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Nieuw Logo
2018, nieuw jaar en ook eens tijd om ons duidelijk te profileren als een Zeeuws-Vlaamse
organisatie. Ziehier het nieuwe logo waarin we duidelijk maken wie we zijn, waar we vandaan
komen en waar we bij willen horen. Uiteraard willen we laten zien hoe oud we zijn en dat we met
onze tijd meegaan. Dat neemt niet weg dat de huidige vlag - geschonken in 1979 door Cees
Steenbakker - vergeten wordt. Die krijgt zeker een ereplaats bij evenementen - binnenshuis. Na
bijna 40 jaar trouwe dienst leek het ons verstandig om die niet meer weer en wind te laten
trotseren.

NK ZAAL 2018
Op zaterdag 20 januari organiseert scheidsrechtersvereniging Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen
het NK zaalvoetbaltoernooi voor COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters)
teams. Na een succesvolle editie in 2013 is het mooi dat er wederom in Terneuzen gestreden
kan worden om de nationale titel. Het is zaterdag 20 januari aan COVS Groningen om de titel te
verdedigen, waar zij in Emmeloord overtuigend het NK 2017 hadden gewonnen.

COVS Zeeuws-Vlaanderen tijdens het gewonnen districtstoernooi op 6 januari 2018. Foto: Jeroen Quinten
Bovenste rij vlnr: Floyd de Vries, John Eulink, Randy Bouws, Marco de Putter, Marten Elderson (coach).
Onderste rij vlnr: Ricardo Stoffijn, Hans Stoffijn, Nieck Elderson
Ontbrekend: Jordi Roose, Stefan den Boeft

Op de teamfoto, de nieuwe wedstrijdkleding. Dit is het blauwe tenue, we hebben ook witte shirts. De
tenues zijn gesponsord door Cadpartners.nl
Hiervoor onze hartelijke dank!

In het (voor sommigen) verre Terneuzen zal naast Groningen ook Drachten uit district Noord
acte de présence geven, alleen wel in verschillende poules. Namens de verschillende andere
districten zullen Venlo, Tilburg, Boxmeer/Cuijk en ook Alkmaar meedoen. Een combinatieteam
van Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland zal door de Westerscheldetunnel naar Terneuzen
komen als achtste team.
Naast de nationale titel zal er ook gestreden worden om de, misschien voor scheidsrechters nog
wel het belangrijkste, de Fairplay beker.
Om 10.30 worden de eerste wedstrijden van het toernooi gespeeld. De laatste poulewedstrijden
vinden net na de middag plaatst, waarna meteen overgegaan wordt tot een knock-out fase. De
finale van het NK staat om 15.15 gepland.
Meer informatie, zoals het volledige schema, is te vinden op de website van COVS
Zeeuws-Vlaanderen.

Uiteraard zijn alle leden van harte uitgenodigd om aanstaande zaterdag 20 januari naar
het tournooi te komen kijken in Sporthal de Vliegende Vaart. Aanvang tournooi is
10:30 uur.
Lees meer op onze website

Spelregel kampioen?
Tja….spelregels. Het blijft lastig. Niet alleen voor trainers, spelers, verzorgers, maar wat te
denken van ouders en de spelregel kenners pur sang..juist de supporters.
Om aan het niveau te werken en in goede navolging van onze collega’s boven het water leek het
bestuur het een idee om in de nieuwsbrief spelregels op te nemen. Waarschijnlijk hebben ze
erbij gedacht dat de secretaris dan elke maand wel een nieuwsbrief uit moest brengen…

Wat is de bedoeling:
Inderdaad gaan we die maandelijks publiceren. Je ziet hieronder vijf vragen. Mathias Caluwe is
de samensteller van deze vragen. De antwoorden kun je insturen naar ons e-mail adres. Zet in
het onderwerp duidelijk spelregelvragen en dan stuur ik ze ongelezen door naar Mathias Caluwe
en Nieck Elderson. Zo zorgen we dat de controle op de antwoorden correct verloopt.
De winnaar is degene die aan het einde van het seizoen de meeste goede antwoorden heeft en
die verwachten we uiteraard op de jaarafsluiting om de prijs voor de winnaar in ontvangst te
nemen. Die prijs is nog een geheim, naast de eeuwige roem uiteraard.
Oh ja: Insturen kan tot 3
 1 januari 23:59.

De vragen:..................Succes!
SPELREGELVRAGEN JANUARI 2018
1. Er vindt een wissel plaats. Welke spelhervatting(en) mag de wisselspeler uitvoeren als hij
het speelveld eerst heeft betreden?
a) Inworp
b) Alle spelhervattingen
c) Inworp, hoekschop of indirecte vrije schop
d) Inworp, hoekschop, directe vrije schop of strafschop
2. Een speler is door de scheidsrechter naar de kant verwezen om zijn uitrusting in orde te
maken, dan mag de speler het veld weer betreden…
a) Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de 4de official
b) Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de eerste assistent-scheidsrechter
c) Als hij tijdens het spel een teken krijgt van de scheidsrechter
d) Tijdens een spelonderbreking
3. De assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn
geheel gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, ziet de
scheidsrechter dat een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a) De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een
inworp
b) De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een
strafschop
c) De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een
strafschop
d) De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een
inworp

4. Kort voor de aftrap merkt de scheidsrechter dat er een op het wedstrijdformulier
vermelde wisselspeler op het speelveld staat in plaats van een op het wedstrijdformulier
vermelde speler, zonder dat dit aan de scheidsrechter is gemeld. Wat moet de
scheidsrechter nu doen?
a) Hij moet de betrokken wisselspeler gewoon mee laten doen en dit voorval achteraf
melden aan de KNVB. Het aantal wisselspelers wordt verminderd met één.
b) Hij moet de betrokken wisselspeler gewoon mee laten doen en het voorval melden
aan de KNVB. Het aantal wisselspelers wordt niet verminderd.
c) Hij moet de wisselspeler verbieden mee te doen en het voorval melden aan de KNVB.
d) Hij moet de wisselspeler naar de kant verwijzen en hem pas laten deelnemen aan het
spel bij de eerstvolgende onderbreking na de aftrap. Achteraf meldt hij dit aan de
KNVB.
5. Wanneer is een fluitsignaal nodig?
a) Bij het toekennen van een doelpunt
b) Om het spel te hervatten met een vrije schop
c) Om het spel te hervatten nadat het is onderbroken voor het tonen van een kaart
d) Bij het toekennen van een hoekschop

Oudejaarscross:
De Cross..in 2017 was dat de 42e editie! Als je in archieven spit, dan kom je wel eens
wetenswaardigheden tegen. Het weer was top, de deelname nog veel meer top.
270 deelnemers was een recordaantal en ondanks het slechte parcours door de regenval in de
week ervoor waren er bijna geen blessures.
De uitslagen kun je vinden op onze website. Link is:
http://covszeeuwsvlaanderen.nl/eindejaarscross-druk-bezocht/
Alle leden die geholpen hebben: veel dank!

Engelse arbitrage……
Afgelopen zaterdag gingen een aantal (oud) scheidsrechters, scheidsrechters en rapporteurs
onder bezielende leiding van ene W.A.L Broekhoven, onder de wat oudere scheidsrechters wel
bekend, weer eens richting het altijd winderige Gillingham om te genieten van Gillingham Rochdale. Gillingham speelt in League 1, het derde profniveau in Engeland, wat vergelijkbaar is
met onze tweede divisie. Tenminste als je het 1:1 vergelijkt.
Het voetbal is zoals Engels voetbal is. Fysiek, en niet zo’n beetje ook. En zou in de vierde klasse
amateurs goed meekunnen, want van opbouwen hebben we niet gehoord. Lang leve de lange
bal en wat ze missen aan techniek maken ze meer dan goed met inzet. Met een arbitrage op
navenant niveau wordt het toch wel vermakelijk met vijf rapporteurs op een rij is het
commentaar dan ook niet van de lucht (ahem)..

Dat de beste man in het fuchsia shirt af en toe door zijn ASR’s op het verkeerde been werd gezet
en onbegrijpelijk twee rode kaarten met geel af deed (trappende beweging en ruw wegduwen in
een handgemeen na die eerdere trapbeweging) maakte het er allemaal niet beter op, maar wel
leuker. De thuisploeg kwam 0 - 1 achter omdat ze niet in staat waren druk te blijven zetten na
een furieus begin waar ze eigenlijk al met 3 - 0 voor hadden moeten staan (Rochdale staat
voorlaatste in League 1) Mede door een geplaatste indirecte vrije trap wegens ruw spel ( en
geel) werd het 1 - 1. Na rust scoort de thuisclub met een soort Kamikaze trap de 2 -1 en gaan ze
dan weer achteruit leunen waardoor de bezoekers dikke kansen op de gelijkmaker hielden.
Maar die viel niet. Einduitslag 2 - 1, waar een gelijkspel eerlijker was geweest.
Of de thuisclub er wat aan verdiend heeft met 4300 toeschouwers (kunnen er 11532 in, dan zit
het ramvol). Ik weet het niet. De pub onder in het stadion waarschijnlijk wel.
Het mooie is wel dat er toch 100 man/vrouw uit Rochdale meekomt, dat ligt bij Manchester, 400
km enkele reis! Dat is ongeveer Cambuur tegen MVV in Nederland.

Kortom, het blijft altijd een leuke ervaring. En dan doen we het hier zo gek nog niet qua arbitrage.

Wist U dat?
●

Wij een vernieuwde website hebben?

●

Onze voorzitter daar heel druk mee is

●

Het zo al een bezig baasje is

●

Wij op NK een aantal jubilarissen willen huldigen

●

Wij hopen dat ze aanwezig zullen zijn

●

Er plannen zijn voor een nieuwe clubvlag

●

De kledinglijn binnenkort uitgeleverd gaat worden

●

U daar altijd voor kunt bestellen!

●

Dat bij de voorzitter kunt doen

●

Op de eerstkomende jaarvergadering de secretaris aftredend is

●

U zich nu al kandidaat kunt stellen ( als U dat wilt…)

●

Wij weinig lief en leed te horen krijgen

●

Het bestuur blij is dat we weinig leed in de vereniging hebben, maar ook het lief niet
horen.

●

U nog een afsluiting van me tegoed heeft

En tot slot…………………

Zonder woorden………
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