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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 Districtsagenda online
Op de districtssites van de KNVB is een nieuwe functie toegevoegd: de districtagenda.
De agenda is toegevoegd als een nieuw kopje. U kunt dus naast veldvoetbal, voetbal technische
zaken of algemeen kiezen voor het kopje 'agenda'. In deze agenda staan alle activiteiten die door het
district worden georganiseerd. Neem dus regelmatig een kijkje in de agenda en blijf op de hoogte van
de activiteiten in uw district!
Daarnaast heeft ieder district ook het kopje 'downloads' gekregen. Hierin staat de 'meest gezochte' en
'nieuwste' documenten van het betreffende district die zijn toegevoegd aan de online bibliotheek. Het
is een korte samenvatting van de online bibliotheek van het district.

1.2 Vergadercyclus West I weer voor de deur
In het najaar van 2010 zal er weer een vergadercyclus zijn in district West I. De laatste vergaderingen
werd er al vergaderd met meerdere regio's bij elkaar. Ook dit najaar wil de KNVB de vergadercyclus
weer zo organiseren. Hieronder het overzicht van de vergaderdata en locaties.
Regiovergadering regio 1, 2 & 3 veldvoetbal - woensdag 13 oktober 2010 - AFAS-stadion te Alkmaar
Regiovergadering regio 4, 5 & 6 veldvoetbal - woensdag 20 oktober 2010 - De Zoete Inval - Haarlemmerliede
Regiovergadering regio 7, 8 & 9 veldvoetbal - woensdag 27 oktober 2010 - UVV - Utrecht
Regiovergadering regio 1, 2 & 3 zaalvoetbal - donderdag 21 oktober 2010 - RZC Sporthallen Zuid - Amsterdam
Districtsvergadering (alleen voor afgevaardigden) - donderdag 25 november 2010 - Amstelborgh/Borchland Amsterdam/Duivendrecht

1.3 Herverdeling taken districtskantoor West I
Afgelopen maanden heeft er op het districtskantoor een hoop verschuivingen plaatsgevonden. Onder
de competitieleiders zijn de categoriën opnieuw verdeeld. Binnen de afdeling Ondersteuning
Clubbesturen zijn diverse verschuivingen geweest en de regio Noordkop heeft een nieuwe
regiocoach.
Voor een overzicht van alle functies van de medewerkers van district West I is een districtswijzer
opgesteld. Klik hier om de districtswijzer te downloaden om precies te weten welke medewerker
bereikbaar is voor vragen.

1.4 Vacatures West I
Na de districtsvergadering in het najaar van 2010 ontstaat er een tweetal vacatures in district West I.
De heer Wim Dirks stopt als afgevaardigden amateurvoetbal van West I en de heer Henk Wester stopt
als bestuurslid van West I.
De portefeuille van de heer Wester, Ondersteuning Clubbesturen, zal worden overgenomen door Rob
Stenacker en Henk Kempers zal de portefeuille Voetbal Technische Zaken voor zijn rekening nemen.
Dit betekent dat West I op zoek is naar een bestuurslid met als portefeuille Zaalvoetbal.
Vacature Landelijk Afgevaardigde
Tijdens de districtsvergadering van 25 november 2010 is Landelijk Afgevaardigde de heer Wim Dirks
aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur van het district West I roept kandidaten op om te reageren
op deze vrijwilligersfunctie. Klik hier voor het profiel voor deze functie en de wijze van reageren op de
vacature.
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Een vertrouwenscommissie zal met alle kandidaten een gesprek voeren en vervolgens aan de
districtsvergadering een voordracht van een kandidaat doen. Gelet op de samenstelling van de
huidige groep landelijk afgevaardigden worden met nadruk kandidaten van „boven het
Noordzeekanaal‟ uitgenodigd om hierop te reageren. De vertrouwenscommissie bestaat uit:
- Jaap Verkroost - voorzitter West I
- Hans van Velden - portefeuillehouder veldvoetbal
- Nader in te vullen - 2 regioafgevaardigden
- Hans Schelling - districtsmanager
Vacature bestuurslid West I - portefeuille Zaalvoetbal
Tijdens de districtsvergadering, te houden op 25 november 2010, zal onze portefeuillehouder
Ondersteuning Clubbesturen (OC), de heer Henk Wester, aftreden. Het districtsbestuur West I heeft in
haar vergadering van 23 augustus 2010 afgesproken om na de districtsvergadering een onderlinge
herverdeling te maken van de portefeuilles. Zo zal Henk Kempers verhuizen van zaalvoetbal naar
Voetbal Technische Zaken (VTZ) en zal Rob Stenacker van VTZ naar Ondersteuning Clubbesturen
(OC) verhuizen. Hierdoor ontstaat er een vacature in het bestuur voor de portefeuille zaalvoetbal.
Het bestuur roept hierbij kandidaten op om deze vacature in te vullen. Klik hier voor de profielschets
voor deze vrijwilligersfunctie en de wijze van reageren op de vacature. De vertrouwenscommissie zal
met alle kandidaten een gesprek voeren en vervolgens aan de districtsvergadering een voordracht
van een kandidaat doen.
De vertrouwenscommissie bestaat uit:
- Henk Zeeman – vicevoorzitter West I
- Henk Kempers – portefeuillehouder zaalvoetbal
- Nader in te vullen – regioafgevaardigde
- Hans Schelling – districtsmanager

1.5 Jeugdleden met korting naar Nederland-Zweden
Het Nederlands elftal speelt op dinsdag 12 oktober 2010 een EK-kwalificatie wedstrijd tegen Zweden.
De wedstrijd wordt gespeeld in de Amsterdam ArenA.
De KNVB biedt alle jeugdleden van de verenigingen van het KNVB district West I 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 tevens de bestelling geplaatst moet worden, staat meer informatie over de
voorwaarden van deze actie. Houdt er rekening mee dat de bestellingen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst. Voor de actie geldt: OP = OP!
De wedstrijd tussen Nederland en Zweden begint op 12 oktober om 20.30 uur. Het stadion is vanaf
18.30 uur geopend. Wij wensen je alvast een fijne wedstrijd toe!
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2

Wedstrijdzaken Veldvoetbal

2.1 Najaarsreeks 45+-voetbal: schrijf je in
Niet meer ieder weekend op het veld staan, maar toch blijven voetballen? Dat kan dankzij de speciale
„Mooi weer voetbal‟-competitie voor 45+'ers, die vanaf komend seizoen opnieuw in district West I
wordt aangeboden. De inschrijving voor de najaarsreeks loopt tot medio september.
De „Mooi weer voetbal‟-competitie kent een reeks van vier toernooien op vrijdagavonden in het najaar
(september en oktober) én in het voorjaar. Teams spelen hierbij tegen verenigingen uit de directe
omgeving. Een vereniging is tijdens de reeks éénmaal gastheer en speelt de overige drie keer bij de
andere verenigingen in de poule. Voor de voorjaarsreeks (maart, april, mei) wordt een nieuwe indeling
gemaakt en wordt er opnieuw gespeeld op minimaal vier vrijdagavonden.
De „Mooi weer voetbal‟-competitie loopt al met veel succes in de KNVB-districten West I en West II.
Als gevolg van alle enthousiaste reacties, wordt de competitie vanaf het seizoen 2010/'11 landelijk
aangeboden.
Het uitgangspunt van deze „Mooi weer voetbal‟-competitie is te zorgen voor een regionale indeling om
zodoende de reisafstanden te beperken. Het is mogelijk om per reeks in te schrijven. Voorwaarde is
dat de deelnemers lid zijn van de KNVB.
Scoor een exclusieve heldenkalender!
Teams die zich inschrijven voor de „Mooi weer voetbal‟-competitie ontvangen een exclusieve en
unieke (voetbal)helden kalender, die geheel in het teken staat van het totaalvoetbal uit de jaren
zeventig.
Hoe kan ik me inschrijven?
Inschrijven kan via de secretaris van je vereniging. Neem voor meer informatie contact op met Remko
Hoek via Remko.hoek@knvb.nl.

2.2 Aanpassing promotie- en degradatieregeling West I
Door wijzigingen in de indelingen is een aanpassing van de promotie- en degradatieregeling
noodzakelijk. Het is belangrijk dat alle betrokkenen goed worden geïnformeerd over deze aanpassing.
Daarom wordt de verenigingen aangeraden de aanpassing intern bekend te maken via het cluborgaan
of de website. Het gaat om deze aanpassingen:
Zaterdagvoetbal
2e klasse A en B
De kampioen promoveert naar de 1e klasse. De periodekampioenen van de 2e klassen spelen een
nacompetitie met de nummers 11 en 12 van de 1e klasse om twee plaatsen in de 1e klasse.
De nummers 11 en 12 van de 2e klasse spelen een nacompetitie tegen de periodekampioenen van de
3e klasse om vier plaatsen in de 2e klasse. De nummers 13 en 14 van de 2e klasse A en B
degraderen naar de 3e klasse.
3e klasse A, B, C en D
De kampioen promoveert naar de 2e klasse. De periodekampioenen van de 3e klasse spelen een
nacompetitie met de nummers 11 en 12 van de 2e klasse om vier plaatsen in de 2e klasse.
De nummers 11 en 12 van de 3e klasse spelen een nacompetitie tegen de periodekampioenen van de
4e klasse om tien plaatsen in de 3e klasse. De nummers 13 en 14 degraderen naar de 4e klasse.
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4e klasse A, B, C, D, E en F
De kampioen promoveert naar de 3e klasse. De periodekampioenen van de 4e klasse spelen een
nacompetitie met de nummers 11 en 12 van de 3e klasse om tien plaatsen in de 3e klasse.
De nummer 11 van poule A, B, C en D degradeert naar de 5e klasse. De nummers 11 en 12 van
poule E en F degraderen naar de 5e klasse.
Uitwerking nacompetitie 3e en 4e klasse
De nummers 11 en 12 van de 3e klasse (zijnde 8) en de periodekampioenen van de 4e klasse A tot
en met F (zijnde 18) worden ondergebracht in 4 poules van 5 en 1 poule van 6. Er wordt een halve
competitie afgewerkt.
De nummers 1 en 2 van de poules A-B-C-D en E promoveren naar de 3e klasse.

3

Wedstrijdzaken Zaalvoetbal

3.1 Niet spelen B-categorie zaalvoetbal
Afgelopen seizoen is de KNVB district West I overstelpt met wedstrijden die op verzoek van één van
beide teams naar een ander datum moest worden verplaatst. Voor dit seizoen is daarom de volgende
regeling opgezet;
Zolang wedstrijden in Sportlink_Club in roze staan en dus nog niet definitief zijn, is het mogelijk
kosteloos verzoeken om verplaatsing in te dienen. De afdeling zaalvoetbal zal dit verzoek beoordelen
en honoreren.
De wedstrijden die door de KNVB al definitief zijn gemaakt, kunnen niet meer verplaatst worden.
Indien een team niet in staat is om een definitief geplande te spelen, is het mogelijk dat de vereniging
– voor maximaal twee wedstrijden per seizoen per team – een verzoek tot uitstel doet van de
betreffende wedstrijd. De KNVB zal dan € 45,- voor de zaalhuur in de rekening-courant plaatsen en de
wedstrijd op een inhaalmoment inlassen. Deze regeling is van toepassing voor wedstrijden gepland tot
en met 18 maart 2011. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk een verzoek tot uitstel in te
dienen.
Voor de wedstrijden in de A-categorie is deze regeling niet van toepassing.

3.2 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
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3.3 1 1/2 competities in het zaalvoetbal
Door diverse mutaties na het publiceren van de indelingen zijn er poules ontstaan met minder dan 12
teams.
Voor de poules met minder dan 12 teams hanteert de KNVB de volgende regeling;
11 teams in een poule geen wijziging schema.
10 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
9 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
8 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
7 teams in een poule wijziging schema naar 1 ½ competitie.
Bij 6 teams in een poule wordt gekeken of de poule verdeelt kan worden over de andere poules
binnen de betreffende regio.

3.4 Vaste avondcompetitie Amsterdam
Ook dit seizoen heeft de KNVB West I in de 6e en 7e klasse weer poules gecreëerd die op een vaste
avond hun wedstrijden spelen.
Het schema ziet er als volgt uit;
Maandag: 6e klasse L & 7e klasse J
Dinsdag: 6e klasse M & 7e klasse K
Woensdag: 6e klasse N & 7e klasse L en M
Donderdag: 6e klasse O & 7e klasse N
Vrijdag: 6e klasse P en Q & 7e klasse O, P en Q

4

Voetbal Technische Zaken & Ondersteuning Clubbesturen

4.1 Aftrapbijeenkomst West I 2010
De KNVB nodigt bestuursleden, (technisch) jeugdcoördinatoren, pupillenleiders en -trainers uit op 24
september bij één van de 50 landelijke aftrapbijeenkomsten voor het pupillenkader van zijn
verenigingen.
De KNVB, afdeling Voetbal Technische Zaken (VTZ), organiseert de landelijke aftrapbijeenkomsten
onder leiding van de regiocoaches. Het thema is: 'F-pupillen met plezier beter leren voetballen'. Naast
de aftrapbijeenkomsten VTZ deze avond worden er door de afdeling Ondersteunig Clubbesturen (OC)
met behulp van de afdeling Wedstrijdzaken van de KNVB West I aftrapbijeenkomsten gehouden voor
(nieuwe) bestuursleden. Een mooie gelegenheid om gezamenlijk als vereniging af te reizen naar de
bijeenkomst.
Voetbal Technische Zaken
Belangrijkste doel voor VTZ is, om aan de hand van een demonstratietraining en een presentatie, de
aanwezigen te laten zien hoe zij op een leuke en leerzame manier F-pupillen training kunnen geven.
Tevens is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen, een afspraak met de regiocoach te maken
voor een verenigingsbezoek en/of een vervolgafspraak. Daarom wil de KNVB benadrukken dat het
belangrijk is dat de (technisch) jeugdcoördinator en pupillenleiders en -trainers op deze avond
aanwezig zijn.
Ondersteuning Clubbesturen
De afdeling Ondersteuning Clubbesturen wil aan de bestuursleden tijdens deze bijeenkomsten graag
een compleet overzicht geven van alle diensten en producten van de KNVB die voor bestuursleden
van belang kunnen zijn. De bijeenkomst is daarnaast bedoeld om kennis te maken met elkaar en om
verschillende ervaringen te delen. Uiteraard kan iedereen op deze avond terecht met alle vragen.
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Gezamenlijk programma
18.15 uur: ontvangst
18.30 uur: gezamenlijke opening VTZ en OC/WZ
19.00 uur: praktijk met pupillen VTZ // workshop OC/WZ
19.45 uur: pauze
20.00 uur: terugkoppeling praktijk // vervolg workshops OC/WZ
20.45 uur: presentatie DVD en boek F-pupillen en aansluitend gezamenlijke afsluiting.
21.30 uur: huiswaarts
Geïnteresseerden worden gevraagd zich op te geven middels één van de onderstaande inschrijfformulieren.
Inschrijfformulier VTZ - aftrapbijeenkomst Inschrijfformulier OC / WZ - aftrapbijeenkomst

5

Voetbal Technische Zaken

5.1 KNVB Calvé Straatvoetbaltoernooi staat weer voor de deur
De voorrondes van het KNVB Calvé Straatvoetbaltoernooi staan weer voor de deur, zaterdag 23
oktober is het zover! Het KNVB Calvé straatvoetbaltoernooi is er voor jongens, meisjes, leden en nietleden in de pupillenleeftijd.
Vriendjes, vriendinnetjes, klasgenootjes, buurmeisjes en buurjongens, die niet lid zijn van de KNVB
mogen dus ook meedoen aan het KNVB Calvé Straatvoetbaltoernooi. Er wordt gespeeld in de
categorieën F-, E- en D-pupillen. Op 23 oktober worden er voor deze categorieën geen competitie- of
bekerwedstrijden vastgesteld.
In district West I wil de KNVB graag samen met de verenigingen zoveel mogelijk
verenigingstoernooien organiseren op de sportcomplexen van de vereniging, maar de mogelijkheid is
ook aanwezig om dit samen met andere verenigingen te organiseren of om hierbij aan te sluiten.
Het staat dus uiteraard ook vrij om een geheel eigen toernooi te organiseren voor de jeugdleden,
waarbij een willekeurige indeling van de teams wordt gemaakt (mixen van teams per categorie). Op
deze wijze heeft elk team evenveel kans om winnaar van het verenigingstoernooi te worden.
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams* geeft een club vervolgens per categorie (F/E/D) en
niveau (1/2/3)** de namen door van de teams die de vereniging (en eventueel aan het toernooi
deelnemende andere verenigingen) zullen vertegenwoordigen tijdens de regiofinale in mei 2011.
* (1 – 10 teams = 1 team per categorie, 11 – 20 teams = 2 teams, etc.).
** Klik hier voor de toelichtig 'categorieën en niveau'
Hieronder nog even alle data voor het straatvoetbal op een rijtje:
• Landelijke voorronde verenigingen (niveau 1, 2 en 3) - 23 oktober 2010
• Extra voorronde verenigingen (niveau 1, 2 en 3)- 11 december 2010
• Opgave winnaars (niveau 1, 2 en 3) door de verenigingen - 31 maart 2011 (uiterlijk)
• Regiofinale (niveau 1, 2 en 3) - 7 mei 2011
• Halve finale Districtsjeugdvoetbaldag (niveau 3) - 4 juni 2011
• Districtsfinale op een plein in een stad (niveau 3) - juni 2011
• Kampioenschap van Nederland op DE DAM (niveau 3) - juli 2011
Voor alle deelnemers is een vaantje beschikbaar. Daarnaast is er voor deelnemende verenigingen
materiaal beschikbaar zoals pennen, stickers en flyers. Als vóór 1 oktober aan de KNVB wordt
doorgegeven dat een vereniging het Calvé Straatvoetbaltoernooi organiseert en hoeveel deelnemers
er worden verwacht, dan zorgt de KNVB dat het materiaal op tijd wordt toegezonden.
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Uiteraard is deelname aan de landelijke Straatvoetbaldag prachtig, maar is 23 oktober 2010 geen
optie voor een vereniging, dan is het ook mogelijk een verenigingstoernooi voor 11 december 2010 te
organiseren. Geef dit eveneens vóór 1 oktober aan, dan zorgt de KNVB ervoor dat de deelnemende
teams op 11 december worden vrijgesteld van competitieverplichtingen.
Enthousiast geworden? Inschrijven voor de voorronde op 23 oktober kan tot 1 oktober 2010 via het
inschrijfformulier! Vragen? Bel of mail de regiocoach of de afdeling voetbaltechnische zaken (0204879189). Meer informatie over het KNVB Calvé Straatvoetbaltoernooi is eveneens vinden op
www.knvbstraatvoetbal.nl/verenigingen.

6 Voetbal Technische Zaken & Scheidsrechterszaken
6.1 Bekijk de spelregelwijzigingen 2010/’11
Voor het seizoen 2010/'10 is er een aantal wijzigingen in de spelregels. Deze zijn goedgekeurd tijdens
de jaarlijkse algemene vergadering van de International Football Association Board (IFAB) in Zürich
en gelden wereldwijd, dus ook op de amateurvelden.
Het is raadzaam de spelregelwijzigingen en diverse instructies en richtlijnen voor het begin van het
seizoen goed door te nemen. Bekijk de spelregelwijzigingen seizoen 2010/'11.

6.2 Arbitrage opleidingen 2010/'11
Het vak van scheidsrechter is natuurlijk niet de makkelijkste 'baan' om uit te oefenen, maar wel een
belangrijke. De KNVB gaat ervan uit dat er er veel mensen zijn die interesse hebben om aan een van
de onderstaande cursussen deel te nemen.
Cursus Basis Opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal
Iedere cursus omvat 7 bijeenkomsten en wordt op doordeweekse avonden gegeven. Cursusbijdrage €
22,50 (incl. cursusmateriaal). De cursus kan gevolgd worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. De
cursussen beginnen om 19.00 uur of 19.30 uur en duren 3 uur per bijeenkomst. De exacte
aanvangstijd volgt t.z.t. bij de uitnodiging.
Inschrijven is al mogelijk! Bij een groep kandidaten voor één van de drie scheidsrechterscursussen
kan contact worden opgenomen met het districtsbureau. Hier wordt meer informatie gegeven over de
mogelijkheden. Onderstaand de locaties waar de KNVB een BOS-cursus van start wil laten gaan.
Data en locaties BOS Veld cursussen.
Verkorte Basis Opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal
Deze cursus is bestemd voor scheidsrechters die in het bezit zijn van het certificaat
Juniorscheidsrechter of het certificaat E learning spelregels veldvoetbal. De snelste manier voor deze
scheidsrechters om in het bezit te komen van het BOS diploma! Tijdens deze cursus staat m.n. de
praktijk van het fluiten centraal omdat de theorie immers al eerder behaald is. De cursus bevat 4
bijeenkomsten van elk 3 uur en wordt op avonden gegeven.
Eén of meerdere kandidaten voor deze cursus? Meld ze dan nu al aan zodat de KNVB kan starten
met de voorbereidingen.
Cursus Juniorscheidsrechter
Deze cursus omvat 5 bijeenkomsten en wordt op doordeweekse avonden gegeven. Cursusbijdrage €
7,50 (incl. cursusmateriaal). De cursus kan gevolgd worden vanaf 15 jaar.
Eén of meerdere kandidaten voor deze cursus? Meld ze dan nu al aan, zodat de KNVB kan starten
met de voorbereidingen.
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Cursus Pupillenscheidsrechter
Deze cursus omvat 2 bijeenkomsten. Er bestaat ook de mogelijkheid dat deze cursus op één dag in
een schoolvakantie gehouden wordt. Cursusbijdrage € 3,50 (incl. cursusmateriaal). De cursus kan
gevolgd worden vanaf 12 jaar.
Eén of meerdere kandidaten voor deze cursus? Meld ze dan nu al aan, zodat de KNVB kan starten
met de voorbereidingen.
Cursus Praktijkbegeleider scheidsrechter
We zijn allemaal gebaat bij een goed opgeleide scheidsrechter, ongeacht of het nu een KNVB- of
verenigingsscheidsrechter is. Daarnaast is het belangrijk dat de scheidsrechter zich kan blijven
ontwikkelen en wordt ondersteund als het nodig is. Voor de ontwikkeling en begeleiding van de
scheidsrechter zijn wij op zoek naar praktijkbegeleiders. Zowel voor de vereniging als voor de KNVB.
Wat houdt de opleiding in het kort in?
Het doel van de opleiding is cursisten voor te bereiden op het begeleiden van scheidsrechters in
opleiding of reeds functionerende scheidsrechters die behoefte hebben aan begeleiding, via een
persoonlijk gesprek, gevolgd door een schriftelijke rapportage. De opleiding bestaat uit twee delen:
een cursus- en een ervaringsdeel, waarvan de cursisten een logboek bij dienen te houden. Het
theoriegedeelte duurt totaal 3 avonden, het praktijkgedeelte bevat 2 wedstrijden. De toelatingseisen
tot deze opleiding zijn:
- Gekwalificeerd BOS, SOIII of verenigingsscheidsrechter bent of bent geweest
- Minimaal 3 jaar ervaring als scheidsrechter
- Een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- Gemotiveerd en beschikbaar
Hoe aanmelden voor de cursussen?
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een briefje te sturen naar: KNVB West I, t.a.v. Peter
Vriend, Postbus 9202, 1006 AE Amsterdam. Geef in de brief aan om welke cursus het gaat en
vermeld de volgende persoonlijke gegevens: geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, geboortedatum en het KNVB relatienummer. Aanmelden kan ook via e-mail: west1opleidingen@knvb.nl. Meer informatie is te krijgen bij Peter Vriend, 020-4879147. De KNVB ziet de
aanmelding met belangstelling tegemoet!
Informatie over alle arbitrage-opleidingen is ook te vinden op www.academie.knvb.nl. De site voor alle
arbitrage-aangelegenheden!

7

Ondesteuning Clubbesturen

7.1 Arbowetgeving voor voetbalverenigingen
De afgelopen periode zijn veel vragen gesteld over de Arbowetgeving.
Veel verenigingen vragen zich af of ze onder de Arbowetgeving vallen en wat dat precies voor hun
vereniging betekent. In dit artikel gaan we in op de vraag wanneer de vereniging gehouden is aan de
Arbowetgeving en wat dat voor de vereniging met zich meebrengt.

Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat 194 1062 XK AMSTERDAM - Postbus 9202 1006 AE AMSTERDAM
Tel 020 487 91 30 Fax 020 487 91 40 E-mail west1@knvb.nl
ING-bank 67.00.00.329 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te Utrecht

Pagina 11 van 17

Algemene berichten KNVB district West I

8

Tuchtzaken

8.1 Invoering schikkingsvoorstel
Na de succesvolle pilot in het voorjaar van 2010 heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om - met
ingang van het seizoen 2010/‟11 - het werken met het schikkingsvoorstel in het gehele
amateurvoetbal in te voeren. Het gaat hierbij zowel om de competitiewedstrijden als om beker- en
nacompetitiewedstrijden. Werken met het schikkingsvoorstel kent praktische voordelen voor de
betrokken partijen. Zo neemt het aantal administratieve handelingen af en kunnen beslissingen sneller
worden doorgevoerd.
Vooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een directe rode kaart in aanmerking voor een
schikkingsvoorstel. In bepaalde situaties kan de tuchtcommissie echter besluiten om niet tot een
schikking over te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige overtredingen.
Meer informatie over de invoering van het schikkingsvoorstel is te vinden op www.knvb.nl/tuchtzaken

8.2 Beroepszaken landelijk
Beroepszaak P.H.F. Maas – Baronie
De heer Maas is door de tuchtcommissie gestraft met een functieontzegging als trainer van 4
wedstrijden, ingaande 29 juli 2010, en een geldboete van € 75,-. Deze straf is opgelegd wegens het
leveren van herhaaldelijk en respectloos commentaar jegens de arbitrage en het weigeren het
speelveld te verlaten in de wedstrijd Baronie – NAC d.d. 10 juli 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.

8.3 Beroepszaken district West1
Beroepszaak 0189 – Amstelland United
Een geldboete van € 500,-, alsmede het met onmiddellijke ingang uit de nacompetitie halen van het
1e zondagelftal van Amstelland United. Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden wegens
A.
het ongerechtigd laten deelnemen van de speler L. Kappel (CG-XV-328), lid van de vereniging
FC Volendam onder de naam van uw lid I. Abdul Samad aan de wedstrijd De Meer 1Amstelland United 1, de dato 13 mei 2010, dan wel het opstellen in genoemde wedstrijd van
de speler I. Abdul Samad (MV-MS-29B), terwijl hij overschrijving nodig had van de vereniging
FC Chabab onder de naam Abdul Samad Ibrahim (LW-YM-837);
B.
het ongerechtigd laten spelen in genoemde wedstrijd van speler M.O Darko (MJ-SH-19X),
daar hij was uitgesloten vanwege zijn 4e registratie.
De commissie heeft vastgesteld dat de aanklager betaald voetbal op 8 augustus 2010 heeft beslist om
de zaak tegen speler L.Kappel (die viel onder de jurisdictie van de sectie betaald voetbal) te
seponeren, hetgeen klaarbl ijkelijk voor de tuchtcommissie aanleiding is geweest om op 11 augustus
2010 haar uitspraak van 23 juli 2010 aan te passen in dier voege dat de strafreden “het ongerechtigd
laten spelen van de speler L. Kappel” is vervallen.
Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat aan de commissie dus ter beoordeling staat of uw vereniging
zich heeft schuldig gemaakt aan:
1.
het opstellen in genoemde wedstrijd van de speler I. Abdul Samad (MV-MS-29B), terwijl hij
overschrijving nodig had van de vereniging FC Chabab waar hij lid was onder de naam Abdul
Samad Ibrahim (LW-YM-837);
2.
het ongerechtigd laten spelen in genoemde wedstrijd van speler M.O Darko (MJ-SH-19X),
terwijl hij was uitgesloten vanwege zijn 4e registratie.
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Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen,
dat het bewijs van hetgeen Amstelland United verweten is, voldoende geleverd is. De commissie van
beroep bevestigt de uitspraak van de tuchtcommissie.
Beroepszaak 0189A – M.O. Darko – Amstelland United (nu sv Nieuw West)
Een uitsluiting met ingang van 27 juli 2010 voor acht wedstrijden van deelname aan alle competitieen bekerwedstrijden van alle elftallen van uw vereniging tot en met de gehele dag waarop het eerste
elftal van de vereniging Amstelland United deze wedstrijden heeft gespeeld. Deze strafoplegging heeft
plaatsgevonden omdat de heer Darko ten tijde van een uitsluiting bent uitgekomen in de wedstrijd De
Meer 1 - Amstelland United 1, de dato 13 mei 2010. Na bestudering van alle tot het dossier behorende
stukken is de commissie tot het oordeel gekomen, dat het bewijs van hetgeen hem verweten is,
voldoende is geleverd. De commissie van beroep bevestigt de uitspraak van de tuchtcommissie.

9

Overig

9.1 Overlijdensberichten
Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer
Kees Uitendaal
In leven drager van de zilveren en gouden waarderingsspeld van de KNVB district West I en
wedstrijdsecretaris van De Brug.
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9.2 Adresboekwijzigingen
Pagina

Vereniging

Wijziging

D 50

Alliance‟22 sv.

Nieuwe wed.sec. Junioren: Mevr. M. Baticon.
Tel.nr. niet bekend

D 62

De Brug

Wed.sec. Zondag: K. Uitendaal overleden.

D 79

EVC

Consul de heer W.A.M. Breed is gestopt.

D 91

Hoogland

D 113

Musketiers

D 115

Nieuwe Niedorp

D 137

SDO

D 141

SO Soest

D 153

United sv/DAVO

D 161

Vrone

Nieuwe wed.sec. Zaterdag: J.A.H. Bekkum.
Tel.nr. 033-4807175
Nieuwe consul: W. Peterman.
Molenweg 4, 3922 GC Elst UT. Tel.nr. 0318-471583
Nieuw correspondentieadres:
Hoefplein 5, 1733 AV Nieuwe Niedorp
Nieuwe secretaris: Mevr. L. van der Vils
Adres idem aan cor.adres. Tel.nr. 0226-720203
Nieuwe wed.sec. Senioren en wed.sec. Junioren:
J. van der Geest. Tel.nr. 06-19902000
Nieuwe wed.sec. Senioren: M. Vlaswinkel.
Tel.nr. 06-12475295
Nieuw correspondentieadres:
Garenkokerskade 22, 2013 AM Haarlem.
Nieuwe secretaris W.J. Koster. Adres idem aan corr.adres.
Tel.nr. 06-55718653
Consul de heer A. Merse is gestopt.
Nieuw correspondentieadres:
Begoniastraat 54, 1782 KS Den Helder.
Nieuwe secretaris: E.M. Straatman. Adres idem aan
corr.adres. Tel.nr. 0223-632916
Nieuw correspondentieadres:
Cairostraat 21, 1448 PA Purmerend.
Nieuwe secretaris: R.J. Folgers. Adres idem aan corr.adres.
Tel.nr. 0299-771424
Nieuw correspondentieadres:
Advocaatpeer 46, 1731 WS Winkel
Nieuw tel.nr. wed.sec. B. Berndt: 06-52366881
Nieuwe consul: B. Berndt.
Populierenstraat 3, 1731 SR Winkel Tel.nr. 06-52366881

D 166

Watervogels

D 167

De Wherevogels

D 168

Winkel

D 173

Zilvermeeuwen

Consul de heer C. Weisscher is gestopt.

D 174

ZRC Herenmarkt

Nieuw correspondentieadres:
Kweekhoven 33, 1068 ZT Amsterdam
Nieuwe secretaris: T. Doekhi. Adres idem aan cor.adres.
Tel.nr. 06-55887298
Nieuwe penningmeester: M. Kilian. Tel.nr. 06-28270580

D 174

ZSGO/WMS

Adres sportpark is: Han Hollanderlaan 3.

D 175

Zuidoost United

Consul de heer F. Thoolen is gestopt.
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Pagina

Official

Wijziging

D 18

C.T. Wammes (BBYN74N)

Benoemd tot Scout JPN

D 18

M. Sibrandi (NKRH37K)

Benoemd tot Scout JPN

D 23

Mevr. T. Verhoeven (MBHF747)

Benoemd tot lid van de Districtscommissie Veldvoetbal

D 23

H. van der Pol (BDCH079)

Gestopt als lid van de Districtscommissie Veldvoetbal

D 23

A.J. Amsen (BBDH24Z)

Benoemd als lid van de Molestatiecommissie

D 23

W.F. Golta (CGXJ32G)

Benoemd als lid van de Molestatiecommissie

D 23

P.C. Roos (BBGJ05N)

Benoemd als lid van de Molestatiecommissie

D 23

J.A.M. Wever (BBCJ53C)

Benoemd als lid van de Molestatiecommissie

D 25

P.H. Borst (BBGL226)

Benoemd tot lid van de Werkcommissie Clubarbitrage

D 25

M. Nuijens (LYYX01K)

Benoemd tot lid van de Werkcommissie Clubarbitrage

D 25

R. Zeegerman (LYYW69B)

Benoemd tot lid van de Werkcommissie Clubarbitrage

D 25

J.C.C. Barrales (FFNR43I)

D 26

L. Glas (CBZR94Z)

D 184

J.D. Abram (FPXH82N)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 184

E. Bal (BBCH00O)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 187

O.W.L. Deurwaarder (GKBK00Q)

Nieuwe scheidsrechter veldvoetbal.
Burgerweg 9-12, 1754 KC Burgerbrug.
Tel.nr. 0226-426521

D 188

J. Golverdingen (BVJY97W)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 193

J.M. Leen (FJVS77Y)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 194

N.G. Neuvel (BBGP20Y)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 195

K. Petter (FMMG42W)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 197

H. Seitner (FFQK49A)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 197

F.G. Spermon (FJST74F)

Gestopt als scheidsrechter veldvoetbal

D 203

M.C. Koeman (CCNZ64R)

Gestopt als scheidsrechter zaalvoetbal

D 205

K.A.F. Vellheuer (BBWQ66N)

Adreswijziging. Nieuw adres is:
Tinneweide 188, 3901 KR Veenendaal.

D 208

W.J. Hoogendijk (BBGM46L)

Gestopt als rapporteur veldvoetbal

D 216

J.C.C. Barrales (FFNR43I)

D 219

M. Nuijens (LYYX01K)

Benoemd tot lid van de Werkcommisie Praktijkbegeleiding,
JPN en wervingsactiviteiten.
Gestopt als lid van de Werkcommissie sporthallen
zaalvoetbal regio 1

Benoemd tot lid van de Werkcommisie Praktijkbegeleiding,
JPN en wervingsactiviteiten.
Plutostraat 8, 1033 XR Amsterdam. Tel.nr. 020-6337405
Benoemd tot lid van de Werkcommissie Clubarbitrage
Goudwinde 2, 1633 DE Avenhorn. Tel.nr. 0229-542816
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D 219

H. van der Pol (BDCH079)

D 220

M. Sibrandi (NKRH37K)

D 220

Mevr. T. Verhoeven (MBHF747)

D 221

C.T. Wammes (BBYN74N)

D 221

R. Zeegerman (LYYW69B)

Gestopt als lid van de Districtscommissie Veldvoetbal
Benoemd tot Scout JPN
Zevenwouden 68, 8245 CC Lelystad. Tel.nr. 06-46706378
Benoemd tot lid van de DC Veldvoetbal
Swanevelt 57, 1191 PG Ouderkerk a/d Amstel
Tel.nr. 06-10003528
Benoemd tot Scout JPN
Prijsseweg 35, 4105 LE Culemborg. Tel.nr. 0345-512560
Benoemd tot lid van de Werkcommissie Clubarbitrage
Schouw 13, 1613 CL Grootebroek. Tel.nr. 0228-512772

9.3 Verkeershinder
Csv BOL
Vanaf 1 september is het niet mogelijk om Broek op Langedijk te bereiken vanaf
Heerhugowaard. De Uitvalsweg en de Broekerweg (= de verbindingswegen tussen
Heerhugowaard en Broek op Langedijk) zullen worden afgesloten van 1 september
tot en met 31 oktober 2010. Het complex van csv BOL is in bovenstaande periode
alleen te bereiken vanaf de westkant van Langedijk. Dit betekent dat u de volgende
route dient te volgen:
Routebeschrijving
1

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

2

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

3

Begin bebouwde kom Langedijk na 258 m verder op de Nauertogt

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

Langedijk

Langedijk

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

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