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naar 4 keer per jaar.

-

scheidsrechteren nooit uitgepraat.

NIEuWS PENNINGMEESTER
-

-

komen we hier op terug.

2013

08 jun

10.00

Finale spelregelwedstrijd COVS teams

Gouda
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Sportvrienden,
en maakt betrokkenen bekend met het beleid en doelstellingen
-

geleiders.
De COVS Schagen-Den Helder e.o. wil dit doel bereiken door:

spelregelkennis;

bestuur concrete doelstellingen worden geformuleerd. Aan
-

tacten;

realiseren.
-

Namens het bestuur,
Frans Koolbergen, voorzitter.
rechters in de regio.

-

lanceren. Dus komt allen naar de kantine

woording af te leggen aan de leden
de leden bij uitstek de gelegenheid om

inmiddels door de secretaris digitaal aan

RuBRIEK ‘DE TIEN VRAGEN’
-

-

06 |
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| NORMVERVAGING

NORMVERVAGING
Open brief aan de besturen van de voetbalverenigingen in de regio Schagen-Den
Helder en aan alle bij deze verenigingen

-

betrokkenen.
-

-

reniging Schagen-Den Helder e.o. heeft
-

feit niet aangrijpen om de publiciteit te
-

chters die het mede mogelijk maken dat

trainers en/of leiders aan de scheidsre-

-

reniging Schagen-Den Helder e.o. roept

-

-

wedstrijd goede en foute beslissingen; dat

Graag gaan wij als bestuur met iedere
is dat een scheidsrechter niet meer door
-

spelers en de trainers en in het belang

gele kaarten.
feit dat kaarten een functie hebben; niet
-

-

Bestuur SV Schagen-Den Helder e.o.
Frans Koolbergen, voorzitter
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Wat doet de COVS voor haar leden?

Geïnteresseerd in het lidmaatschap van de COVS? Meld u dan aan bij de secretaris.

VANAF 23 AUGUSTUS T/M 2 DECEMBER 2012
-

die speler de scheidsrechter een kara-

-

daarbij ben betrokken ben geweest als
fende scheidsrechter.
-

Helder en omstreken. Een aantal wil ik er
-

ter en mijn persoontje als begeleider.

toeschouwers menen tijdens de wedstrijd
-

omdat een speler de scheidsrechter
partij. En er werden niet alleen wedstrijden gestaakt wegens wanordelijkheden

de scheidsrechter toe: “ik kom je nog
de assistenten en ieder op weg naar de
kleedkamer. Op dat moment komt de
weggestuurde speler uit de kleedkamer
08 |
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Gerrit Dekker

BENEFIETWEDSTRIJD

OUD-INTERNATIONALS EN SC BUITENBOYS VOOR DE FAMILIE VAN GRENSRECHTER
RICHARD NIEUWENHUIZEN

Wijnstekers.
Oud-internationals

we een mooi gebaar maken naar de nabestaanden. Als we iets
-

-

Grensrechter

speelde.

Uitnodigingen van COVS district West I en KNVB
Geachte medebestuursleden,
nodiging aan de scheidsrechters om ook mee te spreken. Het
kamerbijeenkomsten: inschrijven

Met vriendelijke groet,
Beste belangenorganisaties,

Joost Nulkes
Medewerker ondersteuning clubbesturen
Managementassistent
District West I
Overschiestraat 194 // 1062 XK Amsterdam
Postbus 9202 // 1006 AE Amsterdam
E-mail Joost.nulkes@knvb.nl Website www.knvb.nl
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-

-

geniet.

-

bond onderschrijft dat iedereen in Nederland recht heeft op de
-

01 2013

| 11

-

-

-

-

-

bespeelbaar is geworden: ten hoogste 30 minuten onderbreken

-

chtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter
-

Naam
-

Punten

Totaal

Sign.4 Sign.5 Sign.6
Co Cardol

35

31

31

97
84

worden als de bal in het spel is. Dit eindigt als de wedstrijd einRene Hartog

26

27

25

78

Ysbrand Haagsma

24

26

14

64

Frans Koolbergen

17

22

21

60

65
het spel moet worden onderbroken wanneer de scheidsrechter

52
Piet Houtenbos

25

22

47
42

toestaan.
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Vraag 1 (Meerkeuze) 3 punten
Wanneer begint de bevoegdheid van de scheidsrechter om

de gele kaart.

disciplinaire straffen uit te delen?
Vraag 6 (Selectie) 3 punten
Een partij komt vlak voor een wedstrijd aan op het sportpark
en heeft geen tenues bij zich. De thuisploeg staat al klaar op
het speelveld en de scheidsrechter is ook gereed. Wat zal er
besloten moeten worden? (Kies de 3 juiste antwoorden uit de
onderstaande mogelijkheden)
Vraag 2 (Meerkeuze) 3 punten
Wegens overlast van het publiek overweegt de scheidsrechter
het spel tijdelijk stil te leggen. Wanneer en hoe mag hij dit doen?
A. Dit mag op elk moment tijdens de wedstrijd en de
-

D. Dit mag op elk moment tijdens de wedstrijd en de

Vraag 3 (Meerkeuze) 3 punten
Uit de aftrap voor het begin van de tweede helft kan:

-

A. Nooit rechtstreeks worden gescoord.
Vraag 7 (Selectie) 3 punten
tegenpartij.

Welke vormen kunnen de doelpalen hebben? (Kies de 3 juiste

D. Altijd rechtstreeks worden gescoord.

antwoorden uit de onderstaande mogelijkheden)
1. Rond

Vraag 4 (Meerkeuze) 3 punten

2. Driehoekig

Een speler van partij A wordt op het middenveld onderuit gehaald

3. Vierkant

door een speler van partij B. Ondanks dat de scheidsrechter
hiervoor direct een vrije schop toekent, komt de trainer van partij

5. Vijfhoekig

A het speelveld in om de scheidsrechter te bewegen de overtreding ook met een gele kaart te bestraffen. Hoe reageert de
scheidsrechter?

Vraag 8 (Selectie) 3 punten
Wat zijn geen eigenschappen van een assistent-scheidsrechter
in het seniorenvoetbal? (Kies de 3 juiste antwoorden uit de
onderstaande mogelijkheden)
2. Hij is tenminste 16 jaar oud.
3. Hij is tenminste 15 jaar oud.
staat.

Vraag 5 (Meerkeuze) 3 punten
Een speler begaat binnen zijn eigen strafschopgebied een
onbesuisde contactovertreding. Welke straf kan hier niet worden
toegepast?

kaart.
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Mokum Open vragen.
uit de volgende antwoordmogelijkheden:
Disciplinaire straf

Spelstraf

Plaats van hervatting

E. Hoekschop

E. Vanaf elk willekeurig punt in het doelgebied

F. Doelschop

F. Vanaf de strafschopstip

G. Scheidsrechtersbal

G. Vanaf de middenstip

Vraag 9 (Mokum Open) 4 punten

Vraag 14 (Open) 8 punten

Vraag 10 (Mokum Open) 4 punten

Vraag 15 (Open) 8 punten
-

Vraag 11 (Mokum Open) 4 punten

Dick en Erwin Dam

KOPIJ
speler heeft de bal tussentijds aangeraakt. Wat beslist de

Vraag 12 (Mokum Open) 4 punten
hansglas@quicknet.nl

Vraag 13 (Mokum Open) 4 punten
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