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Inleiding 

In dit vierde jaarverslag van sc Hercules Zaandam wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten en ervaringen van het vierde seizoen sinds de oprichting 28 april 2010.  
 
 
Het bestuur 
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1. Algemene terugblik op seizoen 2013-2014 

Op 9 december 2013 overleed Marco Bäcker op ons complex aan een hartstilstand. Dit 
gebeurde direct nadat hij samen met andere vaders had gevoetbald op ons pannaveld 
terwijl onze jeugd aan het trainen was. Deze gebeurtenis heeft een enorme impact gehad. 
Uiteraard in de eerste plaats voor zijn gezin, de familie en vrienden. Maar ook voor ons als 
bestuurders was het overlijden een schok. Er moest daarnaast ook direct gehandeld 
worden in snel en goed overleg, zonder enig idee of voorbeeld of draaiboek.  
Het was ondanks de trieste gebeurtenis goed om te zien hoe respectvol onze vereniging 
met deze gebeurtenis is omgegaan. Een bewijs dat wij met elkaar in staat zijn om elkaar 
tot steun te zijn en elkaar verder te helpen, ondanks alles. 
 
Seizoen 2012-2013 stond in het teken van de promotie naar de derde klasse.   
Dit jaar was handhaving in de derde klasse het credo. Na een moeizame start van ons 
eerste bleven de prestaties achter op de verwachtingen en werd het vertrouwen in ons 
eerste zwaar op de proefgesteld. Gelukkig keerde het tij na de winterstop en wisten onze 
spelers en technische staf de broodnodige punten te behalen om in aanmerking te komen 
voor de nacompetitie. Na een spannende en zwaar bevochten nacompetitie wist Hercules 
zich in de derde klasse te handhaven door van Spaarnwoude te winnen. Geweldig was het 
om de ontlading van zowel de spelers als technische staf en vele aanwezige fans mee te 
maken.  
 
Ook voor de heren van zaterdag 1 was dit seizoen succesvol door te promoveren naar de 
derde klasse. Als vrienden team begonnen en dan als kampioen eindigen werd voor 
menigeen niet voor mogelijk gehouden. Echter gaande het seizoen werd het zicht op 
promotie steeds duidelijker en het harde werken beloond me een promotie.  
 
Dit seizoen is met de gemeente gesproken over de hoogte van de ontvangen OZB 
aanslagen  in 2012-2013 voor ons mooie complex. Helaas bleek de gemeente niet gevoelig 
voor de door ons aangedragen bezwaren waardoor wij als vereniging de opgelegde OZB 
aanslagen moeten betalen. Inmiddels is de OZB opgenomen in onze kostenrekening. 
  
Vanwege bezuiniging maakt de gemeente einde van dit seizoen bekend dat zij werken aan 
een vernieuwde subsidieregeling voor de komende jaren waarmee de gemeente een 
einde wil maken aan de ongelijke subsidie bijdragen tussen natuur- en  kunstgrasvelden. 
De voornaamste verandering voor verenigingen is dat zij jaarlijks voor kunstgrasvelden 
een eigen bijdrage gaan betalen. Deze bijdrage is gebaseerd  op maximaal 25% van de 
kapitaalslasten van een kunstgrasveld. Op basis van voorzichtige berekeningen betekent 
dit dat onze  vereniging per kunstgrasveld ca. € 10.000,-- per jaar gaat betalen. Einde van 
2014 zal het voorstel voor deze vernieuwde regeling ter goedkeuring aan het college en 
de raad worden aangeboden. In Januari 2015 worden de verengingen geïnformeerd over 
de besluitvorming. Afhankelijk van de besluitvorming gaat de vernieuwde subsidie gaat in 
per seizoen 2015-2016. 
 
Het bestuur maakt zich zorgen over openstaande vacatures die tot op heden niet zijn 
ingevuld. Dit brengt extra druk mee op de bestaande groep van vrijwilligers die deze 
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vacatures voor zover mogelijk ad-interim invullen.  Indien vacatures niet worden ingevuld 
kunnen bepaalde primaire diensten niet meer worden gedaan met mogelijk schade voor 
het imago van onze mooie vereniging. 
 
Uit oogpunt van continuïteit is het noodzakelijk dat deze vacatures op korte termijn 
worden ingevuld.  
 
Willem Kraaij, Voorzitter 
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2. Algemene zaken 

Samenstelling bestuur 
Gaande het seizoen waren de bestuursposten als volgt verdeeld: 
Willem Kraaij : Voorzitter, Algemene Zaken,  

Hoofd Voetbal Zaken per 1 januari 2013 ad-interim. 
Dave Stroop  : Penningmeester 
 : Hoofd Personeel & Organisatie, per 10 juni 2014. 
Koos Schilder : Secretaris 
Paul Bruijnesteijn : Vice-voorzitter, Hoofd Facilitaire Zaken/kantine. 
Arjan Mantjes : Hoofd Commerciële per zaken per 10 juni 2014. 
Ramon Boekhoff : Hoofd Technische Zaken, per 10 december 2012 
Bert Brinkkemper : Hoofd Facilitaire Zaken/Onderhoud, per 17 juni 2013. 
Jos Timmer  : Hoofd Communicatie per, 7 januari 2014. 
Ronald Smit : Bestuurslid Financiën, per 10 juni 2014. 
 
Benoeming bestuursleden: 
Dit seizoen namen wij afscheid van Paul Bruijnesteijn als hoofd Horeca tijdens de 
bijzondere leden vergadering van 10 juni 2014. Ook mochten wij drie nieuwe 
bestuursleden verwelkomen, namelijk: 

 Jos Timmer als Hoofd Communicatie,  

 Arjan Mantjes als Hoofd Commerciële zaken  

 Ronald Smit als bestuurslid Financiën.  
 

Ronald Smit heeft zich aangemeld voor het penningmeesterschap en zal alvorens te 
worden voorgedragen tot benoeming het komende seizoen door Dave Stroop worden 
begeleid en ingewerkt voor deze bestuursfunctie. 
 
Met het afscheid van Paul Bruijnesteijn. Zijn er nu twee bestuursfuncties vacant namelijk 
Bestuurslid Horeca en Voetbalzaken. Tot op heden hebben zich geen kandidaten 
beschikbaar gesteld. Invulling van deze vacatures is op korte termijn zeer dringend 
gewenst. 
 
Besprekingen 
Het bestuur heeft 13 keer vergaderd.  
Een delegatie van het bestuur heeft 4 keer overleg gehad met het bestuur van stichting de 
Kuil. 
 
Vrijwilligerswerk 
Ook dit jaar werd veel tijd en energie gestoken in het werven van vrijwilligers.  
Alleen door inzet van vrijwilligers is het mogelijk onze vereniging draaiende te houden. 
Een woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben 
ingezet. Immers zonder vrijwilligers kunnen wij niet bestaan. 
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Jubilarissen en huldigingen seizoen 2013-2014 
Jubileum Naam geboortedatum lid sinds oorsprong 

60 A. Ahne 30-6-1943 1-7-1954 VVZ 

50 C.A.J. de Goede 28-2-1956 1-1-1964 PSCK 

50 F.M. Mandjes 30-9-1939 1-3-1964 PSCK 

50 G.J. Groot 20-6-1942 1-3-1964 PSCK 

50 P.A. v.d. Meijden 18-8-1955 1-6-1964 PSCK 

50 J.W.A. Sombroek 19-9-1946 1-6-1964 PSCK 

25 R. Hollak 12-12-1979 1-8-1988 VVZ 

25 B.J. Jansen 27-9-1978 8-8-1988 VVZ 

25 RE Hartog 3-5-1979 1-9-1988 PSCK 

25 C.A. Ensing 24-9-1966 1-10-1988 PSCK 

25 W.J.A de Jong 4-3-1977 1-11-1988 PSCK 

 
Lid van verdienste (seizoen 2012-2013):  
Op de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2012 ontvingen twee leden het 
Lidmaatschap van Verdienste: 

 Siem Brinkkemper. 

 Stef Derks sr. 
 
Lid van verdienste (seizoen 2013-2014):  
Omdat Paul Bruijnesteijn na 20 jaar bestuurder te zijn geweest besloten heeft om terug te treden, 
is Paul tijdens de ALV van 10 juni 2014 benoemd als Lid van Verdienste.  
Overigens was Paul al Erelid van P.S.C.K. hier komt dus een prachtige nieuwe Hercules speld bij die 
Paul absoluut heeft verdiend. 
 
Erelid (seizoen 2013-2014):  
Geen benoeming. 
 
Overige benoemingen voor seizoen 2013-2014 zullen, voor zover van toepassing, op achtste ALV 
bekend worden gemaakt. 
 
Overleden 
Sinds de vorige jaarvergadering is PSCK Erelid P. de Goede (Ome Piet) niet meer in ons midden. 
 
Wij denken een moment in stilte terug aan allen die ons ontvielen en aan alles wat wij aan hen 
hebben te danken en wat ieder voor zich met hen heeft mogen meemaken.  
 
Wij wensen alle nabestaanden nog steeds veel sterkte met het verlies van hun dierbaren. 
 
Willem Kraaij, Voorzitter 
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3. Voetbalzaken 

De afdeling Voetbalzaken wordt gevormd door de senioren- en jeugdcommissie. 
 
Seniorencommissie 
De seniorencommissie draagt zorg en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale 
randvoorwaarden ten aanzien van senioren (zowel competitie- als oefen-) wedstrijden, 
trainingen en toernooien. Het uitvoeren van het beleid, zoals dat is vastgesteld in het 
voetbaltechnisch beleid. 
 
De bezetting van de seniorencommissie bestond uit de volgende personen; 
Naam Functie 

Willem  Kraaij Voorzitter, ad-interim 

Sander Jacobs Wedstrijdsecretaris 

Henk Kramer Scheidsrechter coördinator/Coördinator KNVB spelerspassen 

Maarten Kuiper Organisatie coördinator H-selectie 

Henk Krommedijk Organisatie coördinator overige senioren 

Melissa Kloes Organisatie coördinator H-selectie 

Herman de Leeuw Organisatie coördinator voetbalmaterialen 

Ben Goebert Organisatie coördinator voetbalmaterialen/ Consul 

Hans Windhorst Verzorging kleding 

Joop van Haalderen Verzorging kleding 

Adam Tambach  Consul 

 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie draagt zorg en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale 
randvoorwaarden ten aanzien van de jeugd (zowel competitie- als oefen-) wedstrijden, 
trainingen en toernooien. Het uitvoeren van het beleid, zoals dat is vastgesteld in het 
voetbaltechnisch beleid. 
 
De bezetting van de jeugdcommissie bestond dit seizoen uit de volgende personen; 
Naam Functie 

Sandra Spieker Voorzitter 

Annemiek Vlootman Wedstrijdsecretaris 

Henk Kramer Coördinator scheidsrechters 

Mirjam Knibbe Organisatie coördinator A junioren. 

Ronald Dekker Organisatie coördinator B junioren 

Sandra Spieker Organisatie coördinator MB junioren 

 Organisatie coördinator C junioren 

Sandra Spieker Organisatie coördinator MC junioren 

Will de Penning Organisatie coördinator D pupillen 

Odette van Houten Organisatie coördinator MD pupillen 

Susanne van der Meer Organisatie coördinator E  pupillen 
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Natalie Leungen Organisatie coördinator F pupillen  

Sonja Tambach Organisatie coördinator Mini’s 

 
Complimenten gaan uit naar de medewerkers van beide commissies voor hun inzet en 
creativiteit bij het regelen van alle zaken die het voetballen voor de jeugd en senioren 
mogelijk maakten. 
 
Wedstrijdsecretaris senioren 
Het wedstrijdsecretariaat senioren werd evenals voorgaande jaren gerund door Sander 
Jacobs. 
 
De functie van wedstrijdsecretaris is bij Hercules Zaandam gesplitst in een wedstrijdsecretaris 
jeugd en een wedstrijdsecretaris senioren.  
In het seizoen 2013/2014 beschikte Hercules Zaandam over: 

 11 mannen seniorenteams op zondag,  

 2 vrouwenteams op zondag en  

 2 mannenteams op zaterdag. 
 
De beste prestatie van alle seniorenteams is neergezet door ons Zaterdag-1 elftal, zij werden 
glansrijk kampioen in de 4e klasse en komen daarom dit seizoen uit in de 3e klasse. Zondag-1 
eindigde 11e in de 3e klasse en hield daarmee 3 ploegen onder zich, desondanks werd niet 
ontkomen aan het spelen van promotie/degradatiewedstrijden in de nacompetitie. Hierdoor 
werd de toch al lange competitie nog eens verlengd met enkele wedstrijden, de handhaving 
kwam echter nooit echt in gevaar waardoor we ook dit seizoen weer uitkomen in de 3e klasse. 
  
Zondag-2 degradeerde helaas uit de 2e klasse, de overige seniorenteams eindigden in de 
middenmoot of daar net iets onder in hun competities. Vrouwen 1 mocht vanwege een 
uitstekende competitiestart aan het einde van het seizoen tamelijk onverwacht nog via de 
nacompetitie een gooi doen naar promotie naar de 2e klasse. Helaas lukte dat net niet. 
Vrouwen 2 is gedegradeerd.    
  
Het seizoen is over het algemeen probleemloos verlopen. Er hebben zich geen 
noemenswaardige incidenten voorgedaan, vrijwel alle thuiswedstrijden werden geleid door 
een vanuit onze “scheidsrechterspool” aangewezen scheidsrechter en we hebben relatief 
weinig wedstrijden moeten uitstellen wegens te weinig spelers. Vrijwel geen enkel team heeft 
zijn 2 mogelijke “snipperdagen”, die mogen worden opgenomen in de periode tussen 1 
oktober en 1 maart, allebei gebruikt. 
  
Na afloop van het seizoen is met alle aanvoerders/leiders een evaluatie en inventarisatie 
gehouden om zich voorbereiden op het nieuwe seizoen en de wensen en verbeterpunten te 
bespreken, samen met de Coördinator Overige Senioren en het bestuurslid Voetbalzaken 
(a.i.). Op deze manier blijven we samenwerken om de competities voor alle elftallen zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. 
  
Sander Jacobs, Wedstrijdsecretaris Senioren.  
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Wedstrijdsecretaris jeugd 
Het wedstrijdsecretariaat van de pupillen en junioren werd evenals voorgaande jaren 
gerund door Annemieke Vlootman. 

Aan het begin van het seizoen schrijft ik alle jeugdelftallen in bij de KNVB. De afdeling 
Technische zaken geeft hierbij aan in welke klasse de teams zouden moeten worden 
ingedeeld. Daarnaast wordt vanuit het wedstrijdsecretariaat-jeugd regelmatig contact 
onderhouden over wedstrijden en eventuele aanpassing van indeling teams. 

Aan het begin van het seizoen bleek helaas dat diverse teams toch lager ingeschreven 
hadden moeten worden. Helaas lukt het niet altijd om een verzoek tot herplaatsing er bij 
de KNVB door te krijgen. 

De jeugdcompetitie begon met A junioren - 2; B junioren 4; C Junioren 5, D pupillen 5 (D5 
als meisjes 7-tal), E pupillen 5 (E1 speelde 9 tegen 9),  F pupillen 6, een MB1, MB2 en een 
MC1, Lions (mini) 

Helaas hebben we de B4 terug moeten trekken. meisjes D 11tal ipv 7 tal, F team erbij, 
mini team erbij Heros 

Bij het verdelen van teams over velden op zaterdag proberen we elk team minimaal 1 
keer per seizoen op het A veld in te plannen. Het wedstrijdsecretariaat plant 
oefenwedstrijden in op zaterdag. Bij oefenen van door-de-weekse oefenpotjes wordt 
overleg gezocht met Sander Jacobs. Zo nodig worden trainingen de senioren verschoven 
en de betrokken elftallen hierover geïnformeerd.  

Mocht er sprake zijn van een calamiteit worden wedstrijden verzet. Ook is het mogelijk 
om onder voorwaarden snipperdagen voor een team aan te vragen bij de KNVB. 

Aan het begin van het seizoen is het mogelijk dat er voor jeugdspelers dispensatie wordt 
aangevraagd. Bij toewijzing kan een speler uitkomen in een elftal van en lagere 
leeftijdsklasse. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat er te 
weinig spelers zijn in de eigen leeftijdscategorie. Ook is het mogelijk dat een speler 
bijvoorbeeld fysiek nog niet toe is om te gaan spelen in een hogere leeftijdsgroep. 
Verzoeken worden via secretaris Koos Schilder bij de KNVB neergelegd. Bij toewijzing 
wordt de desbetreffende speler omgezet van team. 

Als wedstrijdsecretaris ontvang ik regelmatig vragen over trainingstijden, en andere 
vragen over wanneer moet mijn kind trainen, hoe zeg ik op, in welk team speelt mijn kind, 
etc. De communicatie kan op dit vlak in de toekomst worden verbeterd. 

Het wedstrijdschema wordt eens in de week opgesteld en gepubliceerd op de website en 
ook nog eens verspreid onder diverse belanghebbenden. De mogelijkheden om dit 
helemaal digitaal te doen (inclusief kleedkamerindeling) liggen binnen handbereik. Zo zal 
alles nog actueler, mooier en ook nog eens eenvoudiger worden. 
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Voor de C selectie werd een paintball toernooi georganiseerd in de herfstvakantie en aan 
het eind van het seizoen heeft de C1 een ouder-kind voetbal wedstrijd georganiseerd 
werd het seizoen afgesloten met een BBQ. 

Annemieke Vlootman, Wedstrijdsecretaris Jeugd.  

 
Scheidsrechters 
De inzet van scheidsrechters werd ook dit seizoen gecoördineerd door Henk Kramer.  
Naast de KNVB scheidrechters waren een 20 tal scheidsrechters vrijwillig actief.  
En uit de jeugd waren D-C-B-A-junioren actief als scheidsrechter.  
 
Op dit moment staat de teller van vrijwilligers als scheidsrechter evenals vorige jaar op 20 
personen. Twaalf van hen zijn beschikbaar op zaterdag, vier van hen fluiten zowel op 
zaterdag en zondag en de andere vier van hen zijn beschikbaar op zondag.  
Daarmee beschikken wij over 16 verenigingsscheidsrechters op zaterdag en 8 
verenigingsscheidsrechters op zondag. Dat lijkt veel maar toch blijft werving en opleiding 
een punt van aandacht. Zeker als je ziet dat op een druk weekeinde, op zaterdag 9 tot 11 
scheidsrechters benodigd zijn en op zondag 5 tot 6 scheidsrechters.  
 
Mede dankzij deze 20 vrijwilligers is het dit voorjaar en najaar weer voor 99% gelukt om 
op iedere wedstrijd een scheidsrechter te hebben. De spaarzame momenten dat het niet 
lukte is ad hoc een oplossing gevonden. 
Oproep Hercules ziet hier dus een schone taak voor oud spelers die het trappen tegen een 
bal willen verruilen voor de leuke taak het begeleiden van de wedstrijd. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat al onze jeugd A, B, C en D dit seizoen weer fluiten bij onze 
pupillen E, F en Mini. Op drukke zaterdagen zijn er soms 6 tot 8 jeugdscheidsrechters ook 
nog actief. Dit seizoen worden zij om beurten in de week vooraf aangewezen door de 
trainer of coördinator. Op dit moment loopt dit goed. Voor de wedstrijd krijgen zij 
minimaal instructie wat te doen en waar mogelijk worden ze begeleid. Een aantal heeft al 
eerder gefloten en een aantal zijn nieuw. Bij hun inzet wordt natuurlijk rekening 
gehouden met de zwaarte van de wedstrijd, hun weerbaarheid en ervaring, bijvoorbeeld 
je zet een A of B junior op een E2 en een D pupil op de Mini.  
 
Het volgend seizoen zal gestreefd worden om een pupillenopleiding te organiseren voor 
alle jeugdleden, wat op zich weer aardig aansluit bij de KNVB die bij de B-junioren een 
verplichte spelregelcursus gaat invoeren.  
 
Complimenten en een woord van dank aan alle scheidsrechters die het afgelopen seizoen 
zich vrijwillig(meerdere keren) hebben ingezet.  
 
Henk Kramer, Coördinator Scheidsrechters. 
 
 
Toernooien 
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Tijdens de winterstop werd een oliebollen toernooi voor de jeugd in de sporthal.  
Aan het einde van de competitie werd een Rabo Bank talenten toernooi gehouden 
waaraan diverse jeugdteams van diverse verenigingen uit de Zaanstreek deelnamen.  
Diverse club scheidsrechters van zowel jeugd als senioren maakte het mogelijk om te 
kunnen spelen.  
 
Complimenten voor de organisatoren Henry Vlootman, Theo van Maris en Ronald Dekker 
voor de succesvolle aanpak. 
 
Soccer Days 
Vanwege een te kort aan vrijwilligers kon dit seizoen geen organisatie worden opgezet 
voor dit tweedaags jeugdevenement wat in de afgelopen jaren was uitgegroeid tot het 
club evenement voor de jeugd. Tijdens deze twee dagen werd de jeugd vermaakt met 
verschillende sportactiviteiten en spelletjes. 
 
Willem Kraaij, ad-interim Hoofd Voetbalzaken. 
 

4. Technische Zaken 

Inleiding 
De afdeling Technische Zaken is verantwoordelijk voor de continuïteit en het bewaken van 
het toepassen van de technische aspecten binnen de vereniging. Dit zoals beschreven is 
het Algemeen Technisch Beleidsplan en Technisch Inhoudelijk beleidsplan. Onder 
Technische Zaken vallen de senioren zondag selectie (heren) en de gehele jeugdafdeling, 
bestaande uit de volgende functies; Hoofdtrainer senioren 1, Assistent senioren 2, 
Technisch Coördinator senioren selectie, Hoofd Jeugd Opleiding, Hoofdtrainers, Assistent- 
en Keeperstrainers, Leiders en betrokken personen met een medische functie. De overige 
senioren, dames en meisjes afdeling vallen hier niet onder. 
 
Uitdagingen 
Vanuit een fantastisch complex heeft Hercules Zaandam als doel binnen 3 à 5 jaar een 
professioneel en werkbaar niveau te bereiken. Als we kijken naar het optimaliseren van de 
voorwaarden om spelers individueel te ontwikkelen, tot het eerste team en/of tot 
professioneel voetballer, ambieert Hercules Zaandam in deze periode de volgende 
resultaten te hebben geboekt: 
 Goede organisatie neerzetten van opleiding en scouting (selecteren van spelers); 
 Structureren van de medische afdeling; 
 Optimaliseren van de accommodatie waar het technisch apparaat gebruik van kan 

maken; 
 Regionale uitstraling vergroten door middel van eigen speelstijl en werkwijze; 
 Spelers afleveren aan het eerste team; 
 Spelers afleveren aan het professionele voetbal. 
 
Aangezien er in het verleden nog geen afdeling Technische Zaken binnen de vereniging 
aanwezig was zal er top-down worden gewerkt om tot een goede organisatie te komen. 
Dit betekende dat het inventariseren en beoordelen van trainers prioriteit is geweest in 
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het seizoen 2013-2014. Tevens werden er voorbereidingen getroffen om de financiële 
huishouding hierop aan te passen.    
 
Selectie heren 
Door de fantastische en evenzeer verassende promotie was handhaving in de derde klasse 
prioriteit. Ondanks dat de Hoofdtrainer Jurg Bosman al in november aangaf zijn contract 
niet te willen verlengen, en het daardoor een moeilijk seizoen werd, was de handhaving 
een uitzonderlijke grote prestatie! Helaas degradeerde het tweede. Het contract met 
Assistent-trainer Rick Kitzen werd na een verbintenis van 4 jaar niet verlengd.   
 
Jeugdafdeling 
Omdat er weinig tot geen continuïteit kon worden gegeven voor naleven van het 
technisch beleid werden er voorbereidingen getroffen voor het aantrekken van een Hoofd 
Jeugd Opleidingen.  
 

5. Secretariaat 

Inleiding 
Het secretariaat is het loket voor alle in- en uitgaande informatie voor een vereniging. 
Onder het secretariaat valt ook de ledenadministratie.  
Met Jos Timmer als bestuurslid Communicatie is de communicatie via website en het 
nieuwsbrief een gedeelde verantwoordelijkheid geworden. Daarnaast is het secretariaat 
het eerste contactpunt voor de KNVB, Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstad (KZZ), 
overige verenigingen, buren en leveranciers.  
De contacten met de gemeente Zaanstad lopen ook via, of met medeweten van, de 
secretaris.  
 
Verenigingsreglement 
Het Verenigingsreglement dat eerder door de ALV is vastgesteld is in de vergadering van 
10 juni 2014 uitgebreid met een nieuw artikel 2.8. Dit artikel maakt het voor Hercules 
mogelijk om een prestatiematrix in te voeren. Dit heeft als doel om de heren zondag 
selectie te stimuleren om onze sportieve ambities te verwezenlijken. 
 
Vertrouwenspersoon 
Leden en vrijwilligers kunnen signalen oppikken waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat 
de gezondheid, welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Denk bijvoorbeeld 
aan opmerkingen van leden, of fysieke tekenen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing 
of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). 
 
Hercules heeft de beschikking over twee vertrouwenspersonen, Addie Willems en  
Dick Emmer. Zij hebben zich beschikbaar gesteld voor het geval dat je met iemand wilt 
praten die je onvoorwaardelijk kunt vertrouwen.  
Onze vertrouwenspersonen werken volgens een reglement dat speciaal is opgesteld om 
duidelijk vast te leggen wat hun taak is en wat we van elkaar mogen verwachten. 
De vertrouwenspersonen hebben afgelopen seizoen één melding ontvangen. De melder 
was een ouder van een jeugdlid. In goed overleg is vastgesteld dat de aard van de melding 

http://hercules-zaandam.nl/wp-content/uploads/2013/11/Reglement-vertrouwenspersoon_30-5-2013.pdf
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het niet noodzakelijk maakte dat de vertrouwenspersoon bij de verdere afwikkeling een 
rol hoefde te spelen. De melder is vervolgens doorverwezen. Voor zover de 
vertrouwenspersonen weten, is de melding naar tevredenheid afgehandeld. 
 
Informatiestromen 
Maandelijks komen er zo’n 150 mailtjes binnen bij het secretariaat. De berichten zijn 
afkomstig van bijvoorbeeld mede-bestuurders, overig verenigingskader, (ouders van) 
leden, andere verenigingen, commerciële partijen en van de KNVB.  
 
De KNVB distribueert vooral digitale informatie. Het verder distribueren is hierdoor 
eenvoudig. Ook krijgen andere functionarissen steeds vaker rechtstreeks informatie in 
hun mailbox. Ook het terug leveren van informatie naar de KNVB gaat steeds vaker 
digitaal. De KNVB eist bij tuchtzaken een krappe reactietijd. Gelukkig waren er dit seizoen 
weinig tuchtzaken die intensieve begeleiding vergden. 
 
Vergaderingen 
Van alle bestuursvergaderingen en eventuele thema avonden worden er notulen gemaakt 
door onze vaste notulist, Marijke van der Maat. Ook maakt Marijke de notulen van de 
ALV’s. Dankzij haar verslagen kunnen wij hierop terugvallen en onze acties terugzien. Met 
haar ondersteuning achter de schermen is zij ook dit seizoen van onschatbare waarde 
voor de vereniging. 
 
Tuchtzaken 
De tuchtafdeling van de KNVB stelt regelmatig onze verenging en/of onze leden in staat 
van beschuldiging. Uit onderstaande tabel af te lezen wat dit voor kosten met zich 
meebrengt. De boetes die de KNVB worden uit principe verhaald op het betrokken 
lid/team. 
 
Onze vereniging is in seizoen 2013-2014 niet beboet wegens het overtreden van de 
drankregels die de KNVB heeft opgesteld en ook ter plekke controleert. 
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In de bijlage is een overzicht opgenomen van de individuele overtredingen en binnen welk 
team overtredingen zijn begaan. 
 
 2013-2014 2012-2013 

Tuchtzaken Aantal totaal gemiddeld Aantal totaal gemiddeld 

vereniging 3 119,40 39,80 18 703,00 39,00 

individueel 166 2007,90 12,10 128 1.497,00 11,70 

 2011-2012 2010-2011 

Tuchtzaken Aantal totaal gemiddeld Aantal totaal gemiddeld 

vereniging 10 580,00 58,00 10 400,00 40,00 

individueel 152 1.851,00 12,18 191 2.156,00 11,29 

Bron: SportLink dec 2014 

 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie die bij Henny Hoogervorst in goede handen is, begeleid nieuwe 
inschrijvingen en signaleert uitschrijvingen bij de secretaris. De inschrijvingen worden 
daarnaast ook nog eens door Dianne Boone begeleid. En omdat Dianne en Henny ook nog 
eens onder een dak wonen is de afstemming goed geregeld. 
 
Onderstaand overzicht toont het verloop van spelende leden over de afgelopen seizoenen.  
Aan het einde van seizoen 2013-2014 had de vereniging 952 leden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: SportLink (Bondsaantallen per seizoen t/m 2013-2014) 

Leeftijdscategorie Man/Vrouw 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

A-Junioren M 37 36 40 35 

A-Junioren Vrouwen V 16 7 15 18 

B-Junioren M 53 63 68 56 

B-Junioren Vrouwen V 21 33 24 17 

C-Junioren M 70 85 82 77 

C-Junioren Vrouwen V 23 30 42 39 

D-Pupillen M 47 64 106 109 

D-Pupillen Meisjes V 23 11 26 16 

E-Pupillen M 68 42 62 64 

E-Pupillen Meisjes V 10 6 9 7 

F-pupillen M 42 58 64 49 

F-pupillen (meisjes mini) V 2 1 3 1 

F-pupillen (mini) M 27 16 26 42 

F-Pupillen Meisjes V 2 3 3 3 

Senioren M 416 422 453 454 

Senioren Vrouwen V 32 39 61 59 

Spelende leden M/V 889 916 1084 1046 
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Verdeling jeugd en senioren: 

 
Bron: SportLink (Bondsaantallen per seizoen t/m 2013-2014 omgezet naar aantal in %) 

 
Koos Schilder, Secretaris 
 

6. Commerciële zaken 

Inleiding 
De Commissie Commerciële Zaken is er wederom uitstekend in geslaagd om Hercules ‘te 
verkopen’ aan onze sponsoren. Wel zijn er aan de hand van de veranderende visie binnen 
de club, overigens vanuit initiatief van CCZ ,enkele passen op de plaats gemaakt om “het 
sponsoren” bij Hercules naar de toekomst naar een hoger professioneel en consistent 
niveau te brengen. 

Resultaten 2013-2014 
 
Vanuit het vorige seizoen heeft CCZ haar portefeuille kunnen consolideren. Er zijn een 
aantal sponsoren afgehaakt echter zijn er ook weer aan aantal nieuwe sponsoren 
geworven.  Daarmee hebben we de portefeuille zoals die aanwezig was op hetzelfde 
niveau kunnen houden. Echter zijn er wel nieuwe initiatieven ontstaan om de sponsoring 
bij Hercules aantrekkelijker te maken.  Vanuit de visie “De beste voetbalvereniging van de 
Zaanstreek” wordt de synergie tussen de vereniging en de sponsoren vanaf nu continue 
vergroot. 
 
Dit bevindt zich in een opstartende fase echter worden de contouren maar ook resultaten 
hiervan al licht zichtbaar.  Verder zijn er met Stichting de Kuil een aantal gesprekken 
geweest om het proces te optimaliseren.  Het proces om bij onderhoud direct sponsoren 
te betrekken in de aanbesteding om zo richting sponsoren die synergie te creëren 
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waarmee de sponsor meer betrokken wordt bij de vereniging Hercules.  
Waar de werkwijze, het proces zoals het was, hiaten kende is de bewustwording bij zowel 
de stichting als wel bij de vereniging groter geworden. Naar de toekomst worden 
sponsoren van Hercules bij onderhoud of andere faciliterende diensten betrokken in de 
aanbesteding. 
 
Tevens is er vanuit commercieel oogpunt op dit moment initiatief genomen om het 
gebruik van de faciliteiten van Hercules meer uit te nutten. Er is bijvoorbeeld in 
samenwerking met Broeks Events een actie opgestart om vanuit een subsidieregeling bij 
de overheid, het sporten voor de doelgroep 50+ te vergroten. Mensen kunnen gedurende 
een jaar gratis sporten, van waaruit daarna mogelijk een continue sport  ontstaat zoals Jeu 
des Boules alsook andere sport onderdelen. Voor Hercules wordt op die manier een 
stevige fundering aangelegd naar de toekomst. Commercieel profiteert Hercules hiervan 
door haar faciliteiten te verhuren waarmee de bezettingsgraad vergroot wordt en dit 
financieel gewin oplevert.  
 
CCZ heeft voor de toekomst haar totale portefeuille ondergebracht in een on-line 
applicatie die altijd up-to-date de laatste stand van zaken laat zien. Middels gebruik van 
deze applicatie krijgt CCZ grip en controle op haar portefeuille en kunnen aan de hand van 
parameters taken worden toegekend. CCZ is dus klaar om de juiste acties te voeren over 
haar huidige sponsorinkomsten. Iedere sponsor heeft bijvoorbeeld een eigen 
accountmanager toegewezen gekregen zodat directer contact mogelijk is. 
 
 
Focus 2014-2015 
CCZ heeft voor de komende periode 2015 een aantal doelstellingen neergezet. Dit zijn o.a  

- Uitdiepen huidige sponsoren (Contact momenten ingebracht) 
- Werven nieuwe sponsoren  (Targets per accountmanager)  
- Activiteiten ontwikkelen voor en met sponsoren 

 
Kwaliteit van onze uitingen 
De huidige visie “verplicht” CCZ om de kwaliteit in relatie tot de sponsoren dermate te 
vergroten zodat sponsoren ook werkelijk onderling business kunnen genereren vanuit hun 
sponsoring. Om dit te realiseren, maar ook vanuit de te realiseren doelstellingen menen 
wij als CCZ onze kwaliteit sterk te vergroten in hetgeen wij als club aanbieden. 
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Bezetting CCZ 
Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de bezetting van CCZ die nu bestaat uit de volgende 
personen:  
 
Pier Schurer      Eigenaar van Schurer Advies   
Patrick Freriks   Eigenaar van Stetimas 
Jeroen Helleman  Eigenaar van Buurtjes en hoofdsponsor Hercules 
Ronald Koopman  Eigenaar van Broeks Events  
Jacob Duijn   Eigenaar van Het Heerenhuis 
Arjan Mantjes  Eigenaar van Quality4Sports (opstart fase)  
 
De huidige bezetting van CCZ en bij gebruik van het netwerk van alle betrokkenen geven 
Hercules de kans om sponsoren bij Hercules voortdurend uit te dagen.  
Op naar het nieuwe jaar waarin vele kansen benut kunnen worden om onze visie  
“De beste voetbalvereniging van de Zaanstreek” na te streven.  
Wij hebben hier ontzettend veel zin in !!! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Arjan Mantjes, Bestuurslid Commerciële zaken Hercules 
 

7. Communicatie 

Inleiding 
In seizoen 2013-2014 is de communicatie voor het eerst als zelfstandige portefeuille aan 
het bestuur van sc Hercules Zaandam toegevoegd. Met de benoeming van mijzelf, als 
bestuurslid communicatie, stonden de eerste maanden vooral in het teken van 
kennismaken met de bestuursleden en het leven als bestuurder. Tegelijkertijd was er 
binnen de vereniging een grote behoefte aan communicatie op diverse onderdelen, zowel 
op het gebied van interne communicatie als externe communicatie.  
 
We zijn het jaar begonnen met het formeren van een ‘communicatieteam’. De beide 
webmasters Michael van Oussoren en Dirk Temme, Erik Huijsman (als 
communicatieadviseur) en Koos Schilder (secretaris) waren de leden van het eerste uur. 
Gelukkig sloot Annelies de Jong ook al snel aan. Al snel kwamen we gezamenlijk tot de 
conclusie dat we met het ontbreken van een clubblad, een belangrijk communicatiekanaal 
voor onze leden mistten. Ook was er behoefte aan een communicatieplan en uitbreiding 
van ons team, voor het ontwikkelen van nieuwsberichten. 
 
Resultaten 2013-2014 
Om het verlies van ons clubblad te compenseren, hebben we een nieuwsbrief ontwikkeld. 
Elk lid waarvan het e-mail adres bekend was, zou voortaan de nieuwsbrief ontvangen. De 
nieuwsbrief is echt het resultaat van een mooie samenwerking van het 
communicatieteam. Vooraf vonden meerdere brainstorms plaats en dankzij de IT-kennis 
van Dirk was het vrij gemakkelijk om een nieuwsbrief te ontwikkelen via Wordpress. Maar 
ook vrij gemakkelijk om deze te verzenden. De verzending hiervan vond ongeveer 
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maandelijks plaats. Met recht mogen we trots zijn op dit resultaat, want de nieuwsbrief is 
een mooi en ontzettend handig communicatiekanaal gebleken. Ook onder de leden is de 
nieuwsbrief goed ontvangen. 
 
Behalve het ontwikkelen van de nieuwsbrief, is ook de communicatiebehoefte van sc 
Hercules Zaandam in kaart gebracht. Met het communicatieteam en bestuursleden is 
geïnventariseerd waar binnen de club behoefte aan is. Hieruit bleek vooral dat het voor 
onze vereniging belangrijk is om de diverse doelgroepen te bereiken. Voor onze eigen 
leden, was inmiddels de nieuwsbrief ontwikkeld. Voor eigen leden, maar ook externe 
doelgroepen en sponsoren hebben we een website draaien. Uit de brainstorm bleek 
echter dat de website wel een nieuw likje verf kon gebruiken, zodat we de overige 
doelgroepen beter konden bereiken. Aan het eind van seizoen 2013-2014 is hiervoor (in 
Photoshop) een nieuw design ontwikkeld. Mede dankzij de inspanningen van Bibi van ’t 
Ent, speelster van de Hercules Dames 1. Tenslotte zijn er meerdere persberichten 
verstuurd om Hercules in de lokale media te krijgen. Onze belangrijkste nieuwsfeiten zijn 
goed opgepakt in de media. 
 
Focus 2014-2013 
 
In het seizoen 2014-2015 wacht onze communicatieafdeling nog een aantal mooie 
uitdagingen:  

- Design van de website, het overzetten van het design uit Photoshop, naar een 
HTML template voor Wordpress. 

o Als de website gereed is, het benutten van de vele mogelijkheden zoals 
HercuTV, een webshop, teampagina’s en nog veel meer. 

- Vullen en Voeden: campagne voor gezonde voeding in de kantine, naast het 
bestaande aanbod. Gebaseerd op de actie van Wilfred Genee. 

- Sponsoren beter bedienen, plannen moeten nog gemaakt worden in overleg met 
CCZ. 

- Nieuwsbrief: nieuw leven inblazen van de nieuwsbrief en weer frequent de 
nieuwsbrief verzenden. 

- Uitbreiden van het redacteurenteam, voor de nieuwsvergaring van Hercules. 
- Pers: nog meer in de pers treden om het imago van sc Hercules Zaandam in de 

Zaanstreek te verbeteren. 
- Commerciële activiteiten: verdiepen in overige kanalen om de inkomsten van de 

vereniging te vergroten. Denk hierbij aan een nieuwe mailing over de 
Vriendenloterij. 

- Onderzoeken mogelijkheden voor een ClubApp 
- Betere koppeling tussen Sportlink en de website. Automatische updates van 

programma’s, uitslagen en standen. 
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8. Facilitaire zaken Horeca 

Helaas is het verslag van deze afdeling niet tijdig aangeleverd. 
 

9. Facilitaire Zaken Onderhoud Algemeen 

Inleiding 
 
Facilitaire zaken is een breed begrip waarin veel samenkomt. We hebben ons ten doel 
gesteld om zorg te dragen voor een waardig sportpark, waar al onze leden zich thuis 
voelen in een omgeving waar prestatie- en recreatief voetbal gebruik kan maken van 
noodzakelijke faciliteiten.  
 
Landelijk tekent zich al enige tijd een trend af waarbij het aantal vrijwilligers dalende zijn. 
Bij sc Hercules-Zaandam mogen wij ons nog steeds verheugen dat met een geweldige 
ploeg op maandag en donderdag het complex wordt onderhouden. 
 
Neem de kantine, de ontmoetingsplaats voor iedereen. Elke week wordt deze 2x 
schoongeboend door een aantal vrijwilligers waarbij het plezier ervan afstraalt en onder 
het genot van een kop koffie de mooiste verhalen van weleer worden opgehaald. 
Zelfs de jongeren die bij ons stage lopen hebben er plezier in.    
 
Er is altijd wat te doen op het complex waar altijd mogelijk u uw medewerking kunt 
verlenen. 
 
Onderhoud van velden en gebouw. 
In het afgelopen seizoen hebben we een aantal doelstellingen proberen te bereiken. 
Wat ons als vrijwilligers van het onderhoud stoort is het groot aantal vernielingen zowel 
op de velden als in het gebouw. De rommel die daags weer na het schoonmaken de 
volgende dag op de velden ligt. Het toezicht en initiatieven van vrijwilligers, trainers, 
leiders en ouders is meer dan gewenst. Kom in actie en zeg er wat van, zodat de kosten 
beheersbaar blijven voor de club en onze faciliteiten netjes blijven. 
 

 Investering zijn gedaan voor het beregenen van de grasvelden. 

 Het plaatsen van de nieuwe reclameborden welke door de sponsorcommissie op 
voortreffelijke wijze zijn verkregen. 

 Het maken van een meerjarenplanning voor het onderhoud. 

 Voor komend jaar zal het eerste groot onderhoud aan het gebouw moeten gaan 
gebeuren. 

 Onze trainingsdoelen moeten worden aangepakt. 

 Camerabewaking staat hoog op ons verlanglijstje. 
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Weet u het nog? 
Een van onze kernwaarden is SPORT waarvan de letter R voor RESPECT staat.  
Het betekent ook; oog hebben voor behoud van materiaal, gebouwen en velden. 
Als wij met zijn allen hieraan denken tijdens de trainingen en wedstrijden, is dat wel het 
grootste compliment aan de vrijwilligers van het onderhoud.  
 
Bert Brinkkemper, Hoofd Facilitair Onderhoud. 
 

10. Financiën  

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt over het zware financiële jaar, wat 
Hercules had doorgemaakt. Een fors verlies, grotendeels als gevolg van achterstallige 
nota’s van OZB, leverde een somber jaarverslag op. 
 
Toch werd in de laatste jaarvergadering ook optimisme uitgestraald; de begroting was 
afgestemd op de hogere OZB nota, de implementatie van de “Prestatie matrix” en het 
aantrekken van een Hoofd Jeugdopleiding, gaf zelfs ronduit blijk van ambitie. Ambitie in 
organisatorische, sportieve en financiële zin. 
 
Zowaar is het vorige seizoen dan ook afgesloten met een kleine plus (zie hiervoor de 
jaarcijfers), is de organisatie gegroeid met nieuw en jong bloed in bestuurdersopzicht en 
staat ons vlaggenschip zelfs bovenaan in de competitie. 
 
Is dit het begin van een nieuwe lente? Ik hoop het van harte, de seinen staan op groen, al 
is er ook wat bewolking zichtbaar in de zin, dat onze gemeente weer een mooie truc gaat 
uithalen met een zogenaamde ‘kunstgrasheffing’…. 
 
Beste leden, dit is het laatste jaarverslag wat ik schrijf, ik draag het stokje over aan Ronald 
Smit, die het afgelopen half jaar zijn waarde voor Hercules al heeft bewezen. Ik heb er alle 
vertrouwen in, dat hij de bewaking van onze financiën net zo stringent gaat uitvoeren als 
in de afgelopen jaren het geval was.  
 
Rest mij te zeggen, dat ik een aantal personen nadrukkelijk in het zonnetje wil zetten: 

- Peter van de Werff; onze kundige boekhouder, zonder wie ik de afgelopen 4,5 jaar 
niet zo’n rol had kunnen vervullen. Peter is integer, kundig en enorm betrokken en 
daarnaast ook nog eens een enorm fijne kerel. Ik ben er trots op met je te hebben 
mogen samenwerken. Peter, ik weet zeker dat Ronald ditzelfde gevoel gaat 
overhouden aan zijn periode als penningmeester. 

- Joop van Halderen; onze contributie administrateur, die elke keer er voor zorgde 
dat alle facturen werden verzonden en zorgde dat de achterstallige bedragen 
werden geïnd. Joop gaat vanaf heden de volledige verantwoordelijkheid dragen 
over de contributies en ik weet zeker dat dit bij hem in goede handen is. Enorm 
nauwgezet en betrokken en dat is in zo’n functie ook noodzakelijk. 

- Mike Cordes; Mike heeft ons en mij altijd met raad en daad terzijde gestaan, op 
diverse financiële vraagstukken en was er ook verantwoordelijk voor dat alle 
betaalde krachten hun loonstrookjes en jaaropgaven kregen. Zonder Mike was het 
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werken als penningmeester een stuk ingewikkelder. De vele uitdagingen waren 
hier een stuk gemakkelijker mee te dragen. 

 
Beste leden, deze jaarvergadering sta ik voor het laatste de jaarcijfers te presenteren. 
Daarna kunt u mij altijd bekijken op zondagochtend om 10 uur bij Hercules Zondag 
Veteranen 2. 
 
Veel succes! 
 
Dave Stroop 
Penningmeester 
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11. Bijlagen 

Overzicht van type en aantal overtredingen per team. 
 

Aantal van Omschrijving 
  

Omschrijving Teamnaam Totaal 

(leeg) (leeg) 
 

Totaal (leeg) 
  

ruw spel 1 16 

 
2 4 

 
B1 1 

 
C1 3 

Totaal ruw spel 
 

24 

onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf, zoals schwalbe, shirt uittrekken na gescoord doelpunt 1 4 

 
C1 3 

Totaal onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf, zoals schwalbe, shirt uittrekken na gescoord doelpunt 
 

7 

licht-gewelddadige handeling A1 3 

 
B1 1 

Totaal licht-gewelddadige handeling 
 

4 

het wegtrappen/weggooien van de bal, terwijl het spel dood is 1 1 

Totaal het wegtrappen/weggooien van de bal, terwijl het spel dood is 
 

1 

het wegtrappen van de bal, terwijl het spel dood is 1 3 

 
2 2 

 
A1 3 

Totaal het wegtrappen van de bal, terwijl het spel dood is 
 

8 

het weggooien van de bal, terwijl het spel dood is 1 2 

Totaal het weggooien van de bal, terwijl het spel dood is 
 

2 

het wegduwen van een tegenspeler 1 2 

 
C1 1 

Totaal het wegduwen van een tegenspeler 
 

3 

het vertragen/belemmeren van de spelhervatting 1 2 

Totaal het vertragen/belemmeren van de spelhervatting 
 

2 

het vasthouden van een tegenspeler + het wegduwen van een tegenspeler 1 1 

Totaal het vasthouden van een tegenspeler + het wegduwen van een tegenspeler 
 

1 

het vasthouden van een tegenspeler 1 4 

 
C1 1 

Totaal het vasthouden van een tegenspeler 
 

5 

het trappen van een tegenspeler (buiten een spelsituatie) A1 1 

Totaal het trappen van een tegenspeler (buiten een spelsituatie) 
 

1 

het trappen van een tegenspeler A1 1 

 
B3 1 

Totaal het trappen van een tegenspeler 
 

2 
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het trappen naar een tegenspeler 4 1 

Totaal het trappen naar een tegenspeler 
 

1 

het slaan van een tegenspeler B2 1 

Totaal het slaan van een tegenspeler 
 

1 

het opzettelijk de bal met de hand spelen, waardoor de tegenstander een doelpunt of een duidelijke scoringskans wordt ontnomen C1 2 

Totaal het opzettelijk de bal met de hand spelen, waardoor de tegenstander een doelpunt of een duidelijke scoringskans wordt ontnomen 
 

2 

het opzettelijk de bal met de hand spelen + het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de 
scheidsrechter 1 1 

Totaal het opzettelijk de bal met de hand spelen + het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de 
scheidsrechter 1 

het opzettelijk de bal met de hand spelen 1 1 

 
A1 2 

 
B1 1 

 
C1 1 

Totaal het opzettelijk de bal met de hand spelen 
 

5 

het op grove wijze onderuithalen van een tegenspeler 1 1 

Totaal het op grove wijze onderuithalen van een tegenspeler 
 

1 

het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler + het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler 1 1 

Totaal het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler + het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler  
 

1 

het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler 1 23 

 
2 2 

 
A1 23 

 
B1 3 

 
C1 5 

Totaal het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler 
 

56 

het gebruiken van grove of beledigende taal en/of beledigend gebaar tegenover de scheidsrechter A2 2 

Totaal het gebruiken van grove of beledigende taal en/of beledigend gebaar tegenover de scheidsrechter 
 

2 

het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter + ruw spel 1 1 

Totaal het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter + ruw spel 
 

1 

het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter 1 10 

 
2 2 

 
A1 1 

 
B1 2 

 
C1 2 

 
VR1 1 

Totaal het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter 
 

18 

het discrimineren van de scheidsrechter (nadat deze u wegens een tweede gele kaart van het veld had gezonden) 1 2 

Totaal het discrimineren van de scheidsrechter (nadat deze u wegens een tweede gele kaart van het veld had gezonden) 
 

2 

het belemmeren van een spelhervatting 1 2 

Totaal het belemmeren van een spelhervatting 
 

2 

het beledigen van een tegenspeler 1 2 

 
C1 1 

Totaal het beledigen van een tegenspeler 
 

3 
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het bedreigen van een tegenspeler A1 2 

Totaal het bedreigen van een tegenspeler 
 

2 

gevaarlijk spel 1 5 

 
2 1 

 
C1 1 

Totaal gevaarlijk spel 
 

7 

Divers (met buitensporige inzet met gestrekt been inkomen op een tegenspeler) 1 1 

Totaal Divers (met buitensporige inzet met gestrekt been inkomen op een tegenspeler) 
 

1 

Eindtotaal 
 

166 
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