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Verslag wedstrijdsecretaris seizoen 2018-2019
Allereerst heet ik nogmaals iedereen hartelijk welkom.
Ook dit seizoen vierden we als ZVV Le Soleil een kampioenschap. De mannen van team 2 met als
bevlogen coach, Kevin van der Meer, werden wederom met overtuigende cijfers kampioen. Zij
stomen onverstoorbaar, met fantastische cijfers, door en spelen komend seizoen in de tweede
klasse. Nogmaals gefeliciteerd heren en we zijn benieuwd en hopen op wat meer tegenstand. 
Van de teams zijn de eindstanden als volgt:
4e plaats 3e klasse Le Soleil 1 18 9 1 8
e
e
1 plaats 3 klasse Le Soleil 2 18 16 1 1
e
e
8 plaats 4 klasse Le Soleil 3 22 8 1 13
10e plaats 4e klasse Le Soleil 4 22 5 4 12
4e plaats 4e klasse Le Soleil 5 21 10 1 10

0
0
0
0
1

28 96- 88
49 190- 48
25
88-102
19
82-117
30 102- 98

+8
+142 Kampioen
-14
-35
+4

Team 1 speelde een solide seizoen in de 3 e klasse met een mooie 4e plaats als resultaat. Team 2
presteerde optimaal en mag tevreden zijn met het aantal punten en de eindklassering. De teams 3 en
4 speelden hun wedstrijden met twee gezichten. Zeer goede wedstrijden werden afgewisseld met
slechtere wedstrijden. Team 5 speelde een evenwichtig seizoen en mag zeer zeker tevreden zijn met
de eindklassering.
Helaas werkte de nieuwe piramide opzet van de competitie, nog niet optimaal gezien het aantal
wedstrijden dat team 1 en 2 maar konden spelen. Team 5 moest zelfs drie maal aantreden tegen de
tegenstanders in de vierde klasse om toch aan voldoende wedstrijden te komen.
Het uithelpen binnen de verschillende teams verloopt, mede door de app, goed. Het wordt natuurlijk
moeilijk als spelers zich op het laatste moment afmelden, maar toch werd hier ook nog vaak een
oplossing gevonden. Ik wil daarom ook de teamleden op hun verantwoordelijkheid wijzen. Het is te
eenvoudig om de teamcontacten, met problemen voor wedstrijden op te zadelen, terwijl deze door
tijdig communiceren, voorkomen worden.
Ook wil ik nogmaals benadrukken dat als er wedstrijden (incidenteel) verzet moeten worden, dit tijdig
doorgegeven dient te worden. Voor de duidelijkheid; wedstrijden worden in principe alleen “vooruit”
gespeeld. Er valt heel wat te regelen, als er maar op tijd gecommuniceerd wordt met het
wedstrijdsecretariaat. Zodat wij tijdig contact met de KNVB en de tegenstander kunnen opnemen.
Helaas hebben we dit seizoen te maken gehad met twee gestaakte wedstrijden. Bij beide zijn onze
teams, door de KNVB de schuld, ten laste gelegd. Resultaat was een fikse boete en na heel veel
schikkingsvoorstellen en rapporteren een proeftijd van twee jaar. Ook is er door het gebrek aan
spelers een wedstrijd niet gespeeld. Ondanks de goede communicatie met de tegenstander en KNVB
leverde dit ook een fikse boete op.
Ook al waren er verzachtende omstandigheden aan te voeren, het is niet wenselijk dat onze
vereniging op deze manier aandacht van de KNVB krijgt. Wat tevens opvalt, is dat de KNVB de
boetes flink duurder heeft gemaakt. We hebben het hier over bedragen vanaf 75 euro en dat is
exclusief de administratiekosten. De opgelegde boetes zijn, als afgesproken binnen Soleil, altijd voor
eigen rekening. Dit geldt voor de teamboetes maar ook voor de boetes die spelers krijgen opgelegd.
De boetes van vorig seizoen zijn door de teams en spelers betaald.
Wij vragen, als ook in de coachmap beschreven, altijd via het bestuur te communiceren met de
KNVB. Voor uitsluitingen of het staken van wedstrijden moet er altijd een rapport richting KNVB gaan.
Elke vertraging levert een boete op. Meld daarom altijd incidenten zoals rode kaarten, staken o.i.d.
zodat we er als bestuur meteen op kunnen reageren.

Ik wil wijzen op de gedragsregels die we opgesteld en via de vergadering met zijn allen goedgekeurd
hebben na te leven. Realiseer je voordat je aan een wedstrijd begint dat de scheidsrechter ook zijn
hobby bedrijft. Het is een feit dat het Limburgse scheidsrechterskorps flink vergrijst, duidelijk mag dan
ook zijn dat deze scheidsrechters echte liefhebbers zijn, om op deze leeftijd nog wedstrijden te willen
leiden. Behandel hen met respect, niemand is zonder fouten. Voetbal is emotie maar blijf correct
zowel naar scheidsrechters tegenstanders en niet te vergeten je teamgenoten. Met “rauwelen” win je
echt geen wedstrijden. Tel tot tien en denk er eens over na dat je door het geel blauw te dragen een
vertegenwoordiger bent van een trotse vereniging.
Als laatste; dank aan de coaches, teamcontacten en aanvoerders voor de goede samenwerking
afgelopen seizoen. Aan alle spelers die de club verlaten hebben, dank voor jullie inzet.
Ik wens iedereen een fijne “zomerstop” toe.

