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De eerste krant  
na de zomerstop 
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Alarm SPOED Politie/Brandweer/Ambulance 
Alarm’ voor minder dringende zaken: 
misdaad anoniem’:  

112 
0900-8844 
0800-7000 

EHBO-post 
Kreileroord 

Loes en Herman Blokdijk, Vlasstraat 29. 
 Op dit adres is een defibrillator en de gebruikskennis aanwezig!! 
Ook in De Doorbraak is een defibrillator aanwezig. 

 
663208 

Medische hulp 
’s avonds en in het 

weekend 

Centrale Huisartsen Post 
Geopend: maandagavond en nacht- t/m vrijdagavond en nacht: 
Zaterdag en zondag: 

0229-297800 
17.00 tot 08.00 uur 
dag en nacht 

Defibrillator- 
hulpverleners 

Fam. L. en H. Blokdijk, Vlasstraat 29 (defibrillator  aanwezig), 
Dhr. G. Miedema, Korenstraat 28, 
Dhr. J. Hotting, Gijs van Gaalenstraat 40,   
Dhr. J. Dam, Gijs van Gaalenstraat 11,   
Mevr. E van der Kruit, Bollenstraat 24,   
Mevr. L. Prevo, Gijs van Gaalenstraat 1 

0227-663208 
06-11321175 
0227-663317 
0227-663248 
0227-820022 
06-57354688 

Medicijnen afhalen Alleen op dinsdag en vrijdag kunt u medicijnen afhalen bij:  

Mevr. A. Aukes, Bollenstraat 32 

dinsdag en vrijdag  
Van 16.00 tot 18.00 u. 

BUURTBUS 
LIJN 416 

 
Alle dagen, behalve  

zon- en feestdagen!!! 

Van KREILEROORD naar SCHAGEN: 
Vertrek uit Kreileroord:                        ieder uur:  --.35  u 

Van SCHAGEN naar KREILEROORD: 
Vertrek uit Schagen:                              ieder uur:  --.39 u 

Lees ook pagina 5 van dit blad voor extra info! 

Eerste rit:  06.35 u 
Zaterdag: 08.35 u 
Laatste rit: 18.35 u 
  
Eerste rit: 07.39 u 
Zaterdag: 08.39 u 
Laatste rit: 19.39 u 

’t Hummelhonk 
 
De openingstijden zijn op woensdag- en vrijdagochtend. 

 woensdag- en 
vrijdagochtend van 
09.00 tot 11.30 uur 

ANBO ANBO afd. Kreileroord voor iedereen, vanaf 50-plussers. Lid 
worden? Meldt u aan bij het bestuur.  Meer info?  Bel gerust. 

  
663365 

Ziekte 
Weet u of iemand in het ziekenhuis, een inrichting, of langdurig ziek 
thuis verblijft? Geef dat dan even door aan mevr. Vlietstra,  
Gijs van Gaalenstraat 11 of telefonisch. Zij kan er namelijk zorg 
voor dragen dat deze zieke mensen niet vergeten worden. 

 
0227-663248  

Openmonumenten
dag 

De Wieringermeer in het teken van Monumentendag. 
Voor de eerste maal zal de gemeente Hollands Kroon in 
het teken staan van de Nationale Monumentendag die op 
14 september gehouden wordt van 10.00 tot 16.00 uur.   

Lees ook pagina 6 van dit blad voor extra  info 

14 september 2013 

Spokentocht De spokentocht, die eerder dit jaar afgelast was, wordt in oktober 
gehouden. Lees de facebook pagina voor meer info. 

12 oktober 2013 

Oud papier 
Elke tweede maandag van de maand wordt oud papier opgehaald. 
Dan komen de vrijwilligers  het papier bij u ophalen. Wij vragen u het 
goed verpakt , op de hoek van de straat, aan de weg te zetten. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 

 
 
 
2de maandag van de 
maand. Vanaf 18.45 uur 

  
Inzamelschema 

Plastic 

Op de volgende dagen wordt in Kreileroord het plastic opgehaald:  U 
wordt verzocht het plasticafval goed verpakt aan de weg te zetten 
zodat het niet weg kan waaien. 

3 september 2013 
1 oktober 2013 
29 oktober 2013 
26 november 2013 
24 december 2013 

 
Inzamelschema 

Huisvuil /Groenafval 

Restafval/huisvuil kunt u verpakt in plastic (vuilnis)zakken aanbieden 
in de grijze minicontainer.  U kunt het gft-afval kwijt in de groene 
minicontainer.  Gooi bij warm weer het gft zo droog mogelijk in de 
(mini)container. Is dit niet mogelijk, gooi het dan verpakt bij het 
restafval. U voorkomt hiermee stankoverlast en overlast van maden.  

5 september 2013 
19 september 2013 
3 oktober 2013 
17 oktober 2013 
31 pktober 2013 

Algemene informatie 2013  

Update: 03-09-2013 



 

Pagina 3  

DE DORPSKRANT 
     een drie weekse periodiek  

De Dorpsraad: 
• De Dorpsraad is er voor een leefbaar Kreileroord 
• De Dorpsraad is de schakel tussen de gemeente en de bewoners 
• De Dorpsraad brengt per 2 weken de dorpskrant uit 
• De Dorpsraad organiseert diverse activiteiten zoals kermis, bingo’s. 
• De Dorpsraad laat u mee praten over wat u belangrijk vindt 
• De Dorpsraad staat u met raad en daad bij als dat nodig is 

 
De kosten voor dit alles bedraagt slechts € 8,00 per jaar. Wordt lid en steun hiermee de 
Dorpsraad in al haar activiteiten voor een nog leefbaarder Kreileroord.  

Geachte Dorpsraadleden,  

In deze eerste krant van de zomervakantie: 
 
 Open monumentendag die groots opgezet is en ons dorp ook 

aandoet. Lees meer info op pagina 6.  
 Nogmaals het nieuwe schema van de Buurtbus geplaatst, zie 

pagina 5.  
 Het Creilerwoud is ook weer begonnen. Zie pagina 9. 
 De Wereldwinkel van het Creilerwoud op pagina 10 
 Darten voor mannen op pagina 10 

(Nu nog een wedstrijd voor vrouwen?) 
 De ANBO op pagina 11 
 De nieuwe deur op pagina 14 
 De Grasmaaier vanaf pagina 17 
Dus weer genoeg om te lezen. 
 
Kort nieuws: 
Achter de Bollenstraat is het voetpad weggehaald, de grond gelijk 
gemaakt en een veel breder en daardoor beter begaanbaar 
voetpad terug geplaatst. De Timmertuin is in de vakantie een 
succes geweest en op de valreep een berichtje dat de Spokentocht 
op 12 oktober is en een “Bier feest” in oktober (meer info in de 
volgende Dorpskrant).  

De Redactie  
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HET BESTUUR VAN DE DORPSRAAD BESTAAT UIT 
Voorzitter : dhr. J. Dam G. v. Gaalenstraat 11 tel. 0227-663248 jaring.dam@quicknet.nl 
Wnd.Secretaris:  mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Penningm. : mevr. E. v. d. Kruit Bollenstraat 24 tel. 0227-820022 rene-enny@quicknet.nl 
Lid : Dhr. R. Sanders Landbouwstraat 13 tel. 0227-663321 rj.sanders@quicknet.nl 
Lid : Mevr. L. Prevo G. v. Gaalenstraat 1 tel. 06-57354688 louisaprevo@gmail.com 
 
 

DORPSRAAD    KREILEROORD   
       

 

Redactie en vormgeving: 
dhr. R.R. van der Kruit   
p/a secretariaat Dorpsraad Kreileroord 
Bollenstraat 24  
1773 AJ Kreileroord 
0227820022 
redactie@dorpsraadkreileroord.nl 
Kopij voor de dorpskrant graag inleveren op één van de bovenstaande adressen  of  
naar het email adres sturen 

Kopij volgende Dorpskrant inleveren voor 22 september 18.00 uur 

Opgericht 1 maart 1976 

HEEFT U DE DORPSKRANT NIET GEHAD? INFORMEER DAN VOOR DE:  
Bollenstraat en Tuinbouwstraat bij mevr. Klein Bollenstraat  9 724592 
Gijs van Gaalenstraat bij mevr. Visser Gijs van Gaalenstraat 12 663318 
Klaverstraat en Korenhof  bij mevr. Prevo Gijs van Gaalenstraat 1 06-57354688 
Korenstraat bij mevr. Jonker Korenstraat 34     663573 
Landbouwstraat bij mevr. Van der Made Landbouwstraat 1 663265 
Vlasstraat bij mevr. Leffers Vlasstraat 35    663528 
Buitenleden bij dhr. Cardol Foksdiep   (W’werf )   22  663365 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de bezorging kunt u terecht voor alle straten bij: 
  Mevr. Joke Kroegman Bollenstraat               29 663277 

Rekeningnummer: 3704 22 546  Rabobank “Wieringerland” op naam van ”Dorpsraad Kreileroord” 
Nummer inclusief IBAN: NL67RABO0370422546 (vanaf 01-02-2014)  
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WIJZIGINGEN BUURTBUS 
 
Omdat de buurtbus te maken heeft met het luxe probleem van een te groot 
aanbod van reizigers gaat er het een en ander veranderen. Sommige 
veranderingen gaan direct in en sommige pas in juni 2013 omdat daar veel meer 
tijd in gaat zitten om dat structureel te wijzigen. Zo langzamerhand werd het 
voor de vrijwillige chauffeur niet meer leuk om op de bus te rijden. De risico’s 
werden veel te groot. Je moet er niet aan denken wat er bij een aanrijding 
allemaal kan gebeuren als je over beladen bent. Of als je door de politie wordt 
aangehouden met teveel passagiers aan boord. De bekeuringen zijn geheel en al 
voor eigen rekening. 
Wat direct gaat veranderen is dat wij nu de beschikking hebben gekregen over 
vier busjes, echter, de vierde moet nog komen hoor, het wachten is op een geel 
kenteken op die bus. Zodra die vierde bus er is gaan we in de spitstijd om 06.35 
en 07.35 uur met twee busjes vanuit Kreileroord vertrekken en doorrijden naar 
Schagen. Op deze manier kunnen we het aantal passagiers aan op die tijden. Nu 
is het alleen nog om 07.35 uur vertrekken met twee busjes. Daarna staan die 
twee extra busjes in Schagen stil en wachten op de spitstijd in de middag. Op de 
ritten van 14.39 en 15.39 uur worden deze twee bussen ingezet. Nu alleen nog 
om 14.39 uur 
Deze extra bussen zijn niet voorzien van OV-chipapparatuur dus de passagier 
dienen een kaartje te kopen. We kunnen het de passagiers ook een stukje 
makkelijker maken door hen die niet in het bezit zijn van een OV-chipkaart direct 
door te sturen naar die extra bus en dat is meestal de achterste. Passagiers met 
een OV-chipkaart pakken de voorste bus. Deze vier bussen blijven rijden tot 2 
juni. Daarna moet er een kant en klare oplossing zijn gevonden in de 
aanbodproblematiek van passagiers en dat is niet eenvoudig kan ik u zeggen. In 
de ochtendspits kan het redelijk goed worden opgelost door de grote bus lijn 153 
niet uit Middenmeer maar uit Kreileroord laten vertrekken om ± 07.00 uur en dan 
is men rond 08.00 uur in Schagen. De buurtbus vertrekt dan om die tijd nog niet 
uit Kreileroord. De gaat pas wat later weg om de passagiers te ontmoedigen om 
de buurtbus te blijven nemen. De oplossing voor de middagspits is een stuk 
complexer. Daar zijn door de vervoersdeskundigen van Connexxion en Rocov (de 
vroegere reizigersvereniging Rover) druk mee bezig om dat op te lossen maar dat 
valt nog niet mee. Ik blijf er voor vechten om de buurtbussen vanuit Kreileroord 
te laten vertrekken en aankomen en ook voor Oudesluis. Dat is niet zo’n dorp als 
Kreileroord: jarenlang verstoken van openbaar vervoer. 
Hoe het er na 2 juni uit komt te zien is mij nog niet geheel duidelijk, maar 
wellicht krijgen we dat te horen in de bespreking van 11 april die we dan met de 
vervoersdeskundigen hebben. Uiteraard houd ik u op de hoogte. 
Door de uitbreiding van twee naar vier busjes kunnen wij wel chauffeurs 
gebruiken.  Mocht u nog wat tijd over hebben en u vindt het leuk om passagiers 
te vervoeren, meldt u zich dan even bij Co Cardol, tel. 0227-663365 of 06-
20900879 en uiteraard mailen kan ook: jc.cardol@quicknet.nl 
Wij zoeken vrouwelijke of mannelijke chauffeurs. U kunt zelf bepalen wanneer en 
hoeveel u wilt rijden. Met al uw wensen wordt door de afdeling planning rekening 
gehouden. 
Door te rijden op de buurtbus kunt ook u iets voor Kreileroord betekenen. Op dit 
moment staat de teller op één chauffeur uit Kreileroord. 
Vriendelijke groeten, 

Co Cardol. 
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Groots opgezette route door de polder 
 
De Wieringermeer in het teken van Monumentendag. 
Voor de eerste maal zal de gemeente Hollands Kroon in het 
teken staan van de Nationale Monumentendag die op 14 
september gehouden wordt van 10.00 tot 16.00 uur. De 
Wieringermeer staat dit keer centraal. Vele vrijwilligers van 
het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer 
zijn hier mee bezig geweest en hebben zich het afgelopen 
jaar bijzonder ingezet om deze monumentendag zo goed 
mogelijk aan een breed publiek te kunnen presenteren. Het Genootschap heeft een 
samenstelling van monumenten en de hiervoor in aanmerking komende gebouwen op een 
rijtje gezet om ze te presenteren aan de bezoekers. De panden en objecten zijn speciaal op 
deze dag opengesteld voor het publiek. Ze zijn vrij toegankelijk. Mede op verzoek van de 
gemeente Hollands Kroon hebben vele beheerders van de monumenten hun medewerking 
toegezegd. Zo is er de mogelijkheid geschapen om daar te komen waar je anders niet of 
nauwelijks naar binnen kan. Er is voor iedereen wel iets om te bekijken. U kunt er per fiets, 
per auto of anderszins aan meedoen. De route bepaald u zelf of u nu links om of rechtsom 
gaat u bent hier helemaal vrij in. U kunt de route downloaden van de website van het 
Genootschap waar u ook achtergrond informatie bij kunt vinden door een simpele klik op de 
link. Op deze manier komt u goed geïnformeerd op uw bestemming. Vele vrijwilligers van het 
Genootschap en van de andere instanties zullen u van harte ontvangen op de diverse locaties. 
Zij vertellen u meer over het gebouw. Daarnaast is er een uitgebreid pakket voor de mensen 
die van kunst en muziek houden. Op verschillende locaties worden er optredens verzorgd of 
zijn er tentoonstellingen. Bij verschillende monumenten is er koffie te verkrijgen. Op drie 
verschillende punten in de polder is een Monumentenkaart te verkrijgen waar alle deelnemers 
op vermeld staan. Naast een korte beschrijving van de panden treft u op deze kaart ook 
informatie aan betreffende activiteiten, afstanden, toiletten, koffie/thee. Koffie en thee zijn 
niet overal gratis, houd u daar rekening mee. Ook staat er een plattegrond op de kaart met 
de aangegeven plaatsen van de Monumenten. De adressen waar u deze kaart gratis kunt 
verkrijgen zijn; Het Genootschapshuis, Brugstraat 11, Middenmeer, Voormalig Cultureel 
Centrum, Brink 57, Slootdorp en de Christus Koningkerk, Granpré Molièrestraat 23, 
Wieringerwerf. 
De deelnemers;  
 Gemaal Lely, Zuiderdijkweg 22, Wieringerwerf, rondleiding en expositie. 
 Gemaal Leemans, Noorderdijkweg 26, Wieringerwerf, rondleiding en expositie. 
 Stevinsluis op de Afsluitdijk, bezichtiging. 
 Kerk “de Ark” Kerkring 1a, Middenmeer, Rondleiding en koorzang. 
 Nieuw Joodswerkdorp, Nieuwersluiserweg 42, Slootdorp. Met medewerking van ‘Oude 

Glorie’, ‘Noeverse Dansgroep’, Santy koor de ‘Gesmeerde Kelen’, foto club ‘het Derde 
Oog’, Quiltwerkgroep Jeanette Renooy, Tassen van ‘Vrouwen van Nu’,  

 Accordeon vereniging ’t Allegaartje’ 
 Boerderij van de Familie Veldt, Molenweg 27, Slootdorp, rondleiding. 
 RK kerktoren, en kerk Granpré Molièrestraat 23, Wieringerwerf, rondleiding. 
 Multi Functioneel Centrum ‘de Doorbraak’, Bollenstraat 66, Kreileroord, expositie en 

rondleiding 
 Dijkmagazijn/ gat van de dijk, Noorderdijkweg nabij 24, Wieringerwerf, bezichtiging. 
 Voormalig Cultureel Centrum, Brink 57, Slootdorp, expositie en rondleiding. 
 Grooteman Galerie op de Zeebodem, Schelpenbolweg 5, Slootdorp, expositie en 

rondleiding.  
U kunt de monumenten herkennen aan de gemeentelijke vlag van Hollands Kroon en de oude 
gemeente vlag van de Wieringermeer. Meer informatie vindt u op 
www.wieringermeergeschiedenis.nl. Op de website kunt u ook een lijst van kunstmonumenten 
vinden en downloaden. In de polder staan diverse kunstwerken waar we nauwelijks iets van 
weten. Op deze lijst staan enkele kunstwerken beschreven. 
Iedereen, groot en klein is van harte welkom! Vrij entree. 
 

Genootschap voor de Geschiedenis  van Wieringermeer  
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Sponsort 
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Ton & Marian Poelsma,  keurslager 
 

Specialist in barbeque, gourmet, fondue, belegde broodjes, 
 
Kant & klare maaltijden (evt. warm),  grillspecialiteiten, 
 
eigengemaakte worst, salades en vleeswaren.  
 

Terpstraat 3a, 1771 AC  Wieringerwerf.   Tel: 0227-601276 
 

email: Info@poelsma.keurslager.nl www.poelsma.keurslager.nl 

 

 

Landbouwstraat 12 * 1773 AA Kreileroord * Tel. 0227-663522 * Fax 0227-663522 
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DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN. 
 
Op maandag 19 augustus was het weer zover. Na een prachtige zomer mochten de kinderen van Het Creiler 
Woud weer naar school. Mede door het weer 
wilde niemand treuzelen en wat langer binnen 
blijven. En omdat het team had gezorgd voor 
limonade thee en koffie, werd het een 
gezellige start van dit nieuwe schooljaar.  
 
Het eerste wat ondanks de stortbui opviel, was 
dat de zandbak is verdwenen. Dankzij de 
medewerking van de dorpsraad is in de 
vakantie de al lang niet meer in gebruik zijnde 
zandbak verwijderd. Nog een hele klus, want 
er moest nog flink gezaagd worden. Daarvoor 
onze hartelijke dank. Hieruit blijkt maar weer 
dat een klein dorp groot kan zijn. Vanaf nu 
mogen onze kleuters gebruik maken van de 
zandbak van Het Hummelhonk. 
 
Een schooljaar dat voor ons allen best 
spannend is. Naast de wereldwinkel die al snel werd geopend en de eerste klanten alweer mocht ontvangen, 
verandert er veel. In juni zijn alle ouders tijdens een ouderavond al ingelicht over de nu gestarte 
veranderingen.  
 
Zo zijn we gestart met een continurooster. Er wordt op school gezamenlijk gegeten en de kinderen zijn al om 
14.30 uur uit. We werken niet langer in jaargroepen, maar in twee units van ieder vier groepen. Er zijn nieuwe 
kasten aangeschaft en ieder kind heeft een eigen la, waardoor er geen vast tafeltje meer nodig is. Leerkrachten 
werken samen in een unit om de kinderen te begeleiden. Het eerste thema is al voorbereid en daarbij beginnen 
we niet bij groep 1 maar al bij de peuters op Het Hummelhonk.  
Doel van deze veranderingen is, de kinderen meer eigenaar van hun eigen leerproces te laten worden. 
Resultaat gaat worden, dat de kinderen allemaal harder aan het werk zullen zijn. Kortom, we halen er nu nog 
meer uit dan wat we al deden.  
 
We zijn inmiddels al anderhalve week bezig en het is verrassend om te zien hoe snel veranderingen door de 
kinderen opgepakt worden. Zowel de sfeer als het werkklimaat is geweldig. We ervaren het als een voorrecht 
om in dit mooie dorp zo snel antwoord te kunnen geven op de veranderingen die de maatschappij van ons 
vraagt. Normaal gesproken loopt het onderwijs heel erg achter, maar dat geldt niet voor Het Creiler Woud. 
Dit met dank aan het team en niet vergeten de ouders die deze ontwikkelingen met het volste vertrouwen 
hebben omarmd.  
 
Niet alle veranderingen zijn positief. Met ingang van dit jaar is het schoolzwemmen wegbezuinigd. 
Begrijpelijk, maar toch wel erg jammer. En dat in ons waterrijke land. De verantwoording voor het leren 
zwemmen wordt nu volledig bij de ouders gelegd. En natuurlijk brengt dat kosten met zich mee. Voor die 
ouders die hierdoor in financiële problemen ontstaan zijn in bepaalde gevallen toelages te krijgen. Neem 
contact op met de gemeente Hollands Kroon of kom even langs op school. Dan helpen wij u verder. 
Afgelopen jaar is er ook bezuinigd bij de bibliotheken, gelukkig is er een constructie gevonden, waarbij alle 
kinderen in de biebbus boeken voor zowel thuis als op school kunnen lenen. Broodnodig, omdat lezen zo 
belangrijk is.  
 
Wij hopen dat u deze informatie met belangstelling hebt gelezen. Met vragen en of opmerkingen kunt u altijd 
op school terecht. U kunt ook mailen naar creilerwoud@creilerwoud.nl 
 
 
 

Namens het team 
Niek van Dorssen 
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Zaterdags om de 14 dagen is er een dart 
avond voor de mannen in de 
Doorbraak. 
Zaterdag 14 september   is het weer 
zover. Aanvang 20.00 uur. 
Kom gezellig lekker een potje darten. 
De bier staat koud bij Gonny. 
 
 
 

Darten in de Doorbraak  
voor de mannen 

 

Het Creilerwoud 

Vanaf  maandag 26 augustus 2013 zijn wij weer geopend. 
 
Openingstijden: Elke dag van: 08.15 - 08.30 uur 
       14.30 - 14.45 uur (behalve vrijdag) 
       12.15 - 12.30 uur (alleen vrijdag) 
 
Wij verkopen o.a. Boeddha's , Thee, Koffie, Wierook,  Dromenvangers, Spaar olifanten 
en geluk poppetjes 
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ANBO Nieuws 
 
Beste leden, 
 
Als jullie dit lezen hebben we de startmiddag al 
achter de rug.  
Het was weer een heel gezellige middag met een 
hoop babbels en verschillende spelletjes waar mooie 
prijzen mee te winnen waren. Ook werden twee 
nieuwe leden met open armen ontvangen. Phili en 
Eef we hopen dat jullie het naar je zin hebben gehad en reken maar, dat het altijd zo gezellig 
is bij ons. 
Onderstaand vinden jullie een overzicht van de activiteiten in de maand september en verder 
hoopt het bestuur op een gezellig en zinvol seizoen 2013 – 2014. 
 
        Het bestuur 
 
datum     activiteit     aanvang 
 
29-08     openeing seizoen    13.30 uur 
05-09     vrije soosmiddag    13.30 uur 
10-09     start competitie bilarten   13.00 uur 
12-09     start Balfanaten    13.30 uur 
16-09     vrij klaverjassen    19.30 uur 
19-09     start competitie koersbal   13.30 uur 
30-09     start competitie klaverjassen  19.30 uur 
 

Ouderen dag op dinsdag 1 oktober 2013 
 
De L.S.B.O. organiseert op dinsdag 1 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur in het gemeente 
huis, te Anna Paulowna, een ouderen dag. In deze L.S.B.O. (Lokaal Samenwerkende 
Bonden van Ouderen) zit ook de ANBO-Kreileroord. Verder zitten de K.B.O. (Katholieke 
Bonden van Ouderen) en de P.C.O.B. (Protestant Christelijke Ouderen Bonden) in de 
L.S.B.O.  
Leden van deze organisaties, maar nog belangrijker voor U als oudere is echter dat ook 
als U geen lid bent van een van deze organisaties u van harte welkom bent. Er wordt in 
stands uitleg gegeven, wat de rechten en plichten van ouderen zijn. Maar ook kunt U 
informeren wat voor U de sport is die U nog bedrijven kan. Tevens kan er een geheugen test 
worden gedaan. Teveel om op te noemen, wat er nog meer gedaan wordt of te zien is. Er 
rijdt vanaf 12.00 uur een gratis bus vanuit Kreileroord, ook via andere dorpen naar het 
gemeente huis. Alle consumpties op de ouderendag zijn gratis (koffie/thee en alcoholvrije 
drankjes). Opgave voor deze ouderen dag kunt U doen bij :  
G.v.d. Velde, Korenstraat 11,  
1773 AP Kreileroord,  
0227-663485.  
In een volgende ANBO nieuws komt meer informatie. (Flyer op pagina 29) 
 

Met vriendelijke groet, 
G. v.d. Velde  

Afdeling Kreileroord 
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KWEKERIJ “DE TUINPLANT” 

Oosterterpweg t.o. nr 23  
( net buiten Kreileroord) 
tel;  06-22740258 

-vaste tuinplanten, klimplanten etc. 
-bloemstukken, boeketjes etc ( op bestelling) 
-workshops 
-huis en tuindecoratie 
 
Open; ma, di, wo 13.30-17.00 uur of na afspraak 

 

 

  

 

Havenweg 16, 1771 RW, tel. 0227-603000,  
info@acwgarage.nl      www.acwgarage.nl 
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Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Het adres voor mooi verzorgde (kunst)nagels, handen en 
voeten, visagie en verkoop van veel producten, waaronder 
make up van Oriflame, prachtige sieraden, zelfgemaakte 
vogel(voeder)huisjes etc.  Ook cadeaubonnen verkrijgbaar. 

Nagelstudio XtrOrdinary Nails 
Landbouwstraat 7, Kreileroord 

06-53514421 
www.xtrordinarynails.nl 
xtrordinarynails@quicknet.nl 

SBS Administraties 
 

Op zoek naar een andere boekhouder of is het accountants-
kantoor te duur, informeer dan eens bij SBS Administraties. 
Het adres voor al uw zakelijke en privé-boekhouding, belas-

tingaangiftes etc. 
Ook voor startende ondernemers! 

 

SBS Administraties 
Lindelaan 34, 1775 GK Middenmeer 

0227-501962  of  06-52631426 
Silvia Bijpost-Smit 

SBS-Administraties@quicknet.nl 

  

Schatkamer van de Nederlandse Popmuziek 

 
 
 
 
 

Zekkenstraat 42 
3151 XP Hoek van Holland 

(Industrieterrein de Haak) 
tel.: 0174 – 38 41 03 

e-mail: info@rockart.nl 
website: www.rockart.nl 
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Opening deur. 
Afgelopen weekend werd de deur die toegang geeft tot de opbergruimte van het MFC de 
Doorbraak te Kreileroord, officieel geopend door zowel de voorzitter van de Dorpsraad, 
Jaring Dam en de voorzitter van de plaatselijke voetbalclub Henk van Bodegom . De 
opbergruimte kende een open deur. De prachtige partytent geschonken door Schichting 
Kreiler2002rd aan beide verenigingen kan nu droog opgeslagen worden. Het maken en 
inzetten van de deur verzorgde bouwbedrijf Dennis Voorsluis uit Kreileroord. Een 
aanvraag voor financiële ondersteuning  bij het Coöperatiefonds van de locale Rabobank 
Schagen - Wieringerland werd volledig gehonoreerd door de bank. Waarvoor beide 
voorzitters natuurlijk haar grote dank uitspraken. 
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Nieuwe aanpak Thuiszorg Samen 

Thuiszorg in kleine, lokale teams in en vanuit de omgeving van de cliënt 

 Schagen, 15 juli 2013 

 Sinds kort biedt Woonzorggroep Samen thuiszorg aan vanuit al haar zorgcentra en woonzorgcomplexen: 
Thuiszorg Samen. Thuiszorg in en vanuit de omgeving van de cliënt door kleine, lokale teams. Hierdoor krijgen 
cliënten hun thuiszorg zoveel mogelijk van dezelfde mensen, uit de eigen buurt en in hun eigen vertrouwde 
omgeving. 

 Persoonlijke zorg 

De vraag naar thuiszorg neemt steeds meer toe. Om de zorg van Thuiszorg Samen nog persoonlijker te maken, biedt 
Woonzorggroep Samen haar thuiszorg nu vanuit al haar locaties. Voorheen werd dit centraal vanuit Schagen geregeld. 
Door de thuiszorg vanuit de diverse locaties te bieden, zijn er kleine, lokale thuiszorgteams ontstaan met medewerkers 
die de cliënten en hun omgeving beter kennen. 

Hulp en zorg op maat 

Thuiszorg Samen helpt mensen die een dagje ouder worden door zorg te bieden die past bij hun wensen en behoeften. 
In hun eigen huis en met hun eigen gewoontes, daar waar zij zich veilig voelen. Hulp en zorg op maat, voor iedere 
cliënt, daar waar het nodig is. De kracht van Thuiszorg Samen ligt in samenwerking. Thuiszorg Samen kijkt naar wat de 
cliënt zelf nog kan en waar familie kan bijspringen. Samen kunnen we immers meer. 

Dienstverlening 

Thuiszorg Samen biedt alle vormen van zorg en dienstverlening om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen: 
huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en alarmering. Het uitgangspunt van Thuiszorg 
Samen is de eigen regie van de cliënt.. 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over Thuiszorg Samen contact op met Woonzorggroep Samen via 0224-211136 of kijk op 
www.woonzorggroepsamen.nl. Thuiszorg wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed. Er is dan wel een indicatie nodig. De 
indicatie voor hulp in de huishouding kan aangevraagd worden bij het WMO loket van de gemeente. Een indicatie voor 
de overige vormen van thuiszorg wordt aangevraagd bij het CIZ. Het is ook mogelijk om Thuiszorg Samen particulier af 
te nemen. 

Over Woonzorggroep Samen 

Woonzorggroep Samen is gevestigd in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon en bestaat uit woonzorgcomplexen, 
zorgcentra en een Verpleeghuis. Vanuit twintig locaties levert Samen zorg- en welzijnsdiensten, ook bij cliënten thuis. 
Woonzorggroep Samen staat voor comfortabel wonen, deskundige zorg en professionele behandeling. Samen zet zich 
er, met 1600 medewerkers en vele vrijwilligers, elke dag weer voor in om dit waar te maken. Met oog voor kleine dingen 
én een scala aan activiteiten. 

De zorg is en blijft mensenwerk waarbij warmte en persoonlijke aandacht centraal moet staan. De cliënten van 
Woonzorggroep Samen gaan voor die persoonlijke aanpak. Overigens is Woonzorggroep Samen er niet alleen voor 
ouderen. Met professionele behandeling en revalidatie richt zij zich op volwassenen van alle leeftijden.  
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Freelance Budget Uitvaarten 
Bekwaam, Betrokken, Betaalbaar 

 
Willem Alberda - Ursem,  

Uitvaartverzorger 
Saturnusstraat 38 Mob: 06 515 910 86 
1771 BM Wieringerwerf Tel/Fax: 0227 820149 

Email:  w.alberda-ursem@quicknet.nl 
24 uur per dag bereikbaar 

Vrijblijvende voorbespreking en kostenbegro ng 
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Achter de schermen en nog veel meer!. 
Aan de hand van onderstaand chronologisch verslag neem ik u mee om u 
een inkijkje te geven wat er achter de schermen allemaal gedaan wordt 
door vrijwilligers en leden van de gemeenschap Kreileroord  om de 
leefbaarheid  op peil te houden en te verbeteren. In het kader van de 
naderende kermis, die dit jaar zoals u misschien weet in het weekend 
van 3 t/m 5 mei gevierd zal worden en gezamenlijk volledig 
georganiseerd wordt door zowel Dorpsraad als voetbalclub zijn we op 
woensdagavond  27 maart weer bij elkaar geweest om het programma 
voor de kermis nadere invulling te geven. Aangezien de kermis nu door 
beide verenigingen financieel gedragen gaat worden vergt dat ook een 
andere zienswijze. Voornaamste uitgangspunt van beide verenigingen is 
geworden om met beperkte financiële middelen er toch weer een prachtig 
weekend met elkaar van te maken. De inzet van zoveel mogelijk  
vrijwilligers is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. Daarom                                                                    
was het nodig om ook in het bestuur van de voetbalclub daar 
overeenstemming over te hebben. Op dinsdagavond 26 maart werd in de 
reguliere vergadering van de club besloten om hiermee akkoord te gaan 
en zo de betrokkenheid van de club met de gehele gemeenschap op deze 
manier te versterken. Op de vergadering van 27 maart bleven nog enkele 
vragen open die nog nader ingevuld dienden te worden zoals de inkoop 
en verkoop van drank, de inrichting van de tent en alles wat daarbij 
samenhangt. Onder de naderende tijdsdruk, want voordat je het weet is 
het 3 mei, is er op Paasmaandag opnieuw vergaderd door een deel van 
het comité met Gonnie en Femmie Klein en Tineke Voorsluijs die normaal 
de toko draaien in de Doorbraak en vorig jaar in de tent uitstekend werk 
hebben verricht. Op grond van hun ervaringen werd er een goed beeld 
verkregen van wat er nodig is om er weer een geslaagde kermis van te 
maken. Op woensdagavond 3 april werden door het comité bestaande uit 
Jaring Dam,Enny van der Kruit, Lydia Bruin, Geert de Vries, Dick Keuken 
en Henk van Bodegom de laatste knopen door gehakt wat betreft 
programma en de financiën. In grote lijnen is het succesvolle programma 
van vorig jaar als leidraad gebruikt. Het hilarische spijker meppen in de 
tent op vrijdagavond blijft onverkort gehandhaafd. Grote verandering ten 
opzichte van vorig jaar is dat de avond muzikaal omlijst wordt door 
zanger Reuben Morero. Voor de zaterdag, 4 mei, staat het bekende 
voetbal ‘s middags op het speelterrein weer op het programma. Een en 
ander omlijst voor de financiële huishouding met een tombola en het rad 
van avontuur. ’s Avonds hebben we weer een zanger op het podium 
staan , namelijk Anton Hiemstra. Wel wordt om 20.00 uur de 2 minuten  
stilte in acht genomen in verband met de dodenherdenking. Op zondag 
hebben we weer de zeskamp met prachtige spelletjes en attributen. 
Natuurlijk staat het vermakelijke tobbedansen weer centraal. Op de 
zondagavond sluiten we weer gezellig in de tent met elkaar af. Dick, 
Reinhaud Schokkenbroek en Tim van der Vaart zullen weer als DJ’s 
optreden. Het comité is met de samenstelling van dit programma ervan 
overtuigd dat we met elkaar weer veel pret en plezier zullen hebben. Het 
aanzoeken van sponsors zullen Lydia en Jaring weer op hun conto nemen 
en bovendien probeert Lydia voor de tombola en het rad van avontuur de 
nodige prijzen bij elkaar te slepen. Lydia kennende zegt ze het niet zo 
gauw, maar uiteraard kan ze daarbij hulp gebruiken. Aan de hand van de 
foto’s die René en Enny van der Kruit gemaakt hebben tijdens  de 
opbouw van de tent van vorig jaar zal onder leiding van Dick en Geert de 
tent  opgebouwd worden op donderdagavond 2 mei om ca. 18.30 uur, 
naast het MFC. Dick geeft volmondig toe dat, ook nadat hij de foto’s 

Opgericht 1 juni 1958 
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sv. KREILEROORD 
 

Samenstelling van het bestuur: 
Voorzitter  dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20 Wieringerwerf  tel. 663534        henk@toplevel.nl 
Secretaris dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat  48 Kreileroord  tel. 663502         info@snkvloeren.com 
Penningm. dhr. F.Schelfhout Boeier  54 Wieringerwerf  tel. 602061         schelf@quicknet.nl 
Lid  dhr. D. Keuken  Vlasstraat  16 Kreileroord tel. 663228        djkeuken@kpnmail.nl 
Lid  dhr. B. Scholten  Vlasstraat    4 Kreileroord tel. 724553         bartscholtenprojecten@live.nl 
Lid  dhr. T. Klein  Korenstraat  36 Kreileroord tel. 0622988979 y.klein@quicknet.nl 
Lid  dhr. R. Blok  G. v. Gaalenstraat   9 Kreileroord tel. 0647384688 rmblok@hotmail.com 
Jeugd afd. dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat 12 Kreileroord tel. 663522       voorsluijs@quicknet.nl 

 
Bankrelatie: 

Rabobank. Het rekeningnummer van voetbalvereniging Kreileroord is:  3704.10.351 
 

 
Trainers en coaches: 

Trainer   senioren:  dhr. D. Voorsluijs  Landbouwstraat         12   tel. 663522 
Trainers E1 pupillen:   dhr. P. v.d. Meer, P. v.d. Sleen Landbouwstraat         17      tel. 663603/0631185550  
Trainer   E2 pupillen:  dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
Trainer   kabouters:  mevr. C. Visser Gijs van Gaalenstraat 25 tel. 663602/0645112478 
Trainer   keepers (jeugd):  dhr. R. Blok Gijs van Gaalenstraat   9   tel: 06-47384688 
 

 
Voor afbericht voetballen, bellen naar: 
Coach senioren: dhr. R. Schokkenbroek Bollenstraat                48 tel. 663502/0653333623 
Coaches E1 pupillen: dhr. P. v.d. Sleen, A. v.d. Meer  Landbouwstraat         17      tel. 0631185550/663603 
Coach E2 pupillen: dhr. D. Voorsluijs Landbouwstraat         12 tel: 663522 
 

 
Sportaccommodatie: 

Terrein: Bollenstraat 66 Kreileroord    tel. 663358 b.g.g. 663534 
Terreinmeester: G.de Vries   Korenstraat 85               tel  :0227-663312 
Consul: dhr. H. v. Bodegom Oosterkwelweg 20                            tel. 663534 
 
Evenementencomm.: dhr. T. Klein / Dhr. D. Keuken    tel. 06-66988979 / 663228 
 

Redactie van de ’GRASMAAIER’ 
dhr. H. van Bodegom   Oosterkwelweg    20          tel. 663534   henk@toplevel.nl 

Kopij voor de ’Grasmaaier’ vóór zondagavond 18.00 uur inleveren bij het redactieadres. 
 
 
   

Stichting 
Kreiler2002rd 

SNK 
Cement dekvloeren 

Update: 18-12-2012 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Vernieuwde website: www.vvkreileroord.nl 

 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Zonder respect   GEEN voetbal ! 
WEDSTRIJDPROGRAMMA COMPETITIE JEUGD 

  
F1-pupillen: (Beker) Groep 3  
Zaterdag 7 september         wedstrijd nr 41114 
Kreileroord F1G – Petten F1  aanvang 10 uur 
F1-pupillen: (najaar) 7e klasse 3  
Zaterdag 14 september  wedstrijd nr 123645 
Kreileroord F1G – Kleine sluis F 4    aanvang 10:00 uur 
Zaterdag 21 september  wedstrijd nr 121039 
JVC F6- Kreileroord F1G  aanvang  10:00 uur 

D1-Jeugd: (Beker) 1e klasse 01  
Zaterdag 7 september    wedstrijd nr 40198 
Kreileroord D1G – Con Zelo D3M    aanvang  11 uur        
D1-Jeugd: (najaar) 1e klasse 
Zaterdag 14 september  wedstrijd nr 101967 
Wieringermeer D3-Kreileroord D1G    aanvang 9:00 uur    
Zaterdag 21 september     wedstrijd nr 102309 
Kreileroord D1G – Flevo D3M  aanvang 11:00 uur 

Senioren 
Kreileroord 1  6e klasse 
Zondag 8 september  wedstrijd nr 12237 
Kreileroord 1 –Hosv 1     aanvang 14.00 uur. 
Zondag  15 september   wedstrijd nr 10832 
Dess 1  - Kreileroord 1  aanvang 14:00 uur  
Zondag 22 september  wedstrijd nr 11630       
Kreileroord 1 – GSV 1  aanvang  14:00 uur     
Kreileroord 2 8e klasse 

Zondag 8 september  wedstrijd nr 43911(Beker wedstrijd) 
Fc Den Helder 5  - Kreileroord 2  aanvang 11:30 uur  vertrek  10:00 uur naar Den Helder 
Zondag 15 september  wedstrijd nr 62826 
Kreileroord 2 – Zeemacht 2   aanvang 11:00 uur  aanwezig 10:00 uur     
Zondag 22 september  wedstrijd nr 64113 
Flevo 4 –Kreileroord 2  aanvang 11:30 uur  vertrek 10:30  naar Middenmeer   
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Start seizoen 2013- 2014. 
Wij gaan het weer proberen met een eerste team. Wij gaan dus weer standaard voetballen na meer dan 15 
jaar afwezig te zijn geweest in die standaardklasse. Al het inschrijven van dit team zorgde bij de KNVB voor 
problemen. U moet weten dat het tegenwoordig digitaal gaat via het programma Sportlink. Het programma 
kende een inschrijving van een eerste team niet, wel echter de inschrijving van eventueel een derde team. Na 
een belletje van secretaris Robert Schokkenbroek naar de KNVB kwam het alsnog voor elkaar. Ook werden 
de beide teams ingeschreven voor de beker. Ook hier ging wat mis wat betreft het eerste team. Het eerste 
stond niet ingeschreven voor dat programma. Opnieuw contact gezocht met Remco Hoek van de KNVB. Hij 
gaf ruiterlijk toe dat de fout bij de KNVB lag. Hij bood wel aan om met twee ploegen, 4de klassers uit 
Amsterdam te bekeren, maar na overleg met trainer Jan Wiersma zag de club daar van af. Op zondag 8 
september speelt het team haar eerste wedstrijd in klas 6a thuis tegen HOSV uit Opmeer. Overigs staat het 
hele wedstrijdschema, stand etc.. op internet. U zoekt op Google Hollandse velden.nl . Met de nodige 
spanning kijken wij uit naar die allereerste wedstrijd. Het bestuur en de trainer zijn van mening dat dit jonge 
team moet groeien en daar ook de tijd voor moet krijgen. Elk punt in dit seizoen is dus meegenomen. Het 
bestuur en de trainer hebben het vaste voornemen om te zorgen dat we dit team bij elkaar houden dit seizoen 
om zo de continuïteit voor de toekomst te garanderen. Maar we hebben ook nog altijd ons tweede team. En 
we hebben begrepen dat ze er echt weer zin in hebben. Om alles gladjes te laten verlopen qua teambezetting 
zal er hier en daar wel een mouw aangepast moeten worden, maar met begrip voor elkaar komen we hier wel 
uit.  De jeugd is inmiddels al volop gestart en dat loopt goed. Voor de D’tjes zijn we nog op zoek naar een 
drietal spelertjes zodat we na de winterstop op een volledig veld kunnen spelen.  De club heeft in de 
zomerstop nog aardig wat tijd in het gebouw, het veld en de organisatie gestoken om alles er weer goed uit te 
laten zien voor dit komende memorabele seizoen. Met andere woorden; wij zijn klaar voor dit nieuwe 
seizoen en wij hopen dat we met elkaar veel sportief plezier zullen beleven. 
Het bestuur. 
 

Vrijwilligers. 
Gedurende de zomerstop is  er weer van alles gedaan rondom het MFC, het veld enz.. Co Cardol, Geert de 
Vries, Martin Rebel en Thijs Klein hebben de belijning van het veld weer helemaal op orde gebracht. Geert 
en Martin hebben ook de trappen van de tribune geweldig opgeknapt. Jaring Dam en Co Cardol zijn druk 
bezig geweest met het verwijderen van onkruid. Melvin van de Zee heeft al het gras rondom de paaltjes van 
het veld gemaaid en Ron Aukes heeft afgelopen zaterdag een begeleiding voor de trap naar buiten en een 
toegangspoort naar de school gemaakt . Dick Keuken heeft buiten luidsprekers opgehangen onder morele 
begeleiding van Greta en Robert Schokkenbroek en Henk van Bodegom hebben de dart/ biljartruimte een 
nieuw kleurtje gegeven. Gonnie en Femmie Klein hebben de reclameborden weer schoongemaakt en 
natuurlijk zorgde Gonnie voor de koffie , maar ook dat we op elk moment het gebouw in konden. Bij 
voorbaat excuses als ik iemand vergeten ben, maar er is de laatste tijd zo veel gedaan dat de kans groot is dat 
je wat kwijt bent geraakt. Trek maar aan mijn jasje als ik je vergeten bent te vermelden. 
Voorzitter Henk van Bodegom. 
  
Klaverjassen. 
Nu het langzaam aan ’s avonds weer eerder donker wordt en de zomervakantie er voor de meeste mensen 
weer op zit, is het tijd om weer aan het klaverjassen te denken. Vorig seizoen hebben we met heel veel 
plezier gezellig zitten te kaarten en juist daarom hadden we elke keer weer een grote opkomst. Wat dat 
betreft veranderd er niets komend seizoen en blijven we dus weer met vaste maat spelen. Sommige mensen  
kijken al weer met lichte opwinding naar de start van het nieuwe seizoen uit.  
Wij stellen voor om dit seizoen 10 drives te spelen. Wij spelen zo veel mogelijk in de oneven weken. In 
overleg met Gonnie Klein hebben we alvast wat data vastgelegd voor het komende seizoen. In onderling 
overleg kunnen we misschien daar nog wat aan veranderen, maar in grote lijnen houden we aan onderstaande 
data vast. 
De eerste speeldatum is door de bezetting van het MFC al vrij snel, namelijk op zaterdag 14 september.  
Data klaverjassen 2013-2014. 
Zaterdag 14 september, week 37 ,Zaterdag 26 oktober, week 43,Zaterdag 9 november, week 45, Zaterdag 23 
november, week 47, Zaterdag 21 december, week 51, Zaterdag 18 januari 2014, week 3, Zaterdag  1 
februari, week 5, Zaterdag 1 maart, week 9, Zaterdag 29 maart, week 13, en Zaterdag 26 april, week 17. 
Noteer dus deze data alvast in jouw agenda, opdat je op deze manier zeker weet dat je geen gezellige 
zaterdagavonden mis loopt! 
Degene die geen Dorpskrant of Grasmaaier ontvangen zullen gemaild worden. 
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Dus tot ziens op zaterdag `14 september. We beginnen om 20.00 uur in de Doorbraak. De koffie staat 
zoals gewoonlijk weer voor u klaar. 
De organisatie.  
 

Succes 1 – VVK 1    9 – 1 
Al het begin is moeilijk, maar het was goed om te constateren dat er wel voetbal in de ploeg zit. Ook 
conditioneel hield Kreileroord het goed vol tegen het bijna twee klassen hoger voetballend Succes. 
Niet vergeten moet worden dat Succes vorig seizoen dicht tegen promotie naar de vierde klas speelde 
en verleden week in een oefenwedstrijd 4de klasser SRC met 6 – 2 afdroogde. Persoonlijke fouten, 
spanning voor de allereerste wedstrijd en voor het eerst in deze samenstelling voetballend, dus nog 
heel onwennig, zorgde er in de eerste  tien minuten voor dat Kreileroord tegen een kansloze 
achterstand opliep. Toen er wat meer rust en organisatie in het team kwam, ging het een stuk beter. 
Daarmee voorkwam het team dat het tegen een uitslag aanliep met dubbele cijfers. Na wat 
opmerkingen van trainer Jan Wiersma in de rust, ging het in de tweede helft een stuk beter en speelde 
Kreileroord bij vlagen goed en verzorgd voetbal. Bovendien werd er gevochten om elke bal.  Een 
knappe diepe pass van aanvoerder Dennis Zee op de snelle spits Stefan Perton , die vervolgens op de 
mee gesprinte Melvin van de Zee ( 7 – 1 )beheerst breed speelde zorgde ervoor dat Kreileroord terecht 
de eer redde. Het ruim mee gereisde publiek uit Kreileroord deed dezelfde constatering in de tweede 
helft en spraken dit nog jeugdige team terechte moed in. Verslaggever dezes maakt zich na het 
vertoonde spel in de tweede helft geen zorgen en ziet dit team in de competitie gerust punten halen. 
Volgende week de eerste competitiewedstrijd tegen HOSV thuis, aanvang 14.00 uur en ik nodig u 
graag uit om dit nog zeer jonge team in opbouw aan te moedigen. 
Tot slot moet nog opgemerkt dat Kreileroord qua kleding een heel verzorgde indruk naliet. De tenues 
gesponsord door fa. J. van Bodegom en Zn, de trainingspakken gesponsord door Dienstverlening van 
der Zee en de tassen waar klussenbedrijf Klaas Blaauwiekel, hovenier Melvrin Bakker en 
sierbestrating John van Assen zorg voor droegen, gaven een keurige uitstraling. Namens club en 
spelers uiteraard onze hartelijke dank! 
Voorzitter Henk van Bodegom. 
 

VVK 2 – Vios W. 4   3-2 
Het tweede team had dus een goede start. Er moet wel bij gezegd worden dat dit een bekerwedstrijd 
was. Door afberichten moest er wel door de coach en het elftal creatief worden gezocht naar een goede 
opstelling, maar wonderwel lukte dit. Bij Vios had wel wat meer techniek in huis, maar achterin zat het 
met oudgedienden Dick Keuken, Thijs Klein en de bijna zestigjarige Fran Schelfhout goed dicht. Petje 
af voor laatstgenoemde. Altijd op de training aanwezig en bovendien hield hij de ploeg met zijn goede 
voetbalinzicht op koers. Daar kan menigeen nog een puntje aanzuigen. Ver in de eerste helft kwam 
Kreileroord op voorsprong door een hard werkende Patrick Sleen, die een voorzet van rechts bekwaam 
afrondde. Nog geen drie minuten later maakte Vios gelijk, waarbij keeper Rob Warmerdam, die 
overigens voor de rest uitstekend keepte, niet geheel vrij uitging. Vermeldenswaard is nog dat Rob 
nadat keeper Roeland Blok van het eerste team ziek uitviel, na een belletje van Dick Keuken met een 
bloedgang naar Hippo kwam om de intussen ingevallen Patrick Sleen als doelman te vervangen. Ja, 
ook dat kan hij, die Sleen! Rob greep in het begin van de tweede helft een paar keer goed in, maar op 
twee schoten van de Succes spitsen moest hij ook het antwoord schuldig blijven. Na de thee kwam 
Vios al snel op een 1-2 voorsprong. Maar na tien minuten maakte Patrick met  een droge harde knal 
van links in de bovenhoek weer gelijk. ( 50 min. ) Kreileroord putte moed uit deze goal en ging voor 
de winst. Een toegekende vrije schop op links, genomen door good – old Ronnie Aukes liet de keeper 
van Vios los en  de goed doorgelopen Remco maakte beheerst 3-2. Met nog een kwartier te spelen 
zette Vios alles op alles om nog een gelijk spel te behalen, maar het tweede hield het achter goed dicht 
en behaalde zodoende haar eerste overwinning dit seizoen.  
De scheidsrechter. 
 

Start seizoen 2013- 2014. 
Wij gaan het weer proberen met een eerste team. Wij gaan dus weer standaard voetballen na meer dan 
15 jaar afwezig te zijn geweest in die standaardklasse. Al het inschrijven van dit team zorgde bij de 
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KNVB voor problemen. U moet weten dat het tegenwoordig digitaal gaat via het programma Sportlink. 
Het programma kende een inschrijving van een eerste team niet, wel echter de inschrijving van 
eventueel een derde team. Na een belletje van secretaris Robert Schokkenbroek naar de KNVB kwam 
het alsnog voor elkaar. Ook werden de beide teams ingeschreven voor de beker. Ook hier ging wat mis 
wat betreft het eerste team. Het eerste stond niet ingeschreven voor dat programma. Opnieuw contact 
gezocht met Remco Hoek van de KNVB. Hij gaf ruiterlijk toe dat de fout bij de KNVB lag. Hij bood 
wel aan om met twee ploegen, 4de klassers uit Amsterdam te bekeren, maar na overleg met trainer Jan 
Wiersma zag de club daar van af. Op zondag 8 september speelt het team haar eerste wedstrijd in klas 
6a thuis tegen HOSV uit Opmeer. Overigs staat het hele wedstrijdschema, stand etc.. op internet. U 
zoekt op Google Hollandse velden.nl . Met de nodige spanning kijken wij uit naar die allereerste 
wedstrijd. Het bestuur en de trainer zijn van mening dat dit jonge team moet groeien en daar ook de tijd 
voor moet krijgen. Elk punt in dit seizoen is dus meegenomen. Het bestuur en de trainer hebben het 
vaste voornemen om te zorgen dat we dit team bij elkaar houden dit seizoen om zo de continuïteit voor 
de toekomst te garanderen. Maar we hebben ook nog altijd ons tweede team. En we hebben begrepen 
dat ze er echt weer zin in hebben. Om alles gladjes te laten verlopen qua teambezetting zal er hier en 
daar wel een mouw aangepast moeten worden, maar met begrip voor elkaar komen we hier wel uit.  De 
jeugd is inmiddels al volop gestart en dat loopt goed. Voor de D’tjes zijn we nog op zoek naar een 
drietal spelertjes zodat we na de winterstop op een volledig veld kunnen spelen.  De club heeft in de 
zomerstop nog aardig wat tijd in het gebouw, het veld en de organisatie gestoken om alles er weer goed 
uit te laten zien voor dit komende memorabele seizoen. Met andere woorden; wij zijn klaar voor dit 
nieuwe seizoen en wij hopen dat we met elkaar veel sportief plezier zullen beleven. 
Het bestuur. 
 

Vrijwilligers. 
Gedurende de zomerstop is  er weer van alles gedaan rondom het MFC, het veld enz.. Co Cardol, Geert 
de Vries, Martin Rebel en Thijs Klein hebben de belijning van het veld weer helemaal op orde 
gebracht. Geert en Martin hebben ook de trappen van de tribune geweldig opgeknapt. Jaring Dam en 
Co Cardol zijn druk bezig geweest met het verwijderen van onkruid. Melvin van de Zee heeft al het 
gras rondom de paaltjes van het veld gemaaid en Ron Aukes heeft afgelopen zaterdag een begeleiding 
voor de trap naar buiten en een toegangspoort naar de school gemaakt . Dick Keuken heeft buiten 
luidsprekers opgehangen onder morele begeleiding van Greta en Robert Schokkenbroek en Henk van 
Bodegom hebben de dart/ biljartruimte een nieuw kleurtje gegeven. Gonnie en Femmie Klein hebben 
de reclameborden weer schoongemaakt en natuurlijk zorgde Gonnie voor de koffie , maar ook dat we 
op elk moment het gebouw in konden. Bij voorbaat excuses als ik iemand vergeten ben, maar er is de 
laatste tijd zo veel gedaan dat de kans groot is dat je wat kwijt bent geraakt. Trek maar aan mijn jasje 
als ik je vergeten bent te vermelden. 
Voorzitter Henk van Bodegom. 
  
Klaverjassen. 
Nu het langzaam aan ’s avonds weer eerder donker wordt en de zomervakantie er voor de meeste 
mensen weer op zit, is het tijd om weer aan het klaverjassen te denken. Vorig seizoen hebben we met 
heel veel plezier gezellig zitten te kaarten en juist daarom hadden we elke keer weer een grote opkomst. 
Wat dat betreft veranderd er niets komend seizoen en blijven we dus weer met vaste maat spelen. 
Sommige mensen  kijken al weer met lichte opwinding naar de start van het nieuwe seizoen uit.  
Wij stellen voor om dit seizoen 10 drives te spelen. Wij spelen zo veel mogelijk in de oneven weken. In 
overleg met Gonnie Klein hebben we alvast wat data vastgelegd voor het komende seizoen. In 
onderling overleg kunnen we misschien daar nog wat aan veranderen, maar in grote lijnen houden we 
aan onderstaande data vast. 
De eerste speeldatum is door de bezetting van het MFC al vrij snel, namelijk op zaterdag 14 september.  
Data klaverjassen 2013-2014. 
Zaterdag 14 september, week 37 ,Zaterdag 26 oktober, week 43,Zaterdag 9 november, week 45, 
Zaterdag 23 november, week 47, Zaterdag 21 december, week 51, Zaterdag 18 januari 2014, week 3, 
Zaterdag  1 februari, week 5, Zaterdag 1 maart, week 9, Zaterdag 29 maart, week 13, en Zaterdag 26 
april, week 17. Noteer dus deze data alvast in jouw agenda, opdat je op deze manier zeker weet dat je 
geen gezellige zaterdagavonden mis loopt! 
Degene die geen Dorpskrant of Grasmaaier ontvangen zullen gemaild worden. 
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Dus tot ziens op zaterdag `14 september. We beginnen om 20.00 uur in de Doorbraak. De koffie staat 
zoals gewoonlijk weer voor u klaar. 
De organisatie.  
 

Succes 1 – VVK 1    9 – 1 
Al het begin is moeilijk, maar het was goed om te constateren dat er wel voetbal in de ploeg zit. Ook 
conditioneel hield Kreileroord het goed vol tegen het bijna twee klassen hoger voetballend Succes. Niet 
vergeten moet worden dat Succes vorig seizoen dicht tegen promotie naar de vierde klas speelde en 
verleden week in een oefenwedstrijd 4de klasser SRC met 6 – 2 afdroogde. Persoonlijke fouten, 
spanning voor de allereerste wedstrijd en voor het eerst in deze samenstelling voetballend, dus nog heel 
onwennig, zorgde er in de eerste  tien minuten voor dat Kreileroord tegen een kansloze achterstand 
opliep. Toen er wat meer rust en organisatie in het team kwam, ging het een stuk beter. Daarmee 
voorkwam het team dat het tegen een uitslag aanliep met dubbele cijfers. Na wat opmerkingen van 
trainer Jan Wiersma in de rust, ging het in de tweede helft een stuk beter en speelde Kreileroord bij 
vlagen goed en verzorgd voetbal. Bovendien werd er gevochten om elke bal.  Een knappe diepe pass 
van aanvoerder Dennis Zee op de snelle spits Stefan Perton , die vervolgens op de mee gesprinte Melvin 
van de Zee ( 7 – 1 )beheerst breed speelde zorgde ervoor dat Kreileroord terecht de eer redde. Het ruim 
mee gereisde publiek uit Kreileroord deed dezelfde constatering in de tweede helft en spraken dit nog 
jeugdige team terechte moed in. Verslaggever dezes maakt zich na het vertoonde spel in de tweede helft 
geen zorgen en ziet dit team in de competitie gerust punten halen. 
Volgende week de eerste competitiewedstrijd tegen HOSV thuis, aanvang 14.00 uur en ik nodig u graag 
uit om dit nog zeer jonge team in opbouw aan te moedigen. 
Tot slot moet nog opgemerkt dat Kreileroord qua kleding een heel verzorgde indruk naliet. De tenues 
gesponsord door fa. J. van Bodegom en Zn, de trainingspakken gesponsord door Dienstverlening van 
der Zee en de tassen waar klussenbedrijf Klaas Blaauwiekel, hovenier Melvrin Bakker en sierbestrating 
John van Assen zorg voor droegen, gaven een keurige uitstraling. Namens club en spelers uiteraard onze 
hartelijke dank! 
Voorzitter Henk van Bodegom. 
 

VVK 2 – Vios W. 4   3-2 
Het tweede team had dus een goede start. Er moet wel bij gezegd worden dat dit een bekerwedstrijd 
was. Door afberichten moest er wel door de coach en het elftal creatief worden gezocht naar een goede 
opstelling, maar wonderwel lukte dit. Bij Vios had wel wat meer techniek in huis, maar achterin zat het 
met oudgedienden Dick Keuken, Thijs Klein en de bijna zestigjarige Fran Schelfhout goed dicht. Petje 
af voor laatstgenoemde. Altijd op de training aanwezig en bovendien hield hij de ploeg met zijn goede 
voetbalinzicht op koers. Daar kan menigeen nog een puntje aanzuigen. Ver in de eerste helft kwam 
Kreileroord op voorsprong door een hard werkende Patrick Sleen, die een voorzet van rechts bekwaam 
afrondde. Nog geen drie minuten later maakte Vios gelijk, waarbij keeper Rob Warmerdam, die 
overigens voor de rest uitstekend keepte, niet geheel vrij uitging. Vermeldenswaard is nog dat Rob 
nadat keeper Roeland Blok van het eerste team ziek uitviel, na een belletje van Dick Keuken met een 
bloedgang naar Hippo kwam om de intussen ingevallen Patrick Sleen als doelman te vervangen. Ja, ook 
dat kan hij, die Sleen! Rob greep in het begin van de tweede helft een paar keer goed in, maar op twee 
schoten van de Succes spitsen moest hij ook het antwoord schuldig blijven. Na de thee kwam Vios al 
snel op een 1-2 voorsprong. Maar na tien minuten maakte Patrick met  een droge harde knal van links in 
de bovenhoek weer gelijk. ( 50 min. ) Kreileroord putte moed uit deze goal en ging voor de winst. Een 
toegekende vrije schop op links, genomen door good – old Ronnie Aukes liet de keeper van Vios los en  
de goed doorgelopen Remco maakte beheerst 3-2. Met nog een kwartier te spelen zette Vios alles op 
alles om nog een gelijk spel te behalen, maar het tweede hield het achter goed dicht en behaalde 
zodoende haar eerste overwinning dit seizoen.  
De scheidsrechter. 
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KNVB: ‘TEGEN GEWELD, VOOR SPORTIVITEIT’ - Vanaf het nieuwe seizoen hanteert de KNVB een nieuwe regel in 
het amateurvoetbal. Na aanleiding van het grensrechter incident op 3 december 2012 heeft de KNVB vanaf 1 juli 
tijdstraffen ingevoerd. 
Scheidsrechters sturen spelers bij hun eerste gele kaart 10 minuten het veld uit. Uiteraard volgt bij twee gele kaarten, 
de rode kaart. 
 
Tijdstrafregeling 
In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht 
deze tijdstrafregeling toe te passen. 
 
1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal. Tot de 
categorie A behoren: 
- mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse 
- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (voor district Zuid II ligt de grens bij de reserve 4e 
klasse) 
- vrouwen veldvoetbal Women‟s BeNe League t/m 3e klasse 
- A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse 
- D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse 
2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de D-pupillen categorie A (geen tijdstrafregeling), 
geldt een tijdstraf van 5 minuten. 
 
3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat er later 
geen andere straf uitgesproken kan worden. 
 
4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert 
de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het 
speelveld weer betreden. 
 
5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering 
van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied. 
 
6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil. 
 
7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij moet de 
scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie 
tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. 
 
8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen. 
 
9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler 
worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de genomen beslissingen. 
 
10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart. 
 
11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als 
doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn. 
 
12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte 
van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, 
wordt hem de rest kwijtgescholden. 
 
13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te 
ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, 
de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de 
volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit 
te zitten. 
 
14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende 
team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd. 
 
Op de volgende pagina’s de  volledige regel van de KNVB 
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KNVB-BEWAARNUMMER VELDVOETBAL LANDELIJKE INFORMATIE + 
DISTRICTSINFORMATIE WEST I 

1E HELFT SEIZOEN 2013-2014 
 

1.39 Tijdstrafregeling  
 
 

In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De 
scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen. 
 

1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het 
veldvoetbal. Tot de categorie A behoren: 
- mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse 
- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (voor district Zuid II ligt de grens 
bij de reserve 4e klasse) 
- vrouwen veldvoetbal Women’s BeNe League t/m 3e klasse 
- A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse 
- D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse 
 

2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de D-pupillen categorie A 
(geen tijdstrafregeling),  geldt een tijdstraf van 5 minuten. 
 

3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil 
zeggen dat er later geen andere straf  uitgesproken kan worden. 
 

4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij 
houdt ook de tijd bij en noteert de  naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf 
om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden. 
 

5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, 
doch binnen de omraste ring van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven 
gebied. 
 

6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de 
tijdstraf stil. 
 

7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. 
Hierbij moet de scheidsrechter  wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede 
waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de 
rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. 
 

8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen. 
 

9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf 
aan een andere speler wor den overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter 
vragen op de genomen beslissingen. 
 

10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing  krijgt, toont de scheidsrechter 
direct de rode kaart. 
 

11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een  andere speler zijn plaats als 
doelverdediger innemen. De als  doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken 
 van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn. 
 

12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal 
hij het resterende gedeelte van  de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf 
 van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden. 
 

13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt 
gestaakt, dient hij het restant te  ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de 
 wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de desbetreffende speler aan 
wie een tijdstraf was opgelegd niet  aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de 
volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een 
andere speler zijn tijdstraf uit te zitten. 
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14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de  7 daalt, moet de 
wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de 
wedstrijd. 
 
 
 

VERBETEREN GEBRUIK SPELERSPAS 
 
In het seizoen 2006-’07 heeft de KNVB de spelerspas ingevoerd. Hiermee hebben 
verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. 
Cruciaal voor een eerlijk 
competitieverloop. Voortaan dragen ook beide teams de verantwoordelijkheid voor de 
controle van de spelerspassen en het vastleggen van de gebeurtenissen tijdens een wedstrijd. 
Na afloop van 
de wedstrijd ondertekenen beide aanvoerders (bij jeugdvoetbal de leider) samen met de 
scheidsrechter het wedstrijdformulier. 
Om daarbij een verbetering in de controle van spelerspassen aan te brengen, wordt vanaf het 
seizoen 2013/’14 de visuele controle van de spelerspas verplicht gesteld. Dit is een 
gezamenlijke taak van beide aanvoerders/leiders en de scheidsrechter. De visuele controle 
vindt plaats op het veld direct voorafgaand aan de wedstrijd. 
De visuele controle in de praktijk 
Met name de visuele controle van de spelerspas zal in de praktijk even wennen zijn. We 
hebben daarom gekozen voor een stapsgewijze invoering, te beginnen bij de A-categorie 
senioren. In de praktijk is hier vaak meer ruimte voor een dergelijke controle. Op 
basis van de eerste ervaringen kan daarna de invoering verder worden uitgebreid naar de 
andere categorieën. 
Onderstaand overzicht geeft per categorie aan wanneer de visuele controle wordt ingevoerd: 
 

Vanaf 1 september 2013 
Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie A. 
 

Vanaf 1 november 2013 
Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie A. 
 

Vanaf 1 januari 2014 
Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie B. 
 

Vanaf 1 maart 2014 
Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B. 
 
Hieronder volgt een beschrijving van hoe de visuele controle in de praktijk kan 
plaatsvinden, dit om een houvast te geven. Natuurlijk gaat dit scenario niet altijd op, 
we moedigen verenigingen dan ook aan een werkwijze te vinden die voor hen werkbaar 
is. 
Controle voor de wedstrijd: 
► De aanvoerder (bij jeugdvoetbal de leider) vult de namen van zijn spelers in op het 

wedstrijdformulier en ondertekent het formulier om de juistheid van de gegevens te 
bevestigen.  

 Vervolgens overhandigt hij de spelerspassen aan de scheidsrechter. 
► De scheidsrechter controleert of de gegevens op de spelerspassen overeenkomen met de 

gegevens op het wedstrijdformulier. 
� De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar het speelveld. Direct voor aanvang 

van de wedstrijd laten de aanvoerders aan de scheidsrechters zien welke speler bij welke 
spelerspas hoort. 

� Na deze handeling geeft de scheidsrechter de spelerspassen in bewaring aan het 
betreffende team. Het is in geen geval de bedoeling dat de controle er toe leidt dat de 
wedstrijd later  
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begint. Dus geef de passen in bewaring bij de leider of laat de doelverdediger de passen 
in een tas in het doel leggen. 

 Kies voor een praktische oplossing! 
 
Controle van wisselspelers die nog niet op het formulier staan: 
► Direct na de wedstrijd ontvangt de scheidsrechter de spelerspassen van deze spelers en 

voert een visuele controle uit. 
► De scheidsrechter neemt deze spelerspassen vervolgens mee naar de ruimte waar hij het 

invullen van het wedstrijdformulier  afrondt. Hier worden, in het bijzijn van de 
aanvoerders/leiders, 

 de gegevens van de spelers op het wedstrijdformulier toegevoegd. 
► De aanvoerders/leiders paraferen het (digitale) wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren 

aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en geen bezwaar 
maken tegen eventuele aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de 
gang van zaken, kunnen zij dit melden bij de KNVB (schriftelijk bij het districtskantoor). 

► Door ondertekening van het (digitale) wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle  
 gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de spelerspassen en de visuele 

controle 
 te hebben uitgevoerd. 
 
Spelers zonder geldige spelerspas mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Wanneer een 
scheidsrechter twijfelt of de spelerspas wel bij een bepaalde speler hoort, mag de speler zich 
ook met een ander geldig bewijs legitimeren. Uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter of 
iemand wel of niet mag deelnemen aan de wedstrijd. 
De volledige informatie over (het gebruik van) de spelerspas lees je in de Handleiding 
spelerspas (knvb.nl/clubsenleden/spelerspas). 
Ook hiervoor geldt dat het KNVB-districtskantoor voor aanvullende vragen bereikbaar is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co Cardol.  
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BORDSPONSORS OP HET KREILEROORD SPORTCOMPLEX 

SHIRTSPONSORS  SV. KREILEROORD: 
 

Kreileroord 2:   SNK cement dekvloeren 
 
Kreileroord E1-E2:  Stichting Kreiler2002rd 


