
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Besluiten	  en	  mededelingen	  uit	  de	  
bestuursvergadering	  district	  West	  1	  
	  
Datum	  vergadering:	  dinsdag	  17	  december	  2013	  	  
Plaats:	  clubgebouw	  SVA	  te	  Amsterdam	  
	  	  

Commissie	  toekomstverkenning	  COVS	  
Het	  VCN	  heeft	  een	  commissie	  in	  het	  leven	  geroepen	  die	  zich	  bezig	  gaat	  houden	  met	  de	  toekomst	  van	  
de	  COVS.	  In	  het	  voorwoord	  van	  Johan	  Dollekamp	  in	  de	  laatste	  editie	  van	  ‘De	  Scheidsrechter’	  	  heeft	  u	  
hier	  al	  iets	  meer	  over	  kunnen	  lezen.	  Namens	  West	  1	  neemt	  Pol	  Hinke	  zitting	  in	  deze	  commissie.	  
	  
Districtsspelregelwedstrijden	  
Het	  districtsbestuur	  brengt	  de	  deadline	  voor	  het	  aanmelden	  van	  teams	  voor	  de	  spelregelwedstrijden	  
in	  West	  1	  nogmaals	  in	  herinnering.	  Aanmelden	  kan	  nog	  tot	  1	  januari	  2014	  bij	  Sander	  Ooijkaas.	  
	  
Nieuwsbrief	  	  
Het	  bestuur	  heeft	  besloten	  dat	  de	  gebruikelijke	  nieuwsbrief	  vanuit	  het	  districtsbestuur	  dit	  keer	  pas	  in	  
januari	  verstuurd	  zal	  worden.	  De	  vorige	  nieuwsbrief	  is	  nog	  niet	  zo	  lang	  geleden	  de	  deur	  uit	  gegaan	  en	  
in	  de	  tussentijd	  hebben	  we	  iedereen	  via	  deze	  mededelingen	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  van	  het	  laatste	  
nieuws.	  Eind	  januari	  kunt	  u	  een	  uitgebreide	  nieuwsbrief	  vanuit	  het	  district	  West	  1	  verwachten.	  
	  
Aanpassing	  procedure	  visuele	  controle	  spelerspassen	  
Op	  aandringen	  van	  de	  COVS	  is	  de	  procedure	  rondom	  de	  visuele	  controle	  enigszins	  aangepast.	  
Hieronder	  de	  tekst	  die	  terug	  te	  vinden	  is	  op	  KNVB.nl:	  
	  
Wijzigingen	  in	  procedure	  per	  1	  januari	  voor	  zowel	  categorie	  A	  als	  B	  	  
De	  visuele	  controle	  van	  de	  spelerspas	  is	  in	  de	  praktijk	  even	  wennen	  voor	  iedereen.	  Vandaar	  dat	  
tussentijdse	  evaluatie	  plaatsvindt.	  Samen	  met	  betrokkenen	  (waaronder	  de	  COVS)	  is	  een	  aantal	  
veranderingen	  doorgevoerd	  in	  de	  uitvoering	  van	  de	  visuele	  controle.	  
	  
-‐	  Visuele	  controle	  vindt	  plaats	  op	  het	  veld/in	  de	  zaal	  voorafgaand	  aan	  de	  wedstrijd,	  inclusief	  de	  dan	  
aanwezige	  wisselspelers.	  
-‐	  Visuele	  controle	  tijdens	  de	  wedstrijd	  van	  wisselspelers	  wordt	  niet	  meer	  gedaan.	  
-‐	  Spelers	  die	  komen	  als	  de	  wedstrijd	  al	  van	  start	  is	  gegaan,	  worden	  na	  afloop	  gecontroleerd.	  
-‐	  Als	  er	  sprake	  is	  van	  bijzondere	  weersomstandigheden	  in	  het	  veldvoetbal	  (veel	  regen;	  vorst	  en/of	  	  
sneeuw)	  kan	  de	  visuele	  controle	  binnen	  plaatsvinden.	  Dit	  in	  overleg	  te	  bepalen	  door	  	  
aanvoerders/leiders	  en	  scheidsrechters.	  
	  
Deze	  wijzigingen	  gelden	  vanaf	  nu	  ook	  voor	  de	  categorie	  A.	  In	  de	  tweede	  seizoenshelft	  wordt	  	  
onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  effecten	  van	  de	  visuele	  controle	  spelerspas	  en	  de	  tijdstraf.	  De	  uitkomsten	  	  
van	  dit	  onderzoek	  worden	  afgewacht.	  



Beste	  wensen	  voor	  2014	  	  
Het	  districtsbestuur	  wenst	  alle	  COVS’ers,	  hun	  familie	  en	  vrienden	  de	  allerbeste	  wensen	  voor	  2014.	  
Dat	  het	  maar	  een	  mooi	  en	  sportief	  jaar	  mag	  worden,	  waarin	  we	  elkaar	  bij	  verschillende	  
gelegenheden	  weer	  in	  goede	  gezondheid	  en	  in	  een	  goede	  sfeer	  tegen	  mogen	  komen!	  
	  
Gerrit	  Dekker,	  Dick	  van	  der	  Made,	  Chris	  Maas,	  Sander	  Ooijkaas	  en	  Pol	  Hinke	  

	  
	  
Volgende	  vergadering	  districtsbestuur	  West	  1:	  dinsdag	  28	  januari	  2014	  


