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Promotie/degradatieboekje seizoen 2012/2013  
met belangrijke informatie voor 
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alle scheidsrechters/assistenten veldvoetbal 
 
  
 
 
Heerenveen   juni 2013 Uw kenmerk nvt b Ons kenmerk wika/pd 

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

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

 
Het voetbalseizoen 2012/’13 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. In de DCS- vergadering van 4 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 zesde P/D- boekje voor scheidsrechters en assistenten aan. De P/D regeling en de verdere afspraken 
zijn 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 of de OP mailbox. 
Houd de site gedurende het komende seizoen ook weer doorlopend goed in de gaten, en vergeet ook niet in je OP 
mailbox te kijken. 
 
In dit 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 waarbij het laagste cijfer (in punten) vervalt, tenzij een minimum aantal rapporten is uitgebracht. Ook zijn 
hier de resultaten van de themabijeenkomsten Theorie & Conditie 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, begin van het voetbalseizoen  
2013 - 2014, 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 Coördinatie Scheidsrechterszaken  

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


 

 

 
Kick off Landelijke lijsten veldvoetbal 
Voor scheidsrechters en assistent- scheidsrechters, rapporteurs en coaches: 

 Landelijke Kick Off scheidsrechters en assistenten: zaterdag 17 augustus 2013 te Zeist (een uitnodiging en 
nadere informatie volgt) 

 Landelijke Kick Off rapporteurs: zaterdag 24 augustus 2013 te Zeist (ook hiervoor volgt een uitnodiging en 
nadere informatie). 

 
Bijeenkomsten voor scheidsrechters, rapporteurs en andere officials 
In september houdt de KNVB district Noord op drie plaatsen in het district bijeenkomsten voor scheidsrechters, ook 
wel genaamd de seizoensopenings-bijeenkomsten.  
 
Deze zijn op:  

 Maandag 9 september 2013  Hampshire Plaza Hotel in Groningen  

 Donderdag 12 september 2013  v.d. Valk Hotel Spier in Dwingeloo 

 Dinsdag 17 september 2013  Abe Lenstra Stadion in Heerenveen 
 
Nadere informatie over programma, inhoud etc. volgt per Fluitflits en wordt op de site gepubliceerd. Zoals altijd zijn 
deze seizoensopeningen vrij toegankelijk voor alle (dus ook vereniging) scheidsrechters.  
 
S.O. 1 
De promovendi van groep 1 naar Landelijk en van groep 2 naar groep 1 dienen de SO 1 te volgen.  
De data zijn:  

 9 en 10 augustus 2013 

 30 en 31 augustus 2013 

 Terugkombijeenkomst: 13 december 2013 
 
Heb je deze al in een eerder stadium gevolgd? Dan volgt een bijscholing SO1.  
Verdere informatie en evt. data hierover: KNVB Academie (Zeist): dhr. N. Siebert. (0343-499505) 
 

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.  
Als er ook andere belangstellenden zijn die deze opleiding willen volgen, kun je dit melden bij je RSC. 
 
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  
 
 
Themabijeenkomsten Theorie & Conditie   
In seizoen 2011/’12 zijn de testen en toetsen vervangen door de Themabijeenkomsten Theorie & Conditie, waarbij 
zowel de spelregels (via een toets nieuwe stijl) als andere onderwerpen in de arbitrage via een theoriemodule worden 
behandeld.  
Op dezelfde avond is er ook een Conditiemodule waarbij praktische invulling wordt gegeven aan een goede 
conditietraining in al zijn facetten.  
 
Deze themabijeenkomsten vinden over het gehele seizoen op diverse locaties plaats en je kunt je hiervoor inschrijven. 
Een verplichting is het dus niet meer, maar het kan een verrijking van je kennis over de arbitrage en conditie zijn, 
terwijl je ook een bonus kunt verdienen bovenop je rapportageresultaat.  
 
Nadere informatie over inhoud, plaatsen en data volgt via de Fluitflits en onze site. Houd deze in de gaten.  
 
 
 
 

mailto:noord-afzeggen@knvb.nl


 

 

 
 

Wedstrijdpakketten seizoen 2013 - 2014 
Seniorengroepen: 
ZALL/ZOLL Top- en Hoofdklasse en ere- en 1e divisie beloften. 
ZA01/ZO01: Hoofd- en 1e klasse, 1e divisie beloften, eredivisie A- junioren en Beneleague Vrouwen 
ZA02/ZO02: 1e klasse en 2e klasse 
ZA03/ZO03: 3e en 4e klasse, Reserve Hoofdklasse  en Topklasse Vrouwen  
ZA/ZO03TT: 3e en 4e klasse, Reserve Hoofdklasse en Topklasse Vrouwen  
ZA04/ZO04: 4e en 5

e
 klasse, Res. Hoofdklasse en Hoofdklasse Vrouwen 

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

ZA05/ZO05: Reserve 2e en 3e klasse,  
ZA06/ZO06: Startgroep seniorenscheidsrechters: Reserve 2

e
 en 3e klasse.  

ZA07:  2e en 3e klasse Vrouwen 
ZAAL/ZOAL Assistent scheidsrechter Landelijk: Top- en Hoofdklasse en eredivisie beloften. 
ZA31/ZO31:  Assistent scheidsrechters District: Hoofdklasse, 1e div. beloften en eredivisie 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:   2
e
 en  3e divisie C- Junioren, C2- landelijke competitie, 1e divisie D- Pupillen,  

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

e
 klasse Vrouwen 

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

ZA25:  2e Klassen en lager B- en C- Junioren (B- categorie)  
ZA26:  Startgroep: 2e klasse en lager A- B- en C- junioren (B- categorie) 
ZA28:  4

e
 divisie A- junioren, 3

e
 en 4

e
 divisie B- junioren, 2

e
 divisie C- junioren en 1

e
 klasse Vrouwen 

 
Uiteraard kun je ook aangesteld worden bij bekerwedstrijden.  
Als je op de reservelijst staat kun je tot op het laatste moment worden benadert.  
Dit kan ook gaan om een wedstrijd beneden het wedstrijdpakket, echter deze mag je niet om die reden 
weigeren!  
 
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:  24 en 25 augustus 2013 
Bekerronde 2:  27, 28 en 29 augustus 2013 
Bekerronde 3:  31 augustus en 1 september 2013 
Bekerronde Inhaal:  3, 4 en 5 september 2013 
 
Start competitie Topklassen:   24 en 25 augustus 2013 
Start competitie Hoofdklassen en lager:  7 en 8 september 2013 
In het district Noord is de start van de competitie op 7 en 8 september 2013  
Let op: vanaf het weekeinde 31 augustus/01 september 2013 kan er weer rapportage volgen.  
 

Belangrijke informatie: 
De scheidsrechterscoördinator Thom van Wijk is gestopt met het uitoefenen van zijn functie. Voor de betreffende 
scheidsrechters wordt naar een oplossing gezocht.  
Elzo Piening stopt ook met de functie scheidsrechtercoördinator; in Bram Vazel is een waardige opvolger gevonden. 
 
Rapportage in ZA/ZO 05*en ZA23: 
Komend seizoen worden alléén die scheidsrechters in de groepen ZA/ZO 05* gerapporteerd, die deel hebben 
genomen aan de Themabijeenkomst Theorie en Conditie najaar 2013 én naar het oordeel van hun RSC 
toekomstperspectief hebben als scheidsrechter en door kunnen groeien naar hogere groepen.  
Scheidsrechters in ZA23 worden komend seizoen 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.   



 

 

VzO SZ 
(voorzittersoverleg) 

   Jan Hooge Voorzitter 
  Anne Laverman Vz. Werkgroep Veld  + TTAV 

 Thijs Rozeboom Vz. Werkgroep ASR 
 Jan van Klinken Vz. Werkgroep KB en Rapportage 
 Kristian Bakkelo Beoogd vz. TTAV seizoen 2014/’15 
 

    Werkgroep Veld 
 

telefoon e-mail 

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

Anton Postema RSC 06-27082582  rsc.postema@gmail.com  

Douwe Boonstra RSC 06-42560097 dboonstr@kpnmail.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- nieuw 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 06-21290789  han.kiemel@tele2.nl  

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

Sjoerd Minnema RSC 0513-419576 info@belarus-nederland.nl 

    Werkgroep ASR 
 

telefoon e-mail 

Thijs Rozeboom Voorzitter 06-55397809  t.rozeboom2@kpnplanet.nl  

Albert Oost lid 06-40486020  albertijz.oost@chello.nl  

Berend Talens lid 06-40062895  btalens@home.nl  

Bram Souisa lid 06-12324969  bramsouisa@home.nl  

Jaap Pool lid 06-15066064 Jaap.pool@nn.nl 

    Werkgroep KB en Rapportage Bezwarencie. Rapportage 

Jan van Klinken Voorzitter Henk Meuleman Voorzitter 

Elzo Piening lid  vacature lid 

Albert Oost lid  Henk Wessels lid 

Bert Vels lid  
  Ger Rijskamp lid  
  Douwe Boonstra lid  
  Hans de Groot lid  
  

    Werkgroep TT 
   Anne Laverman Voorzitter 

  Kristian Bakkelo Coach + beoogd vz 2014/’15 
 Eric Braamhaar Coördinator TTBV 

  Jacques d' Ancona Talentherkenner Jochem Kamphuis talentherkenner 

    Robert Van Dorst Coach Idske Post Coach 

Henk Meuleman Coach Sjoukje De Jong Coach 

Freek Vandeursen Coach Edgar Voortman Coach 

Henk Wessels Coach Anton Panneman Coach 

Wim van Reenen Coach Jan van Klinken coach 

Niels Zeeman Coach Frans van Driesten  coach 

    
 


