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Behandeld door Wim Kamps Doorkiesnr. 0513-618920 Faxnr. 0513-618908 

Onderwerp promotie/degradatie (P/D) en andere zaken 

 
Het voetbalseizoen 2013/’14 is bijna afgelopen. Bij het verschijnen van dit boekje worden nog enkele beslissende 
wedstrijden in de nacompetitie afgewerkt, maar op een haar na zijn de wedstrijden in het amateurvoetbal weer 
gespeeld. 
 
Aan het eind van het seizoen is ook het moment dat bij de scheidsrechters de promoties en degradaties moeten 
worden vastgesteld en doorgevoerd. Op 3 juni jl. zijn deze vastgesteld, en als je bent gepromoveerd of juist een stapje 
terug moet doen, ben je daar ondertussen van op de hoogte gesteld door je coach.  
 
Hierbij tref je het zevende P/D- boekje voor scheidsrechters en assistenten aan. De P/D regeling is medio 
februari/begin maart als bijlage bij de Fluitflits digitaal aan jullie verzonden en de verdere afspraken gedurende het 
seizoen terug te vinden op: http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/noord/scheidsrechterzaken of 
wordt aan jullie gecommuniceerd via de mail / Fluitflits of de OP mailbox. 
Advies is om het Official Portaal (OP) en de mail ook gedurende het komende seizoen weer doorlopend goed in de 
gaten te houden, en vergeet ook niet in je OP- mailbox te kijken. 
 
In het bijgesloten overzicht kun je de rapportageresultaten van alle scheidsrechters terugvinden en zien wie zijn 
gepromoveerd of juist zijn gedegradeerd. Wel goed om te melden is, dat alle cijfers van de uitgebrachte rapporten zijn 
hergewaardeerd naar punten. Ook zijn hier de resultaten van de themabijeenkomsten in verwerkt.  
 
Voor de promovendi is een felicitatie op zijn plaats terwijl we hopen dat de scheidsrechters die een stapje terug 
moeten doen het komende seizoen de motivatie hebben om juist datgene te doen om het verloren terrein te 
herwinnen. Vanaf de komende week worden de promotie/degradatieresultaten intern ook doorgevoerd, zodat je voor 
de vakantieperiode in je Official Portaal je nieuwe groepsindeling ziet staan.  
 
Op de navolgende pagina's meer informatie over de themabijeenkomsten, het begin van het voetbalseizoen  
2014 - 2015, de nieuwe wedstrijdpakketten en nog meer. 
 
Rest ons nu niets anders meer dan jullie te bedanken voor je inzet het afgelopen seizoen en een fantastische zomer 
toe te wensen met hopelijk prachtig weer, zodat je vanaf half augustus weer uitgerust kunt starten aan het nieuwe 
voetbalseizoen.  
 
Vriendelijke groeten, 
KNVB district Noord 
W. Kamps, Medewerker Organisatie Arbitrage 
 
 

 
 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/district/category/district/noord/scheidsrechterzaken


 

 

P/D- regeling seizoen 13 – 14 
De P/D- regeling seizoen 13 – 14 is medio februari/maart 2014 aan u bekend gemaakt. Door de onvoorziene 
ontwikkeling m.b.t. de uitbreiding van de groepen (zie onderstaand) kan er ten gunste van de scheidsrechters worden 
besloten tot kleinere aantallen degradanten en/of extra promotie.  
 
Uitbreiding groepen ZA01 – ZA02 – ZO01 – ZO02 
In het seizoen 2014 – 2015 worden de 4

e
 officialbeurten voor de Topklasse toegevoegd aan het wedstrijdpakket van 

de hierboven genoemde groepen. Dit houdt in dat een aanstelling als 4
e
 official op de eigen “fluitdag” plaats vindt. 

Doordat ook groep 2 als 4
e
 official kan/zal worden ingezet, wordt de belasting verspreid over een grotere groep, en zal 

het aantal aanstellingen in vergelijking met dit seizoen hierdoor worden verminderd.  
 
Kick off Landelijke lijsten veldvoetbal 
Voor scheidsrechters en assistent- scheidsrechters, rapporteurs en coaches: 

 Landelijke Kick Off scheidsrechters en assistenten (incl. FIFA- test) : zaterdag 16 augustus 2014 te Zeist  
(uitnodiging en nadere informatie volgen) (vervolgbijeenkomsten op 10 januari 2015 en 25 maart 2015)  

 Landelijke Kick Off rapporteurs: zaterdag 23 augustus 2014 te Zeist (ook hiervoor volgt een uitnodiging en 
nadere informatie) 

 
(Thema) Bijeenkomsten voor scheidsrechters en rapporteurs  
In de voorgaande seizoenen hield de KNVB op drie locaties in het district de zogenaamde seizoensopeningen.  
Dat is in het seizoen 2014 / 2015 echter niet het geval. Daarvoor in de plaats komen de themabijeenkomsten voor 
(assistent)- scheidsrechters, die al eind augustus/begin september op het programma staan.  
 
Deze themabijeenkomsten vinden op diverse locaties in ons district plaats en je kunt je hiervoor inschrijven. Via de 
Fluitflits volgt nadere informatie over aanmelding en locaties. Het is zeer aan te bevelen om aan deze 
themabijeenkomsten deel te nemen. Niet alleen is het een verrijking van je kennis op het gebied arbitrage en 
spelregels, maar ook zijn er belangrijke bonuspunten te verdienen voor eventuele promotie en/of plaatsing naar een 
(hogere)groep. Deelname is dus essentieel als je wilt promoveren!  
 
Nadere informatie over inhoud, plaatsen en data volgt via de mail, Fluitflits en onze site. Houd deze in de gaten.  
 
S.O. 1 
De promovendi van groep 2 naar groep 1 dienen de SO 1 te volgen.  
De data zijn nog niet bekend. Heb je de SO 1 al in een eerder stadium gevolgd? Dan volgt eventueel een bijscholing 
SO1. Nadere informatie en eventuele data volgen.  
 

S.O. 2 
Alle promovendi naar groep 3 of groep 21 zijn verplicht de SO 2 cursus te volgen. Hier geldt dat, als je deze al hebt 
gevolgd, dit niet opnieuw hoeft. In het P/D boekje staat vermeld wie de SO2 moet volgen.  
 
Geen verhinderingkalender meer 
Binnenkort wordt het voor officials mogelijk om in hun OP zelf verhinderingdatums in te geven. Wanneer deze 
functionaliteit precies in werking treedt is (nog) niet bekend maar de richtdatum is 1 juli. Zodra wij bericht krijgen van 
ICT dan worden jullie ook geïnformeerd. Om deze reden hebben wij besloten de verhinderingkalender niet meer via 
de mail ter beschikking te stellen. Je kunt natuurlijk altijd een mailtje sturen met je verhinderingdatums/tijden erin!  
Stuur je verhinderingen zoals altijd naar: noord-afzeggen@knvb.nl  
 
Beker en competitie 
De drie bekerronden veldvoetbal voor standaardteams (schema 14) en elftallen Schema 12 (reserve- en 
vrouwenelftallen A- categorie en junioren A- categorie) waar scheidsrechters (kunnen) worden aangesteld, worden 
ingepland op de navolgende data: 
Bekerronde 1:  23 en 24 augustus 2014 
Bekerronde 2:  26, 27 en 28 augustus 2014 
Bekerronde 3:  30 augustus en 31 augustus 2014 
 
Start competitie Topklassen:   23 en 24 augustus 2014 
Start competitie Hoofdklassen en lager:  6 en 7 september 2014 
In het district Noord is de start van de competitie ook op 6 en 7 september 2014  
Let op: vanaf het weekeinde 30 / 31 augustus 2014 kan er weer rapportage volgen.  
 

mailto:noord-afzeggen@knvb.nl


 

 

Wedstrijdpakketten seizoen 2014 - 2015 
Seniorengroepen: 
ZALL/ZOLL Top- en Hoofdklasse en ere- en 1e divisie beloften (incl. 4

e
 official) . 

ZA01/ZO01: Hoofd- en 1e klasse, eredivisie A- junioren,  
                                Beneleague Vrouwen, 4

e
 official in Topklasse. 

ZA02/ZO02: 1e klasse en 2e klasse,  4e official in Topklasse. 
ZA03/ZO03: 3e en 4e klasse, Reserve Hoofdklasse en Topklasse Vrouwen  
ZA04/ZO04: 4e en 5

e
 klasse, Res. 1

e
 klasse en Hoofdklasse Vrouwen 

ZA05*/ZO05*: 5e klasse, Reserve 1
e
 en 2

e
 klasse en 1

e
 klasse Vrouwen 

ZA05/ZO05:  Reserve 2e en 3
e
 klasse 

ZA06/ZO06: Startgroep seniorenscheidsrechters: Reserve 2
e
 en 3e klasse.  

ZA07:  2e en 3e klasse Vrouwen 
ZA10:  Reserve 3

e
 klasse  

ZAAL/ZOAL Assistent scheidsrechter Landelijk: Top- en Hoofdklasse, ere- en 1
e
 divisie beloften. 

ZA31/ZO31:  Assistent scheidsrechters District: Hoofdklasse, 1e div. beloften en Beneleague Vrouwen 
 
Jeugdgroepen:  
ZA21:  1e en 2e divisie A- Junioren, ere- en 1e divisie B- Junioren, 1e divisie C- Junioren.  
ZA22: 3e en 4e divisie A- Junioren, 2e, 3e en 4

e
 divisie B- Junioren. 2e divisie C- Junioren en 1

e
 klasse 

Vrouwen.  
ZA23:    3e divisie C- Junioren, C2- landelijke competitie, 1e divisie D- Pupillen, Hoofdklassen  A-, en  

B junioren, 1e klasse A- junioren en 2
e
 klasse Vrouwen 

ZA24:  Hoofdklasse C- Junioren, 1e Klassen A- en B- Junioren en 2
e
 klasse Vrouwen 

ZA25:  1e Klasse B- en C- Junioren  
ZA26:  Startgroep: 1e klasse  A- B- en C- junioren  
ZA29:  4

e
 divisie B- junioren, 2

e
 en  3e divisie C- Junioren, C2- landelijke competitie,  

Hoofdklassen  A-, en B junioren, 1
e
 klasse Vrouwen 

 
Uiteraard kun je ook aangesteld worden bij bekerwedstrijden, terwijl in de nacompetitie/beslissingswedstrijden alle 
scheidsrechters óók als assistent scheidsrechter kunnen worden aangesteld.  
Als je op de reservelijst staat kun je tot op het laatste moment (zelfs op de wedstrijddag zelf!!) worden aangesteld.  
Dit kan ook gaan om een wedstrijd beneden het wedstrijdpakket echter mag je deze niet om die reden weigeren! 
 
Naar aanleiding van aanstellingsproblemen bij diverse groepen hebben we het zeer gewaardeerd dat een (groot) 
aantal scheidsrechters te kennen hebben gegeven om op incidentele basis ook op de andere speel/fluitdag dan 
normaliter beschikbaar te zijn. Hiervan hebben we ook hier en daar dankbaar gebruik van gemaakt. Nogmaals dank 
voor ieders medewerking.  
Komend seizoen hebben we maatregelen getroffen door middel van uitbreiding van groepen en wijzigingen in de 
wedstrijdpakketten. Hopelijk heeft dit het beoogde resultaat.  
 
Starterbijeenkomst 
Voor alle scheidsrechters die vanuit de startgroep(en) in een definitieve groep zijn geplaatst is er op 
donderdag 28 augustus 2014 de zogenaamde Startersbijeenkomst bij SVH te Hoogersmilde.  
Een nadere uitnodiging volgt, maar noteer deze datum alvast! 
 

Rapportage in ZA/ZO 05*en ZA23 t/m 29 en ZA/ZO05: 
Komend seizoen worden alléén die scheidsrechters in de groepen ZA/ZO 05* gerapporteerd, die deel hebben 
genomen aan één van de Themabijeenkomsten in het begin van het komende seizoen én naar het oordeel van hun 
RSC toekomstperspectief hebben door te kunnen groeien naar hogere groepen.  
 
Scheidsrechters in ZA23 / ZA24 / ZA25 / ZA29  en ZA05 / ZO05 worden komend seizoen in principe niet gerapporteerd. 
Op basis van coachrapporten van de RSC en evt. begeleidingsrapporten wordt geoordeeld over evt. plaatsing in een 
hogere groep. Ook hier is deelname aan de themabijeenkomsten en toekomstperspectief weer belangrijk.  
 



 

 

Drietal veranderingen in tuchtzaken amateurvoetbal 
Met ingang van 1 juli 2014 (nieuwe seizoen 2014/’15) kent tuchtzaken amateurvoetbal drie wezenlijke veranderingen. 
Deze veranderingen leiden tot vereenvoudigde tuchtzakelijke processen en leveren onder meer de verenigingen en 
scheidsrechters tijd- en efficiencyvoordelen op. Het gaat om  1) uitbreiding van het schikkingsvoorstel, 2) herziening 
van de strafcodes en 3) een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen. 
Voor de scheidsrechters zijn onderstaande twee veranderingen van belang.  

1 Uitbreiding schikkingsvoorstel 

Sinds 2010/’11 kan de tuchtcommissie, bij een directe rode kaart voor speler of het wegzenden van de trainer, een 
schikkingsvoorstel aanbieden. Als betrokkene het voorstel accepteert, is de straf onherroepelijk. Per 2014/’15 komen 
ook andere tuchtzaken voor deze regel in aanmerking. Het gaat om verenigingsstraffen, in zowel veld- als zaalvoetbal, 
voor de volgende overtredingen: het niet opkomen van een elftal of team / het niet spelen van een wedstrijd; het niet 
uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers; overtreden van ordemaatregelen; onbevoegd trainen; en 
het (laten) functioneren van een niet- lid van de KNVB. 

Het schikkingsvoorstel zorgt voor minder papierwerk voor alle partijen. Bovendien valt de straf voor de betrokkene(n) 
in de regel gunstiger uit. In ongeveer 90 procent van de huidige gevallen (directe rode kaart) wordt het 
schikkingsvoorstel al als ‘aantrekkelijk’ ervaren en direct geaccepteerd. 

2 Herziening strafcodes 

Tot dusver kunnen scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor 
gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 gaat het aantal strafcodes naar acht. Alle gele kaarten worden 
ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. 
In aanvulling hierop zijn er (gesloten), eenvoudig in te vullen specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende 
helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen 
aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd. 

Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit 
het Spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het DWF de 
juiste strafcodes in te vullen. De acht codes zijn als volgt:  

gele kaart (strafcode 1); voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans (strafcode 2); 
ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal, strafcode 3); gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal, 
strafcode 4); beledigen (strafcode 5); bedreigen (strafcode 6); spuwen (strafcode 7) en overige overtredingen begaan 
door teamofficials (trainer, leider, verzorger etc) (strafcode 8). 

Belangrijke informatie: 
De Regionale scheidsrechterscoach in Leeuwarden, Anton Postema,  stopt per 30/6/2014 met het uitoefenen van zijn 
functie. Voor deze regio wordt naar een vervanger gezocht. Totdat een goede vervanger is gevonden is dhr. Laverman 
zijn plaatsvervanger en het aanspreekpunt voor de scheidsrechters. 
  



 

 

 
VzO SZ 
(voorzittersoverleg) 

   Jan Hooge Voorzitter 
  Anne Laverman Vz. Werkgroep Veld  
  Thijs Rozeboom Vz. Werkgroep ASR 

 Anton Panneman  Vz. Werkgroep KB en Rapportage 
 Kristian Bakkelo Vz. Werkgroep OT/TTAV  
 Werkgroep Veld 

 
telefoon e-mail 

Anne Laverman Voorzitter 06-53752504 a.laverman2@upcmail.nl  

Douwe Boonstra RSC 06-42560097 dboonstr@kpnmail.nl 

Sake Boonstra RSC 058-2137057 sakeboonstra@zonnet.nl 

Geert Heun RSC  06-55325526 gpc.heun@home.nl 

Gert-Jan Ris  RSC 06-54210765 knvb.ris@ziggo.nl 

Roelf Folkersma RSC 06-41647719  roelf.folkersma@home.nl  

Bram Vazel  RSC 06-11195736 bramvazel53@hotmail.com 

Douwe Efdee RSC 06-28677287  d.efdee@home.nl  

Jan Jansen RSC  06-21843703 jjansenhgv@hotmail.com 

Harm Deuring RSC 06-53694047 hdeuring@kpnplanet.nl 

Wessel Prij RSC 06-41806763  wesselprij@gmail.com  

Eeuwe Visser RSC 06-27566264 eeuwevisser@hotmail.com 

Han Kiemel RSC 06-40120956  han.kiemel@tele2.nl  

Durk Ybema RSC 06-83224601 d.ybema@hetnet.nl 

Sjoerd Minnema RSC 0513-419576 s.h.minnema@gmail.com 

Werkgroep ASR 
 

telefoon e-mail 

Thijs Rozeboom Voorzitter 06-50989550  thijs-rozeboom@hotmail.com 

Albert Oost Lid/secr./coach 06-40486020  albertijz.oost@chello.nl  

Berend Talens Lid/coach 06-40062895  btalens57@gmail.com 

Bram Souisa Lid/coach 06-12324969  bramsouisa@home.nl  

Evert Veenstra Lid/coach 06-29220830 veenstra205@zonnet.nl 

Arthur van Dooren Lid/coach 06-11603898 arthurvandooren@ziggo.nl 

Marc Strijker Lid/coach 06-10502162 markstrijker@home.nl 

Jaap Pool Lid/coach 06-15066064 jaap.pool@xs4all.nl 

Werkgroep KB en Rapportage 
  Anton Panneman  Voorzitter Douwe Boonstra lid  

Elzo Piening lid  Klaas Smith lid 

Albert Oost lid  Hans de Groot lid  

Bert Vels lid  Freek Reitsema lid 

Ger Rijskamp lid  Riekus Hazelaar lid 

Bezwarencie. Rapportage 
  Henk Meuleman Voorzitter 
  Jan Eelssema lid 
  Henk Wessels lid 
  Werkgroep OT / TT 

   Kristian Bakkelo Voorzitter/Coach 
  Eric Braamhaar Coördinator TTBV Anne Laverman Coach 

Jacques d' Ancona Talentherkenner Jochem Kamphuis Coach 

Minne Modderman  Talentherkenner Siemen Mulder  Coach 

Robert Van Dorst Coach Idske Post Coach 

Henk Meuleman Coach Sjoukje De Jong Coach vrouwelijke talenten 

Freek Vandeursen Coach Edgar Voortman Coach 

Henk Wessels Coach Albert Schrik Coach 

Wim van Reenen Coach Frans van Driesten  Coach 

Niels Zeeman Coach Evert Yspeert Coach 
 
 
 
 
    



 

 

Spelregelwijzigingen: 

Afgelopen maart vond de jaarlijkse algemene vergadering van de International Football Association Board (IFAB) 

plaats. Dit is de commissie van de FIFA die beslist over eventuele vernieuwingen en aanpassingen van de Laws of the 

Game. De tijdens deze vergadering goedgekeurde spelregelwijzigingen en de diverse instructies en richtlijnen vind je 

hier. 

 

Bij vragen kun je een mail sturen naar AV-scheidsrechterszaken@knvb.nl. 

 
Met onderstaande documenten ben je geheel op de hoogte van de geldende spelregels: 
 
- Spelregelwijzigingen 2014/'15 
- Spelregels veldvoetbal 2011/'12 
- Aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal 2012/'13 
- Addendum aanvullende instructies werkgroep spelregels 2012/'13  
- Spelregelwijzigingen 2012/'13 
- Aanvullende spelregelwijzigingen 2012/'13 
- Spelregelwijzigingen 2013/'14 
- Aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juni 2013 

http://scheidsrechters.voetbal.nl/article/17416/spelregels-veldvoetbal-201415
mailto:AV-scheidsrechterszaken@knvb.nl
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregelwijzigingen%2020142015%20mei%202014%20def.pdf?id=107035
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregels%20veldvoetbal.pdf?id=16687
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/05072012%20aanvullende%20instructies%2020122013%20def.pdf?id=16685
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/toelichting%20versie%20juli%202012%20aanv%20instructies.pdf?id=20103
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregelwijzigingen%202012%200207%20definitief.pdf?id=692
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/aanvullende%20spelregelwijzigingen%202012%20en%20protocol.pdf?id=49457
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/spelregelwijzigingen%2020132014%2027%20juni%202013%20def.pdf?id=80544
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/juni%202013%20aanvullende%20instructies.pdf?id=80541

