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Aankondiging trainer/coach bijeenkomst 
In september 2012 vond een bijeenkomst plaats met 100 enthousiaste Amersfoortse scheidsrechters. 
Daar werd gesproken over spelregels en weerbaarheid.  
 
Aan het begin van het seizoen 2013/'14 organiseren we weer een grootschalige bijeenkomst, ditmaal 
voor trainers/coaches/begeleiders van alle Amersfoortse clubs. Ook dan hopen we weer op veel 
enthousiasme. De avond wordt gehouden in de maand oktober. Zodra de datum bekend is, wordt de 
uitnodiging verstuurd.  
 

 
 
Excessen  
De KNVB lanceerde bij de start van het voetbalseizoen 2011/12 een nieuw beleid ter bevordering van 
de sportiviteit op en rond de velden. Sindsdien wordt er zwaarder gestraft. Over het seizoen 2012/13 
zijn alle cijfers inmiddels bekend.  
 
Binnen tuchtzaken worden zware incidenten aangeduid als excessen. Hieronder een overzicht van 
deze excessen in Amersfoort waarbij de Amersfoortse partij schuldig is verklaard.  

 
Handen schudden 
Verschillende clubs in Amersfoort zijn dit seizoen begonnen met het verplicht 
stellen van het handen schudden voor (en na) de wedstrijd. Met name bij de 
senioren wordt het als lastig ervaren, om iedereen in dit idee mee te krijgen. 
In het voorzittersoverleg van 29 mei is besproken dat met ingang van 
volgend seizoen, alle eerste en jeugdelftallen verplicht worden om voor de 
wedstrijd de handen van de tegenpartij te schudden. Aan de verenigingen 
wordt de keuze gelaten of zij dit ook willen invoeren bij de overige senioren. 



Herinnering Amersfoorts Voetbalkampioenschap 
Kan VVZA de titel verdedigen tijdens het Amersfoorts 
Voetbalkampioenschap of gaat een andere club er dit jaar met de beker 
vandoor? Van 10 tot en met 16 augustus is het lokale kampioenschap bij 
v.v. Amsvorde. Kom jouw club steunen tijdens dit voetbalfeest. Klik hier 
voor meer informatie over het kampioenschap.  
 
De loting is inmiddels verricht door miss universe en leverde meteen een 
aantal interessante wedstrijden op. Zo spelen Quick en VVZA tegen elkaar 
en start organisator Amsvorde tegen de Cobu Boys.  
 
 
Nieuwsfeed Amersfoortse voetbalverenigingen 
De Meiden B-junioren van vv Hoogland hebben op 3 juni j.l. een 
geslaagde pilot van de spelregelavond gehad. In de toekomst worden 
spelers vanaf de B-junioren verplicht om een spelregelcursus te doen. De 
meiden van Hoogland mochten de pilot doen en kregen na afloop een 
certificaat voor hun goede resultaat. 
 
 Op 24 mei 2013 speelde de voorrondes van het 45+ toernooi zich af bij 
SO Soest. Plezier en gezelligheid straalden van de spelers af. In het AD 
werd de voorronde leuk verteld in dit artikel. 
 
 Volgend seizoen zullen de volgende clubs met hun 1

e
 team op een 

hoger niveau voetballen: 
 

- ASC nieuwland is gepromoveerd naar de 1
e
 klasse zaterdag; 

- AFC Quick werd kampioen in de 3
e
 klasse zondag en promoveert naar 

de 2
e
 klasse zondag; 

- VVZA promoveerde dit seizoen naar de 2
e
 klasse zondag; 
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De uitreiking voor de derde 
Fair Play schalen van SO 
Soest vond plaats op 25 mei 
j.l. Deze prijs wordt uitgereikt 
aan voetballers en trainers 
die dit seizoen een bijzonder 
sportieve daad hebben. Dit 
seizoen werden de prijzen 
uitgereikt door niemand 
minder dan onze eigen 
bondscoach Louis van Gaal. 
De bondscoach was zeer te 
spreken over het initiatief 
van SO Soest en hoopt dat 
veel verenigingen dit 
voorbeeld volgen.  
 
Alle genomineerde waren 
zelf aanwezig of lieten zich 
vertegenwoordigen door 
kennissen. Marino Osimani 
(AFC Quick 2) won de prijs 
voor het uit het veld halen 
van een eigen speler die 
natrapte. De jonge Wassim 
Ouaouadda (SO Soest F6) 
won de prijs eveneens. Hij 
gaf aan dat de bal via zijn 
rug achterging en 
corrigeerde de 
scheidsrechter dat het een  
hoekschop in plaats van een 
doeltrap was.  
 

http://www.amersfoortsvoetbalkampioenschap.nl/
http://so-soest.nl/sosoest-data/senioren/2012-2013/45plus.pdf

