
zaterdag 22 april 1944

Strafschop van Alphen – G.S.V.  
wordt alsnog genomen

’n Curieus geval
Inzake het gebeurde in den bekerwedstrijd Alphen – G.S.V. 
heeft de Ned. Voetbalbond beslist, dat de aan G.S.V.  
toegekende strafschop alsnog genomen moet worden, wat 
hedenmiddag te 5 uur op het Alphen-terrein zal geschieden.

Klap
Valk voor het einde van deze veertien dagen gespeelden 
wedstrijd – de stand was 2-2 – gaf de doelverdediger van 
Alphen een speler van G.S. opzettelijk een klap.
De scheidsrechter stuurde den doelverdediger het veld uit 
en kende een strafschop toe, maar deze kon niet  
genomen worden, daar de doelverdediger weigerde het veld 
te verlaten en de scheidsrechter het ook door  
inmenging van het publiek onmogelijk achtte den strafschop 
ten uitvoer te leggen.

20 seconden
Volgens het scheidsrechtelijke rapport was de strafschop 
twintig seconden voor het einde veroorzaakt, zoodat alleen 
de strafschop nog te nemen was. De N.V.B. beschouwt  nu 
den tijd als verstreken, afgezien van den strafschop, en acht 
den wedstrijd niet gestaakt, waarom Alphen geen twee 
winstpunten in mindering krijgt.

Heden middag
Voor het nemen van den strafschop hedenmiddag wordt 
– aangezien het uitsluitend om het resultaat daarvan gaat 
en er wegens het verstrijken van den tijd toch niet meer 
gespeeld kan worden – alleen de aanwezigheid van een 
G.S.C.-speler en een van een Alphen-doelman vereischt.
De doelverdediger, die in de wedstrijd meedeed, wordt als 
uit het veld gestuurd beschouwd en mag het doel niet  
verdedigen. Een der tien andere Alphen-spelers uit de  
bewuste ontmoeting moet nu de plaats onder de lat in-
nemen.
De strafschop zal de aangelegenheid verder afdoen, maar 
dit staat uiteraard los van het wedstrijdresultaat.

Belangrijke strafschop
Het wordt vanmiddag in Alphen niet alleen een merkwaar-
dige, maar ook een belangrijke strafschop, want hij heeft  
beslissende invloed op de aanwijzing van den winnaar in 
deze groep. Wordt de strafschop niet benut en blijft de 
stand 2-2, dan is Alphen winnaar en komt dit elftal in de 
eerste bekerronde. Bij het benutten van den strafschop, 
wordt de stand 3-2 voor G.S.V. en dan zal het van den  
resterenden, voor morgen vastgestelde wedstrijd  
G.S.V. – ONA afhangen welk elftal groepswinnaar wordt en 

deze plaatselijke ontmoeting wordt dan een pakkend sluit-
stuk, omdat beide elftallen belanghebbenden zijn.  
Wint G.S.V. ook morgen, dan is dit elftal de gelukkige.
Bij gelijk spel staan Alphen en  G.S.V. gelijk, doch daar de 
doelcijfers dan beslissen, eindigt Alphen als eerste. In het 
derde geval, een ONA zege, tenslotte, komt ONA in punten 
gelijk te staan met Alphen, doch om de beste doelcijfers te 
bereiken, zal ONA dan met tenminste 12-0 moeten winnen 
en dat is een tweede, zoodat ONA’s kans bij dit alles gering 
is.

Het een en ander aan vast
Aan den strafschop zit dus wel het een en ander aan vast. 
Het gaat vanmiddag uitsluitend om de uitwerking.  
Slaat of schopt b.v. de doelman den bal terug, dan behoeft 
de G.S.Vér niet meer toe te lopen om in te schieten, want 
dan is de speeltijd verstreken. Gaat de bal via de doelman in 
het net dan is het een doelpunt.
Voor nemer en doelman anders een spannende  
geschiedenis, waarbij zij hun zenuwen in bedwang zullen 
moeten hebben.

UITVOERING STRAFSCHOP
G.S.V. zette strafschop in  
Alphen feilloos in

Hindernissen in het kwadraat
Een gespannen stilte, hoop en vreeze, al naar gelang men tot 
het Alphen- of G.S.V.-kamp behoorde: zou-ie er ingaan?  
Een fluitsignaal, een aanloop, een knal en onhoudbaar suisde 
de bal in het Alphen-doel: G.S.V. had den twee weken 
geleden gespeelden bekerwedstrijd Alphen-G.S.V. met 3-2 
gewonnen.

Drie seconden
Drie seconden duur de uitvoering van dezen merkwaar-
digen strafschop Zaterdagmiddag op het Alphen-terrein, 
waarbij van de spelers slechts  in het veld kwamen de 
nemer en de doelman, die zich voor dit luttele ogenblik in 
voetbaltenue hadden moeten steken.
Maar voor de strafschop, die destijds niet genomen kon 
worden, omdat de Alphen-doelman, die twintig seconden 
voor het einde door het slaan van een tegenstander den 
schop veroorzaakt had, weigerde het veld te verlaten en 
welke schop nu op last van den N.V.B. alsnog aan de beurt 
kwam, ten uitvoer gelegd kon worden, was er een en ander 
te doen.
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Alphen bestuur niet mee eens
Het Alphen bestuur was het met den gang van zaken niet 
eens en had aan het N.V.B. gerichte verklaring opgesteld, 
waarin stond, dat de wedstrijd 2-2 was geëindigd en dat een 
protest daartegen op grond van het feit, dat in 
 bekerwedstrijden geen protesten zijn toegelaten, onrecht-
matig was. Er valt hierbij op te merken, dat G.S.V. niet tegen 
een scheidsrechtelijke beslissing geprotesteerd had, maar 
alleen verlangde een binnen den speeltijd veroorzaakten 
strafschop alsnog te nemen, omdat de scheidsrechter 
daartoe indertijd door de weigering van den doelman en de 
inmenging van het publiek geen kans had gezien.

Verklaring Alphen
Hoe het zij, Alphen had deze in de verklaring neergelegde 
mening en het verklaarde zich alleen bereid den strafschop 
te laten nemen, als de scheidsrechter en de G.S.V.- 
aanvoerder de verklaring wilden teekenen en dan nog zou 
het nemen van den strafschop onder protest van Alphen 
geschieden.

G.S.V. weigerde
G.S.V. weigerde deze verklaring te teekenen en zoo  
stonden de zaken, toen het 5 uur werd, het tijdstip, waarop 
de strafschop genomen moest worden.

Scheidsrechter was er niet
Toen bleek, dat de voor deze gelegenheid aangewezen 
scheidsrechter S. Swanenburg uit Leiden, die voor dezen 
strafschop naar Alphen moest komen, niet aanwezig was.  
Nieuwe hindernissen. Men wachtte twintig minuten en op 
verzoek van het G.S.V.-bestuur verklaarde zich toen een 
in Alphen wonende  N.V.B.-scheidsrechter zich bereid de 
strafschoppleging te leiden. Deze teekende de door Alphen 
opgestelde verklaring en juist was dit gebeurd en maakte 
men aanstalten om tot het nemen van den strafschop over 
te gaan, toen de aangewezen scheidsrechter, die door het 
missen van den trein verlaat, aankwam.

Verklaring op de proppen
Weer kwam de verklaring op de proppen – er heeft zo 
aan dezen strafschop wel het een en ander vastgezeten 
– maar de heer Swanenburg zeide kort en goed, dat hij 
ingevolge opdracht van den N.V.B. alleen gekomen was voor 
den strafschop, dat hij zich niet met het teekenen van een 
verklaring kon inlaten en deelde mede, dat de strafschop 
desnoods voor onverdedigd doel genomen zou worden. 
Daarmede was de kous af, de scheidsrechter nam een bal 
en Alphen sprak niet meer over haar voorwaarde het laten 
nemen van den strafschop afhankelijk te stellen van het 
teekenen der verklaring.

Strafschop werd genomen
Toen eindelijk omstreeks half zes kon het gaan gebeuren. 
De Alphen-linksbuiten M. BEZEMER – de doelman uit den 
wedstrijd was uit het veld gezonden beschouwd  en een der 
tien andere spelers moest de plaats onder de lat innemen 
– stelde zich op in hetzelfde doel, waarvoor indertijd de 
overtreding begaan was en C. BREM, de rechtsbinnen van 
G.S.V., plaatste zich achter den op de stip neergelegde bal. 

Nadat de politie het in zenuwachtige spanning  
verkeerden, een paar honderd man tellende publiek, 
achter de omrastering had geleid, klonk het fluitsignaal.

Rustig, volkomen zeker van zijn zaak, nam BREM den schop, 
tegen wind in, feilloos; op ongeveer een halven meter hoog-
te en circa een halven meter binnen de paal, ging de bal in 
den linkerhoek het doel in, zoo volkomen onhoudbaar, dat 
BEZEMER geen moeite deed het leder te keeren. 

Zo werd de uitslag Alphen – G.S.V. 2-3.
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