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   Jaargang 55, nummer 4, september 2016 
 

 
 

Het “Scheidsrechters kontakt“ is het verenigingsorgaan van de Scheidsrechters- 
vereniging "Zwolle en Omstreken" (SZO) en verschijnt (digitaal) 5 x per jaar. 
 
 

De vereniging is opgericht op 14 januari 1924. 
 
 

Secretariaat: Jan Lahuis, Isadora Duncanweg 33, 1326 SL  ALMERE,  
  telefoon 036 – 8 44 38 23, mobiel 06 - 51835941,  

 e-mail: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl. 
 
 
 
 

Bankrelatie: Rabobank te Zwolle, rekeningnummer (IBAN) 
  NL51 RABO 0377 3892 77, t.n.v. de heer  
  G.J. Kuiper, Langeslag 5a, 8181 GN  HEERDE, 
  e-mail: kuip4109@planet.nl. 
 

___________________________________________________________________ 
 
 

Bestuur: Hans van der Veen 
Jan Lahuis 
Gerrit Kuiper 
 

Hans van Bruggen 
 
 

Eddy de Gier 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
 

portefeuillehouder  
technische zaken 
 

portefeuillehouder 
o.a. molestaties 
 

0529 – 432794 
036 – 8443823 
0578 – 693311 
 

038 – 3320176 
 
 

0321 – 331952 

Erevoorzitter: 
 

Jan Wissink 

Ereleden: 
 

Wout Jongman, Fred Mulder, Klaas Muis, Henk Schrik, 
Herman Snijder en Jan Wissink 
 
 

Leden van verdienste: Jannes Fijn, Jan Jongman, Bert de Roo, Meindert 
Schilstra en Teun van Unen. 

 
 

 
 

Redactieadres: 
 
 
 

Jan Lahuis, Isadora Duncanweg 33,  
1326 SL Almere. 
 

Vaste medewerkers: Hans van der Veen en Jan Lahuis 
 
 

 
 

Drukwerk/opmaak: 
 

Meijerink, Grafisch bedrijf, Bloemendalstraat 3,  
7721 AL  Dalfsen, telefoon 0529 – 43 25 12 
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   Voorwoord 
 

 

 
 

We staan weer voor een nieuw seizoen. Voor velen is de vakantie voorbij en hebben 
ze weer kunnen bijtanken en even lekker genieten met de familie en kinderen op de 
camping of waar dan ook. Voor ons moest de vakantie voortijdig worden afgebroken 
omdat Sonja (mijn vrouw) ongelukkig kwam te vallen en naar later bleek een enkel-
breuk had opgelopen. Maar inmiddels is de zaak weer hersteld. Gedurende de 
zomerperiode konden wij ons “vermaken” met het EK-voetbal, tennis op Wimbledon, 
de Tour de France en de Olympische spelen in Rio. Allemaal prachtige sportevene-
menten, maar nu gaan wij ons weer opmaken voor de voetbalcompetities. 
 

Op het moment van verschijnen van dit clubblad is de reguliere voetbalcompetitie al 
een paar wedstrijden onderweg. Voorafgaand aan de competitie konden wij ons op-
warmen aan de bekerwedstrijden. Je hebt dan wel in korte tijd een paar wedstrijden 
om weer te proeven aan het spelletje. De conditie zal dan vaak nog niet optimaal zijn 
maar dat geldt voor de spelers uiteraard ook. Maar mede dankzij de bereidwilligheid 
van de vv. KHC kon de trainingsgroep aldaar doortrainen en de opkomst hier voor 
was geweldig. Dat had mede te maken met het feit, dat sommigen van de groep de 
FIFA-test moeten halen om te kunnen blijven functioneren op hun huidige niveau. En 
dat die test echt zwaar is, blijkt wel uit het feit dat een groot aantal deelnemers, waar-
onder ook de betaalde jongens, niet door de test kwam. Zij zullen allen via een her-
kansing moeten proberen de test te halen.  
 

De KNVB heeft de digitalisering verder doorgevoerd en kunnen we alle informatie  
daarop terugvinden. Voor de regiobijeenkomsten die in september worden gehouden 
kon men zich digitaal aanmelden en die bijeenkomsten tellen mee in de rapportage. 
Ook voor ons als SZO, bestuur en commissies, staat het seizoen weer voor de deur. 
De kaartcompetitie gaat in september weer van start in het clubgebouw van de hand-
balvereniging Tyfoon in Zwolle. De data leest u elders in het clubblad. Ik hoop dat er 
nog een paar nieuwe kaarters bijkomen. Ook de Kerstbingo en het Jan Willem van 
Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg blijven als vaste activiteit op het programma. 
Binnenkort zullen de activiteiten hiervoor worden opgestart. Waar wij als SZO, naast 
ons eigen zaalvoetbaltoernooi in januari, ook mee “belast” zijn is de organisatie van 
het NK-zaalvoetbal voor COVS-teams. Dit landelijk eindtoernooi is aan ons toege-
wezen en zal op zaterdag 21 januari 2017 worden gehouden in de “Bosbadhal” te 
Emmeloord. Ook hiervoor hebben wij al voorbereidende werkzaamheden gedaan. 
 

Naast de reguliere voetbalcompetitie van de KNVB, stelt de SZO ook weer trio’s aan 
bij de Beltona-competitie. Ook dit begint weer in september. Zijn er scheidsrechters/ 
assistenten die hierbij willen optreden dan kan men zich melden bij bestuurslid Hans 
van Bruggen. De eerste wedstrijdenreeks is inmiddels al bekend. 
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Ik spreek de hoop uit dat een ieder gezond en fit aan de competitie kan beginnen en 
verschoond zal blijven van blessures of ziekte. Degene die nu geblesseerd dan wel 
ziek zijn, wens ik een spoedig herstel toe. Kent u iemand die al wat langer ziek is 
informeert u dan het bestuur zodat wij op tijd hieraan aandacht kunnen schenken.  
En nogmaals een oproep aan de actieve scheidsrechters: bezoek onze trainings-
groepen in Emmeloord (v.v. Flevo Boys) en Kampen (v.v. KHC), iedere dinsdag van 
19.45 tot ca. 21.00 uur. 
 

Dit seizoen staat week 40 (1 tot en met 9 oktober 2016) in het  
teken van de (assistent-)scheidsrechter. In “De week van de 
Scheidsrechter” ontvangen alle (assistent-)scheidsrechters  
een persoonlijk bedankje van de KNVB. Er zijn leuke prijzen  
te winnen. Kijk voor meer op de website van de KNVB. 
 

Ik wens u allen op het veld en in de zaal een heel fijn voetbalseizoen toe en ontmoet 
u graag bij de activiteiten van onze SZO. 
 
 
 

Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 
 
 

 
 
   Onze jarigen in de komende maanden 
 

 
 
 
 

Augustus September Oktober 
 

5 Herman Jongman 2 Jan Lahuis 2 Herman Heuven 
6 Ferdie de Kleine 3 Johan Goedhart 8 Henk Jelies 
 Max Wolfkamp 4 Hendrik de Haan 11 David Westendorp 
9 Theo Gebbink 7 Peter Bies 27 Simon Walgien 

10 Gerrit Kuiper 12 Jaap Muis 28 G.W.G. Füchten 
14 Fred Mulder 16 Jan Jongman 30 Henk Damhuis 
17 Peter Flecken 19 Hans Boender   
22 Johan Stalenburg 21 Yahya Raroual   
25 Joël Kommer 23 Ben Harmens   
26 Wilco Ruinemans 24 Joram v.d. Meer   
28 Tim Bartels 26 Christian Timmer   
31 Dick Lamers 30 Gerrit Beekman   

 

Allen van harte gefeliciteerd en namens het bestuur nog vele jaren toegewenst 
in een goede gezondheid.  
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   Bestuursmededelingen 
 

 
 

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, nà het zomerreces 
en de bestuursvergadering van 14 september jl. Het zijn er deze keer beduidend 
minder dan in clubblad nummer 3 van juni. Dat had natuurlijk alles te maken met de 
ontwikkelingen binnen de COVS, met betrekking tot de wijziging van de organisatie-
structuur, maar ook met de veranderingen binnen de KNVB, met name op het gebied 
van de rapportage en uiteraard op grond van het gewijzigde piramidesysteem. We 
konden – gelukkig – alle spelregelwijzigingen opnemen in het vorig clubblad, zodat 
iedereen vroegtijdig op de hoogte kon worden gebracht. Zelfs de SZO-leden, die 
“verstoken” zijn van e-mail. Zij hebben een uitgeprint clubblad – met de wijzigingen 
van de spelregels – in de bus gevonden. In het clubblad van juni werden uitvoerige 
mededelingen gedaan omtrent de structuur van de COVS. De COVS-groepen die-
nen nu ook hun verantwoordelijkheid te nemen om leden af te vaardigen in de diver-
se commissies van het VCN, rekening houdend met de expertise, die de dergelijke 
COVS’ers bezitten. Ondergetekende heeft zich inmiddels aangeboden aan de com-
missie, die Frank Sanders – vertegenwoordiger namens COVS District Oost – zal 
aansturen. Ik wacht de ontwikkelingen en verdere berichtgeving af. 
 

Namens het bestuur van de SZO werd op donderdag 11 augustus jl. in het kader van 
Lief en Leed een fruitmand bezorgd bij de heer B.J. (Ben) Renker te Slagharen. Bij 
hem werd onlangs botkanker geconstateerd, waarvoor hij ook reeds enkele chemo-
kuren heeft ondergaan. Hij is bij enkele specialisten van het Antoni van Leeuwen-
hoek ziekenhuis te Amsterdam in behandeling. 
 

Het bestuur van de SZO heeft in de afgelopen periode, naast de geactualiseerde 
draaiboeken ook het “Lief en Leed besluit” aangepast. Het heet nu het “Lief & Leed 
en Vergoedingenbesluit”. Het besluit is geactualiseerd, de bedragen zijn aangepast 
en de vergoedingen voor de vrijwilligers van de SZO zijn hierin nu opgenomen. 
 

Zoals in het vorig clubblad eveneens vermeld werd, hebben enkele SZO-leden een 
stap voorwaarts gemaakt doordat zij in een hogere groep werden geplaatst. We heb-
ben niet alle namen kunnen noemen, omdat ze doodeenvoudig niet allemaal bij ons 
bekend zijn. Daarom zeggen wij als bestuur van de SZO, òf allemaal òf geen één. 
We willen geen enkel lid tè kort doen. 
 

Om een debâcle, zoals de afzegging van de SZO voor het IJssel- en Berkeltoernooi 
van 18 juni jl. te Voorst, te voorkomen, willen we als bestuur van de SZO ook in deze 
uitgave van ons clubblad Scheidsrechterskontakt de SZO-leden opnieuw wijzen op 
de komende twee zaalvoetbaltoernooien, waarvoor we als SZO een goed en repre-
sentatief team willen afvaardigen. Op zaterdag 7 januari 2017 organiseert de SZO 
voor de 38ste keer het Jan Willem van Essen toernooi in Sporthal ’t Huiken te Elburg. 



 - 5 - 

Het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. Het andere toernooi betreft 
het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland dat de SZO organiseert op zaterdag 21 
januari 2017 in de “Bosbadhal”, aan de Boslaan 30 te Emmeloord. Belangstellende 
SZO-leden kunnen zich opgeven bij de secretaris of bij de portefeuillehouder, com-
missaris 1, Hans van Bruggen te Kampen. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
het colofon op pagina 1 van dit clubblad. 
 

Het bestuur betreurt het ten zeerste dat de SZO zich voor de derde achtereenvol-
gende keer heeft moeten afmelden voor het IJssel- en Berkeltoernooi van 18 juni jl. 
te Voorst. Als de twee na grootste COVS-groep van COVS Nederland moeten we 
toch een team kunnen afvaardigen. Als onze vereniging nu alleen bestond uit vele 
“oudjes”, maar we zijn juist heel springlevend. Uit onze ledenlijst blijkt, dat we maar 
liefst 47 leden hebben, die jonger zijn dan 45 jaar. Dat is ongeveer een derde deel. 
De SZO heeft 35 leden, die 30 jaar of jonger zijn. We begrijpen heel goed, dat niet 
iedereen een balletje kan trappen. Sommigen zijn juist door een blessure gestopt 
met voetballen en hebben de hobby als scheidsrechter opgepakt. Desalniettemin is 
het bestuur van de SZO van mening, dat uit het ledenbestand van de SZO zeker een 
representatief voetbalteam moeten kunnen worden samengesteld. Dus leden, stel 
ons niet te leur en geef je op als (zaal)voetballer voor de toernooien in januari 2017. 
 

De secretaris heeft in de afgelopen periode enkele draaiboeken geactualiseerd en 
voor het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland d.d. 21 januari 2017 zelfs een geheel 
nieuw draaiboek geschreven. Het draaiboek van het secretariaat van de SZO werd 
gebaseerd op een bestaand draaiboek van mijn vorige functie als secretaris van de 
COVS “Hondsrug e.o.” en het draaiboek van de Secretaris COVS Nederland. Op de 
agenda voor de bestuursvergadering van woensdag 14 september jl. stond ook het 
geactualiseerde draaiboek van de Technische Commissie (TC). In dit draaiboek zijn 
de diverse activiteiten en evenementen van de SZO, waaronder het Jan Willem van 
Essen zaalvoetbaltoernooi, beschreven. 
 

Alhoewel de TC momenteel “slapende” is en de taken van deze commissie thans 
worden uitgevoerd door het bestuur, wil het bestuur van de SZO trachten om deze 
TC weer “nieuw leven” in te blazen. Daarvoor zijn we op zoek naar SZO-leden, die 
zich kandidaat willen stellen voor deze commissie. 
 

Om de ruimte van het clubblad tot 16 pagina’s op te vullen, zijn de spelregelwijzi- 
gingen nogmaals opgenomen. 
 

Tot slot volgen hier nogmaals de data (allen weer op donderdag) voor de kaart-
competitie van het nieuwe seizoen. De kaartavonden vinden plaats in de kantine 
van Handbalvereniging Tyfoon op Sportpark “Het Hoge Laar”, Luttekeweg 11 te 
Zwolle. De data luiden als volgt: 
 

22 september 2016 - 20 oktober 2016 - 17 november 2016 - 22 december 2016 
- 19 januari 2017 - 16 februari 2017 - 16 maart 2017 - 13 april 2017. 
 

Noteer deze datums in uw agenda. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
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   Spelregels Veldvoetbal 
 

 

1. Als een speler gewisseld wordt, waar moeten de speler, die vervangen 
 wordt en de wisselspeler dan in en uit het speelveld? 
 

a. De speler, die vervangen wordt, moet het speelveld verlaten bij de middenlijn en 
 de wisselspeler moet het speelveld betreden bij de dug-out; 
b. De speler, die vervangen wordt, hoeft het speelveld niet te verlaten bij de midden- 
 lijn en de wisselspeler moet het speelveld betreden bij de middenlijn. 
c. De speler, die vervangen wordt, moet het speelveld verlaten bij de dichtstbijzijn- 
 de doel- of zijlijn of bij de middenlijn en de wisselspeler moet het speelveld 
 betreden bij de middenlijn; 
d. De speler, die vervangen wordt, moet het speelveld verlaten bij de middenlijn 
 en de wisselspeler moet het speelveld betreden bij de middenlijn;  
 

2. Tijdens het spel trekt een (neutrale) assistent-scheidsrechter met een 
 vlagsignaal de aandacht van de scheidsrechter. Deze onderbreekt het 
 spel. De assistent-scheidsrechter meldt vervolgens dat een vervangen 
 speler vanuit de dug-out naar hem heeft gespuwd toen hij tussen de dug- 
 outs stond. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 

a. Hij toont de vervangen speler de gele kaart en hervat het spel met een scheids- 
 rechtersbal op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding; 
b. Hij toont de vervangen speler de rode kaart en hervat het spel met een indirecte 
 vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen hij het spel 
 onderbrak; 
c. Hij toont de vervangen speler de gele kaart en hervat het spel met een indirecte 
 vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen hij het spel 
 onderbrak; 
d. Hij toont de vervangen speler de rode kaart en hervat het spel met een scheids- 
 rechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. 
 

3. Een aanvaller is in de netruimte van het doel van de tegenpartij terecht 
 gekomen. Bij een schot op doel roept de aanvaller vanaf die positie iets 
 naar de doelverdediger, die daardoor wordt afgeleid en de bal verdwijnt in 
 het doel. Welke spelhervatting is van toepassing? 
 

a. Scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de 
 doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding; 
b. Aftrap na geldig doelpunt; 
c. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij binnen het doelgebied; 
d. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de lijn van het doelgebied, 
 die evenwijdig loopt aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de over- 
 treding. 
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4. Een speler mag een directe vrije schop nemen buiten zijn eigen straf- 
 schopgebied. Vervolgens knielt hij en speelt hij de bal met zijn knie naar 
 zijn doelverdediger. De doelverdediger pakt de bal in zijn handen. Wat 
 moet de scheidsrechter beslissen?     
 

a. De scheidsrechter laat doorspelen; 
b. Hij fluit af, toont de speler de gele kaart en laat de directe vrije schop overnemen. 
c. Hij fluit af, toont de speler de gele kaart en laat het spel hervatten met een indi- 
 recte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal 
 in zijn handen nam. 
d. Hij fluit af, toont de speler de gele kaart en laat het spel hervatten met een indi- 
 recte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de speler de vrije schop 
 nam; 
 

5. Terwijl de bal in het spel is, begaan twee spelers van verschillende teams 
 tegelijkertijd een overtreding in de middencirkel. Eén speler duwt en de 
 de ander trapt te hoog. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij van 
 mening is, dat er geen disciplinaire straf behoeft te worden toegepast? 
 

a. Hij laat doorspelen; 
b. Hij laat doorspelen en vermaant beide spelers bij de eerste onderbreking; 
c. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een directe vrije schop (duwen is de 
 de zwaarste overtreding); 
d. Hij fluit af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 
 
 
 

 
 
    Puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO” 
 

 

De opgave van deze keer is moeilijk en zal voor de meeste leden ook een hersen-
breker zijn. Het is een logikwiz. Gewoon logisch nadenken en gebruik maken van het 
diagram. Tracht de (on)mogelijkheden tegen elkaar weg te strepen, zodat er van zelf 
de goede oplossing overblijft. Vanwege de moeilijke opgave zijn hier ook meer 
punten mee te verdienen. Voor elk goed antwoord krijgt u 5 punten. 
 

Omschrijving Logi Quiz “Rechtspraak” 
 

In een middeleeuwse stad werden vijf mannen aangeklaagd voor diverse misgrijpen 
en moesten voor de baljuw verschijnen. Er werden strenge straffen uitgesproken  
voor ieder van hen, maar wat hadden zij volgens hun aanklagers gedaan? 
 

Aanwijzingen:  
 

1. De troubadour werd door de leenheer beschuldigd, maar niet van afzetterij. 
 Hij kreeg geen celstraf! 
 

2. Degene die door de legerkapitein voor smaad werd aangeklaagd, werd verban- 
 nen. 
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3. De kleermaker kreeg stokslagen; dat was echter niet naar aanleiding van een 
 klacht van de herbergier of de slotvoogd. 
 

4. De stalknecht had de herbergier beledigd. 
 

5. De celstraf was voor de man, die heimelijk een schaap had geslacht. 
 

6. De boerenknecht werd niet aan de schandpaal gebonden. 
 

7. De slotvoogd beschuldigde iemand van diefstal; deze persoon werd niet verban- 
 nen; het was echter niet de smid. 
 
 

Beschuldigde Aanklager Aanklacht Straf 
Boerenknecht    
Kleermaker    
Smid    
Stalknecht    
Troubadour    

 
 

Zie voor een in te vullen diagram elders in het clubblad. De oplossingen moeten 
binnen zijn vóór de datum (2 november 2016), waarop de kopij voor het volgend 
clubblad moet zijn ingeleverd, bij het secretariaat van de SZO, Jan Lahuis, Isadora 
Duncanweg 33, 1326 SL Almere, of per e-mail. 
 

De secretaris van de SZO, Jan Lahuis. 
 
 
 

 
 
   Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 

1. Voordat de strafschop is genomen, fluit de secretaris/tijdwaarnemer voor 
 een foutieve wissel van de aanvallende partij. De scheidsrechter zal nu: 
 

a. de strafschop niet meer laten nemen, maar een indirecte vrije schop toekennen; 
b. de strafschop te allen tijde laten nemen; 
c. de wedstrijd hervatten met een indirecte vrije schop op de middenlijn; 
d. de wedstrijd hervatten met een indirecte vrije schop op het strafschoppunt. 
 

2. De hoekschopnemer wacht langer dan 4 seconden bij het nemen van een 
 hoekschop. Hoe wordt het spel hervat? 
 

a. Met een indirecte vrije schop op het snijpunt van de doellijn en de zijlijn;  
b. Met een indirecte vrije schop op het snijpunt van de doellijn en zes-meterlijn; 
c. Met een indirecte vrije schop op het strafschoppunt, midden voor het doel; 
d. Met een doelworp voor de doelverdediger van de verdedigende partij; 
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3. De doelverdediger werpt de bal uit een doelworp naar een medespeler, die 
 zich binnen het strafschopgebied bevindt. Deze speelt de bal terug naar de 
 doelverdediger. Wat beslist de scheidsrechter? 
 

a. Als de medespeler in zijn eigen strafschopgebied staat, moet de doelworp 
 worden overgenomen; 
b. Als de medespeler in het strafschopgebied van de tegenstander staat, kent hij 
 een directe vrije schop, c.q. strafschop toe. 
c. Als de medespeler in zijn eigen strafschopgebied staat, kent hij een indirecte 
 vrije schop toe; 
e. Of de medespeler nu in zijn eigen strafschopgebied of in het strafschopgebied 
 van de tegenstander staat, in beide gevallen laat de scheidsrechter doorspelen. 
 
 
 

 
 
   OPROEP aan de LEDEN van de SZO!!!  
 

 
 
 

Het bestuur van de SZO roept hierbij de leden op om zich op te geven als voetbal-
ler voor het zaalvoetbalteam van de SZO. 
 

Zoals de meeste leden onder ons wel weten, organiseert de Scheidsrechtersvere-
niging Zwolle e.o. reeds sinds jaar en dag het Jan Willem van Essen zaalvoetbal-
toernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. Volgend jaar op 
zaterdag 7 januari 2017 organiseert de SZO dit toernooi voor de 38ste keer. 
 

Het bestuur van de SZO heeft zich kandidaat gesteld voor het NK Zaalvoetbal van 
COVS Nederland te houden op zaterdag 21 januari 2017. Het toernooi is op de 
JAV van 4 juni jl. definitief aan de SZO toegewezen. 
 

Het bestuur van de SZO wil in 2017 op de beide voornoemde zaterdagen met een 
representatief zaalvoetbalteam namens de SZO deelnemen.  
 

Het bestuur doet nu reeds een OPROEP aan de LEDEN van de SZO om zich op 
te geven als zaalvoetballer voor dit toernooi. 
 

De SZO mag op deze toernooien absoluut niet verstek laten gaan. Omdat het for-
meren van een zaalvoetbalteam van de SZO de laatste twee jaar heel moeizaam 
tot stand kwam, hebben we in het bestuur besloten om nu reeds vroegtijdig met de 
voorbereidingen van de beide toernooien te beginnen.  
 

Daarom nu reeds deze dringende OPROEP aan de LEDEN van de SZO. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.  
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   Oplossingen puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO” 
 

 
 
 

De oplossingen van de vorige keer (clubblad juni 2015) van de 4 sudoku’s waren: 
 

1. Arsenicum 2. Schaduwen 3. Mistlicht 4. Vorstelyk 
 
 
DIAGRAM IN TE VULLEN VOOR DE OPLOSSING(EN) LOGIKWIS 
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   Spelregelwijzigingen seizoen 2016-2017 
 

 
 

Hier volgt een puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen voor het nieuwe 
seizoen 2016-2017. Voor de regels 2, 9, 13, 15 en 17 zijn er geen relevante wijzigingen. 
 

Regel 1 – Het speelveld 
 

 Een combinatie van kunstmatige en natuurlijk oppervlakken is niet toegestaan 
 op een speelveld; 
 Competities mogen de afmetingen van het speelveld voor de eigen competities 
 zelf bepalen (binnen de kaders van de spelregel); 
 Alle commerciële reclame-uitingen op de grond moeten minimaal 1 meter van de 
 lijnen zijn; 
 Logo’s/emblemen van bonden, competities etc. zijn toegestaan op de hoekvlag- 
 gen (geen reclame); 
 

Regel 3 – De spelers 
 

 Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan 
 7 spelers heeft; 
 Wisselspelers mogen een spelhervatting nemen, maar moeten eerst binnen de 
 lijnen van het speelveld stappen; 
 Verduidelijkt de situatie wanneer een speler weggestuurd wordt/deelname wordt 
 ontzegd voor de aftrap; 
 - Als de speler is weggestuurd voordat de namen van de spelers en wissel- 
  spelers zijn ingeleverd, mag de weggestuurde speler in geen enkele hoe- 
  danigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen; 
 - Als de speler is weggestuurd nadat de namens van de spelers en wissel- 
  spelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag de weggestuurde speler 
  worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag 
  worden op het formulier. Het aantal wissels wordt niet verminderd; 
 Directe vrije schop (of strafschop) als een wisselspeler/teamofficial ingrijpt in het 
 Spel;  
 Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel, 
 dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als deze ook zonder de 
 aanraking in het doel was gegaan en het aanraken geen invloed had op de ver- 
 dedigers;  
 Als er een doelpunt is gemaakt met een extra persoon op het veld en de scheids- 
 rechter heeft het spel hervat, dan geldt het doelpunt en gaat de wedstrijd verder; 
 

Regel 4 – De uitrusting van de spelers 
 

 Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit,  
 moet van dezelfde kleur zijn als de kous; 
 Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer  
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 verliest, mag doorspelen tot de volgende onderbreking; 
 Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte  
 broeken of de boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen; 
 Elektronische communicatie met wisselspelers is verboden; 
 Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt, terugkeren op 
 het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de scheidsrechter, 
 4e official of assistent scheidsrechter) en na een teken van de scheidsrechter; 
 

Regel 5 – De scheidsrechter 
 

 Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaats vinden dan moet de 
 ernstigste worden bestraft (direct - indirect, contactovertredingen - hands 
 rood - geel, onbesuisd - onvoorzichtig); 
 De scheidsrechter mag een speler wegsturen/deelname ontzeggen vanaf het 
 moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert; 
 De scheidsrechter mag de rode en gele kaart gebruiken vanaf het moment 
 dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen; 
 Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood 
 is bestraft, mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven; 
 

Regel 6 – De overige wedstrijdofficials 
 

 De wedstrijdofficials opereren onder het gezag van de scheidsrechter. In geval 
 van ongewenste inmenging of onbehoorlijk gedrag, zal de scheidsrechter hen 
 van de taak ontheffen en het rapporteren aan het bevoegd gezag; 
 De wedstrijdofficials ondersteunen de scheidsrechter met de inspectie van het 
 veld, de ballen en de uitrusting van de spelers (ook of problemen zijn opgelost) 
 en houden aantekeningen bij van de tijd, doelpunten, onbehoorlijk gedrag etc.; 
 De competitiereglementen moeten duidelijk beschrijven wie de wedstrijdofficial 
 vervangt, wanneer deze niet in staat is te starten of door te gaan, als ook ver- 
 vangingen in het verlengde hiervan. Het moet met name duidelijk zijn of de 4e  
 official, de 1ste assistent scheidsrechter of de 1e aanvullende assistent scheids- 
 rechter de scheidsrechter vervangt wanneer  deze niet verder kan gaan; 
 

Regel 7 – De duur van het spel 
 

 Meer aanleiding om extra tijd bij te tellen  
 (b.v. drinkpauzes uit medisch oogpunt); 
 

Regel 8 – De start en hervatting van de wedstrijd 
 

 Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt, geldt dat de bal duidelijk 
 moet bewegen om in het spel te zijn; 
 Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (was hiervoor eerst in 
 voorwaartse richting); 
 De scheidsrechter mag de uitkomst van de scheidsrechtersbal niet beïnvloeden; 
 Een speler die een scheidsrechtersbal als eerste trapt, mag de bal niet opnieuw 
 spelen voordat iemand anders de bal geraakt heeft. Uit een scheidsrechtersbal 
 kan niet direct worden gescoord. De bal moet door minimaal twee spelers zijn 
 gespeeld of geraakt; 
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Regel 10 – De uitslag van een wedstrijd bepalen 
 

De strafschoppenserie:  
 De scheidsrechter tosst met een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij weers- 
 omstandigheden, veiligheid etc.) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie 
 begint; 
 Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en  
 tijdens de strafschoppenserie; 
 De strafschop heeft zijn uitwerking gehad als de bal niet meer beweegt, uit het 
 Spel is of als de scheidsrechter het spel heeft stil gelegd voor een overtreding; 
 Als een doelman tijdens de serie rood of een tweede gele kaart van het veld 
 wordt gestuurd, moet hij worden vervangen door een aan de serie deelnemende 
 speler. Het andere team moet het aantal spelers ook met één speler vermin- 
 deren om tot een gelijk aantal spelers te komen. De (nieuwe) doelman kan bij 
 blessure worden vervangen door een reservedoelman of reservespeler, mits het 
 maximaal aantal wissels niet is gebruikt;  
 

Regel 11 - Buitenspel 
 

De middenlijn telt niet mee bij de buitenspelbeoordeling; de speler  
moet zich op de helft van de tegenstander bevinden. 
 De armen van de spelers (en doelman) worden niet meegenomen  
 in de beoordeling van buitenspel; 
 De indirecte vrije schop voor buitenspel wordt altijd genomen op de plaats van 
 de overtreding, ook als dit op de eigen speelhelft van de speler is; 
 Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het 
 verdedigende team de bal het strafschopgebied uittrapt in de richting van de 
 middenlijn of het spel onderbroken wordt; 
 Een aanvaller die achter de doellijn is terecht gekomen en in het veld terug 
 komt of wil komen, wordt op het moment dat de bal wordt gespeeld, geacht 
 op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan; 
 

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
 

 Contactovertredingen worden bestraft met een directe vrije schop; 
 Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede gele 
 Kaart) dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de overtreder bij 
 het spel betrokken raakt; 
 Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans 
 wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele kaart. Duwen, 
 trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen, 
 blijven aanleiding voor een rode kaart.  
 Slaan op het hoofd/gezicht zonder een tegenstander aan te vallen,  
 is een rode kaart, tenzij de intensiteit verwaarloosbaar is. 
 Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc.  
 worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) geweld- 
 dadige handelingen als spuwen, duwen, gooien met een voorwerp etc.  
 Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, 
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 wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart). 
 Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt bestraft 
 met een vrije schop op de doel- of zijlijn (strafschop als het een directe vrije 
 schop betreft in het eigen strafschopgebied. 
 

Regel 14 – De strafschop 
 

 Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit bestraft met 
 een indirecte vrije schop en een gele kaart. 
 Er wordt een indirecte vrije schop gegeven als de bal achteruit wordt gespeeld. 
 Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een 
 indirecte vrije schop (en een gele kaart). 
 De doelverdediger ontvangt een gele kaart als hij een overtreding maakt en de 
 strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een doelman op 
 deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt! 
 

Regel 16 – De doelschop 
 

 Als de doelschop in het eigen doel wordt getrapt, is de her- 
 vatting een hoekschop voor de tegenpartij, mits de bal eerst 
 buiten het strafschopgebied is geweest. 
 Een tegenstander die zich in het strafschopgebied bevindt als 
 de doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste spelen. 
 

Bron: Teksten overgenomen uit “Samenvatting Spelregelwijzigingen 2016/’17” van de KNVB. 
 
 

Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 B  
Vraag 2 D  
Vraag 3 A  
Vraag 4 B  
Vraag 5 D  
 
 
 

Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 
Vraag 1 B  
Vraag 2 D  
Vraag 3 A  
 
 

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het eerstvolgende nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 2 november 2016 
 

in het bezit zijn van het secretariaat: 
 

zie colofon op pagina 1 of per e-mail 
 

e-mailadres: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl. 
 

 
 

mailto:zwolle@covs.nl


Wij zijn méér dan druk

Bloemendalstraat 3, 7721 AL  Dalfsen

 T 0529 432512
E info@drukkerijmeijerink.nl
I www.drukkerijmeijerink.nl

drukken   printen   sign   vormgeving

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze selectie verkeert 
in topconditie!

Autobedrijf Korterink hee� een fraaie selectie nieuwe auto’s en altijd ruim 100 topoccasions. 
Zorgeloos rijplezier is wat wij u willen bieden. Bij Autobedrijf Korterink zetten we daarom een 
extra tandje bij om u van dienst te zijn. Zo kunt u rekenen op de best denkbare service. Onze 
professionele monteurs houden uw auto in topconditie. Of houdt uw auto onze monteurs in  
topconditie? Graag tot ziens bij één van de vier vestigingen van Autobedrijf Korterink.

www.korterink.nl

Korterink Ford • Toyota • Suzuki Rouveen 
Oude Rijksweg 482 • 7954 GE Rouveen  
(T) 0522 - 29 13 46 • www.korterink.nl

Korterink ŠKODA De Lichtmis 
Oude Rijksweg 510 • 7954 GG Rouveen
(T) 0522 - 29 12 06 • www.korterink.nl

Korterink Autoschade 
Oude Rijksweg 482 • 7954 GE Rouveen
(T) 0522 - 29 13 46 • www.korterink.nl

Korterink ŠKODA Zwolle 
Nikolaus Ottostraat 1 • 8013 NG Zwolle
(T) 038 - 467 09 60 • www.korterink.nl

Korterink Ford • Toyota • Suzuki Rouveen Korterink ŠKODA De Lichtmis


