D 131

RKDES

D 135

Scherpenzeel

D 148

SVW‟27

D 154

UTS

D 167

De Wherevogels

Pagina

Sporthal

Wijziging

D 181

Ronald Mc Donald
Centre

Nieuwe sporthal: Sportpark De Weeren 5
1027 EC Amsterdam Tel.nr.: 020-3331234
www.ronaldmcdonaldcentre.nl

Nieuw correspondentieadres: Postbus 2686, 3500 GR Utrecht
Accommodatie sportpark De Meern heeft een nieuw adres:
Loenenseboslaan 2, 3453 NT De Meern
(De Meern is dus niet verhuisd. Alleen het adres is gewijzigd)
Nieuw correspondentieadres: Kruiszwin 2111, 1788 LN Den Helder.
Nieuwe secretaris: J. Rademaker. Adres idem aan nieuwe
correspondentieadres
Nieuw correspondentieadres: Zwanenkamp 150, 3607 RL Maarssenbroek.
Nieuw correspondentieadres: Schweitzerstraat 56, 1433 AH Kudelstaart.
Nieuwe secretaris: P. Lentjes. Adres idem aan nieuwe correspondentieadres.
Tel.nr.: 0297-329973
Wijziging adres accommodatie: Sportpark de Bree Oost - Eikenlaan 6
Wed.secretaris zaterdag selectie: H. Wagensveld. Tel.nr.: 06-53519481
Wed.secretaris zaterdag lagere senioren: D. Hooyer. Tel.nr.: 06-13682603
Nieuwe wed.secretaris Junioren en Pupillen:
G. van de Weerd. Tel.nr.: 033-2774526
Scheidsrechterscoördinator de heer E.N. Blank is overleden.
Nieuw tel.nr. accommodatie: 030-6701762
Nieuw tel.nr. beheerder clubhuis: 06-21993002
Nieuw correspondentieadres: Cairostraat 21, 1448 PA Purmerend.
Nieuwe secretaris: R. Folgers.
Adres idem aan nieuwe correspondentieadres. Tel.nr.: 0299-771424

Vanaf maandag 7 maart 2011 zal sporthal Bisonsport te Maarssen gesloten worden i.v.m. de
nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie.
Dit heeft tot gevolg dat er op zondag 6 maart 2011 voor het laatst (zaalvoetbal)activiteiten plaats
zullen vinden in de sporthal. Per 7 maart 2011 zullen alle activiteiten overgezet worden naar de
Tijdelijke sporthal Daalseweide, onderstaand treft u het nieuwe adres aan;
Tijdelijke sporthal Daalseweide
Sportpark Daalseweide
Amsterdamsestraatweg 2
3604 AA Maarssen
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Algemene berichten KNVB district West I
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Wijziging

D 19

F. Hofland (CBRC45Q)

Gestopt als Scout Zaalvoetbal

D 22

Mevr. S. Botman (LWJF44Q)

Gestopt als lid van de Werkcommissie G-Voetbal

D 25

W.A.M. de Boer (BBDR75X)

D 25

C. Bos (BBGJ01J)

D 25

H.L. Kiewiet (CJBF217)

D 26

G. van den Brink (BBCH21P)

D 27

Mevr. S. Voorn (GJJG20R)

Benoemd als lid van de Werkcommissie Sporthallen regio 3

D 186

J. Bubberman (BCFF035)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 189

S. de Groot (BBCN24O)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 190

O. Jans (CBPP06S)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 192

M.A. Koornneef (FLLG41D)

Nieuw adres:
Lastdragerstraat 39, 1335 VB Almere.

D 192

R.B. Lammers (FQDH49P)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 192

F.W. Landzaat (CHCL28T)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 196

D. Schagen (CCDQ77K)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 196

G.M. Schuitemaker (BBGK22Z)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 199

G. Warmerdam (FZBQ226)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 199

J.A.M. Wever (BBCJ53C)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 208

K.J. Hoogeweg (BBCL72R)

Gestopt als rapporteur veldvoetbal

D 209

P.J. van der Meer (BBGK21Y)

Gestopt als rapporteur veldvoetbal

D 209

R.E.M. Stuy (BBCJ89R)

Gestopt als rapporteur veldvoetbal

D 210

A.J.V. Visser (CCDR34A)

Gestopt als rapporteur veldvoetbal

Benoemd als lid van de Werkcommissie Praktijkbegeleiding,
JPN en wervingsactiviteiten
Gestopt als lid van de Werkcommissie Praktijkbegeleiding,
JPN en wervingsactiviteiten
Benoemd als lid van de Werkcommissie Praktijkbegeleiding,
JPN en wervingsactiviteiten
Benoemd als lid van de Werkcommissie Rapportage &
Kwaliteitsbewaking
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