
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Besluiten	  en	  mededelingen	  uit	  de	  
bestuursvergadering	  district	  West	  1	  
	  
Datum	  vergadering:	  dinsdag	  28	  januari	  2014	  	  	  
Plaats:	  clubgebouw	  SVA	  te	  Amsterdam	  
	  	  

Finale	  spelregels	  West	  1	  
Nadat	  Amsterdam	  de	  organisatie	  van	  de	  finale	  van	  de	  districtsspelregelwedstrijden	  terug	  had	  
gegeven	  aan	  het	  district,	  moest	  het	  districtsbestuur	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  locatie.	  	  We	  hebben	  de	  
Zaanstreek	  bereid	  gevonden	  om	  de	  organisatie	  van	  deze	  wedstrijden	  wederom	  op	  zich	  te	  nemen.	  
Vrijdagavond	  25	  april	  kruisen	  de	  beste	  spelregelteams	  van	  ons	  district	  in	  het	  clubgebouw	  van	  de	  SVZ	  
de	  degens.	  	  
	  
NK	  veldvoetbal	  2014	  
Dit	  jaar	  zal	  het	  district	  West	  1	  met	  maar	  liefst	  drie	  teams	  vertegenwoordigd	  zijn	  bij	  het	  NK	  
veldvoetbal.	  Op	  zaterdag	  14	  juni	  worden	  de	  SVDU,	  Alkmaar	  e.o.	  en	  de	  HSV	  verwacht	  bij	  vv	  
Hellendoorn	  om	  de	  strijd	  aan	  te	  gaan	  om	  het	  Nederlands	  kampioenschap.	  Het	  districtsbestuur	  stelt	  
het	  zeer	  op	  prijs	  dat	  de	  organisatiecommissie	  van	  scheidsrechtersvereniging	  Nijverdal	  e.o.	  het	  heeft	  
toegestaan	  dat	  West	  1	  drie	  verenigingen,	  in	  plaats	  van	  de	  gebruikelijk	  twee	  per	  district,	  mag	  
afvaardigen	  naar	  dit	  toernooi.	  
	  
Voorbeeldfunctie	  betaald	  voetbal	  
Het	  districtsbestuur	  West	  1	  heeft	  er	  bij	  het	  VCN	  op	  aangedrongen	  om	  bij	  een	  volgend	  overleg	  op	  
landelijk	  niveau	  met	  de	  KNVB	  aandacht	  te	  vragen	  voor	  de	  voorbeeldfunctie	  van	  het	  betaald	  voetbal.	  	  
	  
Directe	  aanleiding	  voor	  dit	  verzoek	  is	  de	  bekerwedstrijd	  Roda	  JC-‐	  AZ	  waarin	  scheidsrechter	  Serdar	  
Gözübüyük	  door	  Roda-‐speler	  Krisztian	  Nemeth	  werd	  'aangevallen'.	  Uiteindelijk	  kreeg	  Nemeth	  vijf	  
wedstrijden	  schorsing,	  zijn	  eigen	  club	  Roda	  JC	  ondernam	  geen	  actie,	  ook	  de	  trainer	  van	  Roda	  JC	  nam	  
na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  niet	  echt	  afstand	  van	  de	  daad	  van	  zijn	  speler.	  
	  
Er	  zijn	  wat	  het	  districtsbestuur	  betreft	  enkele	  argumenten	  om	  naar	  aanleiding	  van	  dit	  incident	  
aandacht	  te	  vragen	  voor	  de	  voorbeeldfunctie	  van	  het	  betaalde	  voetbal	  bij	  de	  KNVB:	  
1.	  Het	  actieplan	  van	  de	  KNVB	  loopt	  nu	  bijna	  een	  seizoen,	  tot	  nu	  toe	  ligt	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  actie	  
die	  er	  ondernomen	  moet	  worden	  op	  het	  bordje	  van	  de	  scheidsrechters	  (controle	  spelerspassen),	  het	  
wordt	  tijd	  dat	  ook	  de	  voetbalclubs	  hun	  verantwoordelijkheid	  (zichtbaarder	  voor	  de	  buitenwereld)	  
gaan	  nemen.	  In	  onze	  ogen	  had	  dus	  een	  BV-‐club	  als	  Roda	  JC	  in	  de	  genoemde	  situatie	  het	  goede	  
voorbeeld	  moeten	  geven	  aan	  al	  die	  amateurclubs	  en	  hun	  eigen	  speler	  moeten	  schorsen.	  De	  KNVB	  
kan	  hier	  een	  rol	  in	  spelen	  en	  verenigingen	  (BV	  en	  AV)	  helpen	  bij	  het	  opstellen	  van	  iets	  als	  
verenigingsregels.	  Het	  kan	  dan	  natuurlijk	  niet	  zo	  zijn	  dat	  hier	  in	  het	  BV	  anders	  mee	  wordt	  omgegaan	  
dan	  in	  het	  AV.	  
	  



2.	  In	  het	  amateurvoetbal	  is	  de	  strafmaat	  voor	  ernstige	  vergrijpen	  de	  afgelopen	  jaren	  al	  behoorlijk	  
verzwaard,	  met	  name	  agressie	  tegen	  de	  scheidsrechter	  wordt	  de	  laatste	  seizoenen	  goed	  opgepakt	  
door	  de	  KNVB.	  Een	  schorsing	  van	  een	  seizoen	  kan	  zomaar	  worden	  opgelegd	  aan	  een	  voetballer	  die	  
zich	  ernstig	  heeft	  misdragen	  tov	  een	  scheidsrechter	  in	  het	  amateurvoetbal.	  Wat	  voor	  signaal	  geeft	  
diezelfde	  KNVB	  dan	  af	  als	  voor	  heel	  voetbalminnend	  Nederland	  te	  zien	  is	  dat	  een	  BV-‐speler	  voor	  een	  
ernstig	  vergrijp	  maar	  5	  wedstrijden	  schorsing	  krijgt?	  Hoezo	  'zonder	  respect	  geen	  voetbal'?	  Ook	  hier	  
zou	  de	  KNVB,	  zichtbaar	  voor	  heel	  Nederland,	  een	  duidelijk	  signaal	  moeten	  afgeven:	  je	  blijft	  met	  je	  
handen	  van	  de	  scheidsrechter	  af!	  
	  
Overleg	  KNVB	  –	  COVS	  in	  het	  district	  West	  1	  
In	  februari	  heeft	  er	  overleg	  plaatsgevonden	  tussen	  de	  KNVB	  en	  de	  COVS	  op	  districtsniveau.	  O.a.	  de	  
volgende	  onderwerpen	  zijn	  daarbij	  aan	  bod	  gekomen:	  
1.	  Samenwerking	  tussen	  KNVB	  en	  COVS	  op	  districtsniveau	  na	  de	  bestuurlijke	  vernieuwingen	  bij	  de	  
KNVB.	  	  
De	  KNVB	  geeft	  aan	  dat	  de	  intentie	  blijft	  bestaan,	  ook	  nu	  wij	  als	  district	  geen	  zetel	  meer	  hebben	  in	  de	  
districtsscheidsrechterscommissie	  van	  de	  KNVB,	  om	  op	  een	  constructieve	  wijze	  de	  samenwerking	  
voort	  te	  zetten.	  
Wel	  stelt	  de	  KNVB	  de	  vraag	  aan	  de	  COVS-‐verenigingen	  in	  ons	  district	  om	  aan	  te	  geven	  op	  welke	  
manier	  de	  verenigingen	  graag	  ondersteund	  zouden	  willen	  worden	  door	  de	  KNVB.	  Op	  het	  
bondsbureau	  zijn	  ze	  altijd	  bereid	  om	  mee	  te	  denken	  met	  goede	  voorstellen	  van	  
scheidsrechtersverenigingen	  om	  de	  kwaliteiten	  van	  KNVB	  en	  COVS	  te	  bundelen	  in	  het	  belang	  van	  de	  
scheidsrechters.	  	  
2.	  Kwaliteit	  van	  de	  BOS-‐cursussen	  en	  begeleiding	  beginnende	  scheidsrechters	  
Bij	  het	  districtsbestuur	  waren	  signalen	  binnen	  gekomen	  dat	  sommige	  BOS-‐cursisten	  wel	  heel	  
gemakkelijk	  een	  BOS-‐diploma	  krijgen	  (bv.	  na	  vele	  herkansingen	  bij	  de	  spelregeltest	  of	  zonder	  
inleveren	  van	  het	  noodzakelijke	  logboek).	  De	  KNVB	  gaat	  met	  dit	  signaal	  aan	  de	  slag,	  want	  net	  als	  het	  
dsitrictsbestuur,	  deelt	  de	  KNVB	  de	  mening	  dat	  kwaliteit	  voor	  kwantiteit	  moet	  gaan.	  
In	  enkele	  incidentele	  gevallen	  is	  de	  begeleiding	  van	  net	  voor	  de	  BOS-‐cursus	  geslaagde	  
scheidsrechters	  niet	  goed	  verlopen.	  Het	  duurde	  dan	  bijvoorbeeld	  veel	  te	  lang	  voordat	  deze	  
scheidsrechters	  hun	  eerste	  wedstrijd	  kregen	  toegewezen.	  De	  KNVB	  heeft	  toegezegd	  nog	  iets	  
zorgvuldiger	  met	  deze	  eerste	  aanstellingen	  om	  te	  gaan.	  Het	  heeft	  hoge	  prioriteit	  voor	  de	  KNVB	  dat	  
deze	  scheidsrechters	  niet	  al	  snel	  na	  het	  afleggen	  van	  de	  BOS-‐cursus	  afhaken	  door	  dit	  soort	  
slordigheden.	  
Het	  districtsbestuur	  heeft	  er	  tenslotte	  bij	  de	  KNVB	  op	  aangedrongen	  dat	  BOS-‐cursisten	  weer	  de	  
handleiding	  voor	  scheidsrechters	  ontvangen	  bij	  de	  cursus	  en	  deze	  niet,	  zoals	  nu	  het	  geval	  is,	  zelf	  op	  
de	  site	  van	  de	  KNVB	  moeten	  opzoeken	  en	  uitprinten.	  
	  
Overleg	  VCN	  –	  districten	  	  	  
Op	  zaterdag	  29	  maart	  staat	  het	  jaarlijkse	  overleg	  tussen	  het	  VCN	  en	  de	  districtsbesturen	  op	  het	  
programma.	  Het	  VCN	  heeft	  gevraagd	  of	  er	  binnen	  de	  districten	  agendapunten	  zijn	  die	  op	  deze	  
bijeenkomst,	  ter	  voorbereiding	  op	  de	  JAV,	  besproken	  zouden	  moeten	  worden.	  	  
Uiteraard	  heeft	  het	  districtsbestuur	  West	  1	  enkele	  agendapunten	  voor	  dit	  overleg,	  maar	  we	  roepen	  
bij	  deze	  de	  verenigingen	  binnen	  ons	  district	  ook	  op	  om	  met	  punten	  te	  komen	  die	  wij	  mee	  kunnen	  
nemen	  naar	  deze	  bijeenkomst.	  Laat	  wat	  van	  u	  horen!	  

	  
	  
Volgende	  vergadering	  districtsbestuur	  West	  1:	  dinsdag	  11	  maart	  2014	  


