The Referee
Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken
The Referee is de digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. The Referee wordt
maandelijks uitgebracht (behalve in juli en augustus) en toegezonden aan alle leden van onze vereniging, collegaCOVS-verenigingen in regio oost, aan de KNVB regio oost, officials, relaties, donateurs en andere belangstellenden.
Digitale oplage: ca. 150. Printoplage: ca. 30. Reacties graag per e-mail naar wim van der niet >
wimpa@hotmail.com. Je ontvangt altijd binnen 72 uur een reactie. De redactie is verantwoordelijk voor de
inhoud.

Citaat van de maand

“Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven."

Kees Jansma

Actueel onderwerp

Op zaterdag 3 januari organiseerden Ton Boks en Jan Arends en hun dames de
jaarlijkse Snertloop en Nieuwjaarsbijeenkomst. Met 45 belangstellenden, heerlijke erwtensoep,
prachtige prijzen en in een goede sfeer konden scheidsrechters en partners elkaar een gelukkig en
gezond 2009 wensen en gezellig bijpraten. Een geslaagd evenement! Thuisblijvers hebben wat gemist..
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Van het Bestuur In de laatste papieren Referee van 2008 hebben jullie kunnen lezen, dat wij
communicatie naar onze leden erg belangrijk vinden. Graag willen wij jullie sneller en beter informeren
over lopende zaken, (landelijke) ontwikkelingen, lief en leed, trainingen, blessurepreventie, activiteiten,
enz. Dat doen we met ingang van 2009 vooral digitaal. Zo hopen wij tegemoet te komen aan de
groeiende behoefte aan actuele informatie voor de leden van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en
Omstreken. Voor jullie dus.
Daarom ontvangen jullie The Referee voortaan in digitale vorm. Leden die nog niet digitaal zijn
aangesloten ontvangen voorlopig nog een papieren afdruk van The Referee. De digitale Referee komt
10 x per jaar uit. Wij hopen zo weer een stap in de goede richting te zetten van een actieve, moderne
scheidsrechtersvereniging, die haar leden optimaal informeert. Overigens zijn jullie ideeën en
suggesties van harte welkom. Dat dit werkt, blijkt wel uit het feit dat we deze maand In het bestuur
samen met Herman Bronkhorst spraken over de werving en behoud van scheidsrechters. Zijn ideeën
vormen mede de basis van onze plannen. Binnenkort meer hierover.
Op 19 en 20 januari waren wij als bestuur aanwezig in Randwijk. Eerst bij een promotieavond voor
startende scheidsrechters. Daarin hebben wij ons als Scheidsrechtersvereniging kunnen promoten. Een
dag later spraken we met andere scheidsrechtersverenigingen en KNVB-officials over de gang van zaken
en de samenwerking in de regio. Deze activiteiten passen in onze visie om onze relaties verder te
versterken. We merken dat onze aanwezigheid en inbreng op prijs wordt gesteld.
Verzoekje: Willen jullie svp reageren op de brief van Rijk Middelman inzake aanpassing van je
persoonlijke gegevens? Als iedereen eventuele wijzigingen aan hem doorgeeft hebben we vanzelf de
juiste informatie in ons bestand. En kunnen we iedereen op het goede (mail)adres van informatie
voorzien. Dus als je je mailadres nog niet hebt doorgegeven doe dat dan zsm. Bij voorbaat dank!

Idee of klacht? Heb je een goed idee? Mail dat dan aan onze secretaris Constant Onstenk >
c.g.m.onstenk@chello.nl. Hij zet het indien nodig op de eerstvolgende agenda van de
bestuursvergadering. Ben je ontevreden over de gang van zaken bij onze vereniging of heb je een
persoonlijke vraag of mededeling, mail dan niet maar bel even met een van de bestuursleden. Je hebt
tenslotte recht op een luisterend oor. Telefoonnummers staan elders in deze Nieuwsbrief.

In Memoriam Bart Weiss Op dinsdag 13 januari jl. bereikte ons het trieste bericht, dat Bart Weiss
was overleden op 67 jarige leeftijd. Sinds 1971 was Bart lid van onze vereniging. Jarenlang fungeerde
hij als scheidsrechter binnen de KNVB,wat hij met heel veel plezier deed. Bij onze vereniging heeft hij
nog een aantal jaren deel uitgemaakt van de ontspanningscommissie. Dat hij in vrede moge rusten.
We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Jan van Reemst, vice-voorzitter
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Fotobijschrift: Hans van den Broek werd
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst door
Martin bedankt voor zijn langdurige
inspanningen voor The Referee. Hans
heeft ons clubblad tien jaar verzorgd.

COVS.nl VCN, het Verenigingsbestuur van COVS Nederland, heeft haar speerpunten vastgesteld, zoals
jullie hebben kunnen lezen in De Scheidsrechter van december 2008. We pikken er een aantal uit die
zeker jullie aandacht verdienen: werving/behoud/begeleiding, opleiding scheidsrechterstraining,
leeftijdsdiscriminatie, rechtspositie van de scheidsrechter, tuchtmaatregelen vervuiling websites,
uniformering aanstelling rapporteurs, vergoedingen, ondersteuning KNVB Academie. Met name de
plannen van het landelijke bestuur met onze rechtspositie en de maatregelen om negatieve
verslaglegging van scheidsrechters op websites van voetbalverenigingen tegen te gaan zijn te prijzen.
Zie verder De Scheidsrechter van december en covs.nl.

Clubavond > 2008 gezellig afgesloten De scheidsrechters van de trainingsgroep Ede hebben het
jaar 2008 feestelijk afgesloten. Onder het genot van een drankje en hapje werd er gezellig nagebabbeld
over afgelopen jaar. Ondanks de gezellige sfeer, werden de spelregels niet vergeten. Iedereen kreeg 10
vragen voor- gelegd. Krakende hersens en schuimend bier waren de belangrijkste ingrediënten. Al met
al een geslaagde avond met dank aan de mensen van Fortissimo. Volgende clubavond 10 februari na de
training (ca 21.00 – 22.00u)>>> Jan van Reemst
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De partner van.. een kijkje in het privéleven van één van onze leden via zijn partner. Dit keer vijf
vragen aan Addy, de partner van Ruud Roelevink
1. Wat heb je zelf met voetballen / scheidsrechteren? Eerlijk gezegd helemaal niets. Ik vind voetbal
eigenlijk niet zo leuk. Het is wel goed dat er scheidsrechters zijn, anders konden de wedstrijden niet
doorgaan. Ben één keer mee geweest, maar toen riepen ze soms rare dingen naar Ruud.
2. Wat doe jij wanneer je partner ergens een wedstrijd fluit? Ik ga mezelf lekker vermaken, gewoon
leuke dingen doen, een puzzeltje maken. Ik verveel me beslist niet.
3. Is hij vaak chagrijnig na een wedstrijd of juist niet? Ruud is altijd goed gehumeurd. Vindt fluiten heel
ontspannen. Mocht het een keer wat minder leuk zijn geweest, dan lijdt zijn humeur er niet onder.
4. Wat waardeer je in je partner afgezien van het fluiten? Ruud is een heel zorgzame man. Tja, wat
moet ik daar nog meer van zeggen…Mooi toch?
5. Weet je ook een verbeterpunt? Ruud is soms wat ongeduldig. Bijvoorbeeld in het verkeer als iemand
niet snel genoeg opschiet. Dat verdient wel enige verbetering…
De volgende keer bellen we met ??? misschien wel uw partner

Jarigen in februari

Welkom nieuwe leden per 1 januari 2009

12-02 Jan van Reemst
13-02 Joop Mondria
27-02 Arnold (?) van Bruggen

N. van Dijk uit Kesteren

Gepromoveerd

Overleden A.K.H.M. (Bart) Weiss 67 jaar

Adrie van der Beek uit Arnhem feliciteren wij
met zijn tussentijdse promotie van (zaalvoetbal)
Groep 3 naar Groep 2. En dat na zijn promotie
in mei van 4 naar 3; zonder meer klasse!!

zie elders het In Memoriam

Bob van Beugen uit Arnhem

Agenda
?? feb.
Bestuursvergadering
30 maart Algemene Ledenvergadering om 20.00u bij kvv Fortissimo in Ede. Noteer in je agenda!
Tzt ontvangt iedereen een uitnodiging + agenda
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Dit vind ik.. In deze rubriek kan elk lid zijn mening geven in ca. 150 woorden. We plaatsen graag
positieve en positief kritische bijdragen. Dit ter beoordeling van de redactie.

Verhuisd? Nieuw mailadres? Ander telefoonnummer?
We proberen iedereen steeds zo goed mogelijk te informeren. Daarom is het van belang onze ledenlijst
zo actueel mogelijk te houden. Geef wijzigingen van je adres, mailadres en telefoonnummer zsm door
aan Constant Onstenk (secreataris). Dan weten we je te vinden. Alvast bedankt! >
c.g.m.onstenk@chello.nl.

Clubavonden
Ede > Elke tweede dinsdag is er clubavond na afloop van de conditietraining. Eerstvolgende
clubavonden zijn dus op dinsdag 11 november en dinsdag 9 december om 21.00 u. Tijdens de
clubavond is gezelligheid troef, worden wedstrijdsituaties besproken, kun je privé even bijpraten en
worden spelregeltesten gehouden onder het genot van een hapje en een drankje. Kosten € 5,-- Meer
weten? Bel of mail Jan van Reemst: 0318 – 417497 mailadres: j.vanreemst8@upcmail.nl
Arnhem > Heeft geen clubavond, maar de leden drinken na elke trainingsavond even iets met elkaar.
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Wie moet je hebben?
Bestuur
Martin Bernhard > voorzitter en tevens meldpunt Fair Play
Leenherenstraat 5 - 6585 VA Mook - (024) 6963162
Constant Onstenk > secretaris
Leeuweriksweide 228 - 6708 LP Wageningen - (0317) 415724 - c.g.m.onstenk@chello.nl
Rijk Middelman > penningmeester
Breehoven 95 – 6721 SE Bennekom – (0318) 413282 - r.middelman@hetnet.nl
Jan van Reemst > vice-voorzitter / bestuurslid werving en behoud
Spinakker 17 – 6721 ZD Bennekom – (0318) 417497 – j.reemst@upcmail.nl
Wim van der Niet > bestuurslid innovatie
Brederhorst 69 – 6714 KC Ede – (0318) 623976 – wimpa@hotmail.com 06 - 24875509

Looptrainers
Ede > looptrainer Rijk Middelman (0318) 413282 - r.middelman@hetnet.nl
Vervanger Ben Pattynama (0318) 637947 – bpattynama@hotmail.com
terrein ksv Fortissimo, Bennekomseweg in Ede. Elke dinsdag van 19.30 – 20.30u.
Clubavond op elke 2e dinsdag van de maand
Arnhem/Velp > looptrainers Gerrit van der Loo, 026-3115793, Herman Bronkhorst, 0316-267414
terrein SIOS 66, Rietganssingel 117 Velp. Elke donderdag van 19.30-20.30u.

Redactie
Hans van den Broek
(0318) – 616193 – jl.vandenbroek@hetnet.nl
Jan van Reemst –
(0318) 417497 – j.reemst@upcmail.nl
Ruud Roelevink
(0318) 636510 - roelevink@versatel.nl
Wim van der Niet (eindredacteur)
(0318) 623976 – wimpa@hotmail.com

Adverteren in deze Nieuwsbrief
Ondernemers die onze vereniging willen sponsoren zijn van harte welkom. Tarieven: ¼ pagina
(170 br x 60 h mm) € 10 per plaatsing, een ½ pagina (170 br x 120 h mm) € 20 per plaatsing.
Minimaal 5 plaatsingen per jaar. Meer weten? Bel Hans van den Broek (0318) 616193
jl.vandenbroek@hetnet.nl
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Spelregels
Antwoorden voor 1 maart 2007 mailen of sturen naar Ton Boks, Nachtegaallaan 17 6713 BW Ede
t.boks@planet.nl

De juiste antwoorden worden gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief. De goede
antwoorden van de laatste Referee waren: 1: C 2:C 3: C
4:B 5: A 6: D

1. Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de
schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn
doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het speelveld in.
Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a) Hij laat doorspelen.
b) De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele
kaart wegens onsportief gedrag en de vrije schop wordt overgenomen.
c) De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart
wegens onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd
genomen een indirecte vrije schop toegekend.
d) De tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte vrije
schop toegekend.
2. Om de bal doelbewust op zijn eigen doelverdediger terug te spelen, knielt een speler om
de bal zo met zijn knie de bal te doen toekomen. De doelverdediger die zich in zijn eigen
strafschopgebied bevindt, raakt de bal vervolgens met de handen aan. Wat beslist de
scheidsrechter?
a) Doorspelen; er is van een overtreding geen sprake.
b) Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal door de verdediger werd teruggespeeld en
een waarschuwing door het tonen van de gele kaart aan de verdediger.
c) Indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met zijn handen
aanraakt. Deze vorm van terugspelen wordt namelijk gelijkgesteld aan het terugspelen met
de voet.
d) Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal door de verdediger werd teruggespeeld.
3. Een verdediger (niet de doelverdediger), staande op de doellijn, probeert met zijn hand de
bal uit het doel te slaan. Hij raakt hierbij de bal niet goed, waardoor deze toch in het doel
verdwijnt. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen?
a) Hij toont de verdediger de rode kaart en keurt het doelpunt goed.
b) Hij vermaant de verdediger en keurt het doelpunt goed.
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c) Hij toont de verdediger de gele kaart wegens onsportief gedrag en keurt het doelpunt
goed.
d) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een strafschop.

4. De bal bevindt zich op het middenveld als de scheidsrechter het spel onderbreekt om een
speler een waarschuwing te geven wegens het zonder toestemming betreden van het
speelveld na een blessurebehandeling. Hoe en waar wordt het spel dan hervat?
a) Met een indirecte vrije schop op de zij- of doellijn.
b) Met een indirecte vrije schop op de zijlijn.
c) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel onderbroken
werd.
d) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel onderbroken
werd.
5. Een inwerpende speler gooit de bal rechtstreeks terug op zijn eigen doelverdediger, die
zich buiten zijn eigen strafschopgebied bevindt. Vervolgens dribbelt deze doelverdediger
met de bal zijn eigen strafschopgebied binnen, neemt de bal in zijn handen en schiet hem
ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?
a) Doorspelen.
b) Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij.
c) Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij en de doelverdediger
ontvangt een waarschuwing.
d) Hij kent een directe vrije schop toe aan de aanvallende partij.

6. Na een beslissingswedstrijd moeten er strafschoppen worden genomen. De thuisspelende
partij beëindigt de wedstrijd door blessures en een veldverwijdering met 9 spelers. Hoeveel
spelers kunnen zich nu maximaal tijdens het nemen van een strafschop in de middencirkel
bevinden?
a) 16 spelers.
b) 17 spelers.
c) 18 spelers.
d) 15 spelers.
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