The Referee
Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken maart
2009 - jaargang 1 nr.2
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, collega-COVS-verenigingen in regio oost, aan de KNVB regio oost, officials, relaties, donateurs
en andere belangstellenden. Digitale oplage: ca. 150. Printoplage: ca. 30. Reacties graag 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 "Vallen en opstaan is de basis van succes. Maar vallen mag niet meer in het
voetbal. Samen vallen en samen opstaan,maakt een team sterk" Oud-hockeyer Floris Jan Bovelander. “
(Bron: De Gelderlander)

Actueel onderwerp

Hier een deel van de groep die wekelijks de looptraining ondergaat bij trainer Rijk Middelman (r).
Ondanks soms barre weersomstandigheden traint de groep wekelijks met ca 12 mensen. Afwisselend
duurwerk, kort werk, maar altijd een warming up en een cooling down. Termen als ‘onder je tempo’, ‘op
je tempo’ en ‘boven je tempo’ vliegen elke trainingsavond over het sportveld bij Fortissimo, de
trainingslocatie in Ede. De warme douche na afloop maakt veel goed…
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Van het Bestuur Allereerst nodigen we iedereen uit voor de Jaarvergadering op maandag 30 maart om
20.00 u in het clubhuis van voetbalvereniging Fortissimo aan de Sportparklaan in Ede. Elders vindt u de
agenda voor die avond. Verder hebben we veel positieve reacties gehad op de eerste digitale uitgave van
de Referee. Enkele leden hebben hem niet ontvangen, maar dat is inmiddels rechtgezet. Een actueel
ledenbestand blijft daarom van groot belang. Dus laat ons weten hoe u bereikbaar bent.
Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met diverse voetbalverenigingen (ESA, SML, Eldenia, VDZ en DTS’35)
over het opleiden van jonge scheidsrechters. Daarin willen wij nadrukkelijk een rol spelen. De
verenigingen reageerden enthousiast. Zij bespreken onze plannen intern momenteel. Wij hopen
binnenkort verdere stappen te kunnen zetten in het belang van The Next Generation, de volgende
generatie scheidsrechters. Ook is er een gesprek aangevraagd met de Arnhemse Voetbal Federatie.
Tijdens de Jaarvergadering informeren wij over de actuele stand van zaken voor wat betreft werving en
behoud van scheidsrechters.
Wij bezochten als bestuur ook de receptie van de 100-jarige voetbalvereniging de Paasberg in Velp. En
spraken onder andere met Michael van Praag. Elders in The Referee vindt u daarvan een berichtje.
Onlangs is in Ede tijdens een clubavond een andere manier van spelregelkennis gedemonstreerd. De
aanwezige leden waren enthousiast over deze digitale werkwijze. Mogelijk liggen hier nieuwe kansen voor
onze clubavonden. Veel succes bij het fluiten en graag tot ziens op 30 maart bij de algemene
ledenvergadering.

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.

Agenda
10 maart Clubavond in Ede na afloop van de training vanaf ca. 20.45u
11 maart Bestuursvergadering
20 maart District finale COVS spelregelteams (Enschede)
Met deelname van ons spelregelteam (Gert van Ginkel, Luc Rijtma, Keimpe Wietsma en Ton Boks)
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30 maart Algemene Ledenvergadering (ALV) om 20.00u bij kvv Fortissimo in Ede. Noteer in je agenda!
1 april

Voorzittersoverleg COVS District Oost

10 sept.

Shuttle Run test en spelregeltoets in Nijmegen

De agenda van de ALV:

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken

3.

Mededelingen

4.

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 1 september 2008

5.

Jaarverslag 2008 secretaris

6.

Jaarverslag 2008 penningmeester

7.

Verslag kascontrolecommissie

8.

Vaststellen van de contributie

9.

Vaststellen begroting 2009

10. Bestuursbeleid
11. Huldiging Leden
12. Verkiezing bestuursleden
13. Verkiezing kascommissie
14. Facultatief
15. Rondvraag
16. Sluiting
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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 Yvonne, de partner van Luuk Rijtma uit Velp.
1. Wat heb je zelf met voetballen / scheidsrechteren?
In het begin ging ik vaak mee. Daar ben ik mee gestopt op een gegeven moment. Soms vind ik het
wel wat teveel van het goede allemaal. Vooral op tv zijn veel wedstrijden en daar hou ik niet zo van.
Wel ben ik vorig jaar naar de bekerfinale geweest in de Kuip tussen Feyenoord en Roda. Dat vond ik
heel leuk.
2. Wat doe jij wanneer je partner ergens een wedstrijd fluit?
Ik ga lekker mijn eigen gang. Vind het wel erg veel tijd kosten als ik met Luuk mee ga. Je moet er een
uur van te voren zijn. Al met al duurt me dat te lang. Soms kijk ik wel eens als hij in de buurt fluit.
Dan ga ik even met de fiets.
3. Is hij wel eens chagrijnig na een wedstrijd?
De laatste tijd zeker niet. Eerder wel eens omdat hij zich dan ergerde aan het gedoe en de rottigheid
in het veld. Sinds hij jeugdwedstrijden fluit heeft hij daar nooit meer last van. Je fluit voor je plezier
als het goed is, toch?
4. Wat waardeer je in je partner afgezien van het fluiten?
Zijn integriteit!
5. Weet je ook een verbeterpunt?
Luuk reageert soms impulsief. Dat is niet altijd even tactisch. Gaat soms te veel op dingen in, terwijl
ik denk: laat het lekker van je afglijden…
De volgende keer bellen we met ??? misschien wel uw partner

Jarigen in maart (proficiat)

Welkom nieuwe leden per 1 februari 2009

Huseyin Durmus 01/03

René Artz uit Arnhem

Nusrat Isik 01/03
Hendrikes Hendriksen 4/03
Reinier Vonk 22/03
Theo Peren 29/03
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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.

Uit de pers MANCHESTER - De FIFA studeert op de invoering van de zogenaamde oranje kaart. Een
speler die deze kleur voorgehouden krijgt, moet tijdelijk enkele minuten afkoelen.
De spelregelcommissie IFAB van de Wereldvoetbalbond FIFA besprak onlangs in Manchester de
invoering van de nieuwe spelregel. Oud-scheidsrechter Pierluigi Collina toont zich al voorstander, zo zei
de Italiaanse scheidsrechtersbaas tegen het Italiaanse persbureau ANSA. ,,Er zijn situaties waarin een
gele kaart te licht is en een rode te zwaar.'' In rugby bestaat een dergelijke mogelijkheid al sinds kort.
De voetbalbond van Noord-Ierland heeft het voorstel van de oranje kaart bij de FIFA ingediend.
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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 (secretaris). Dan weten we je te vinden > c.g.m.onstenk@chello.nl.

Clubavonden
Ede > Elke tweede dinsdag is er clubavond na afloop van de conditietraining. 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.

Uit de regio 100 Jaar SV de Paasberg
Op maandag 2 februari jl. vierde SV de Paasberg zijn 100-jarig bestaan. Als Scheidsrechtersvereniging
Arnhem en Omstreken waren wij hierbij ook uitgenodigd op de receptie, die gehouden werd te
Rozendaal in The Hunting Lodge. Ondergetekende heeft samen met Martin Bernhard en Constant
Onstenk de receptie bezocht. Daar hebben wij ons als
scheidsrechtersvereniging goed gepresenteerd.
Zo is gesproken met de voorzitter van Eldenia over het opleiden van
clubscheidsrechters m/v en daar positief op reageerde. Martin
Bernhard heeft nog even met de Wethouder van Sport van de
gemeente Arnhem gesproken. Met haar wordt binnenkort een
afspraak gemaakt in verband met onze plannen. Enige vorm van
medewerking daarbij zouden wij goed kunnen gebruiken. Heel
bijzonder was dat wij op die avond ook even gesproken hebben met Michael van Praag, voorzitter van
de KNVB.
Jan van Reemst
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Voor u gelezen
Uit het clubblad van Winterswijk en Omstreken:
De KNVB district Oost heeft een nieuwe werkcommissie Scheidsrechterszaken aangesteld voor
regio E.
G.J. Simmelink
Voorzitter
G.J. ten Pas
Talenttraject
R. Honing
Werving en Behoud
F.W.H. Beser
Kwaliteitbewaking veld tevens vice voorzitter
N.M.R. van der Vegt Rapporteuraansteller veld
J. Floors
SNO en afzegging tevens kwaliteitbewaker Futsal
G.J.W. Wesselkamp Clubarbitrage
G.B. Roenhorts
Clubarbitrage
W. van der Voort
Secretaris

ARNHEM CUP > Doe je mee?
Ook dit jaar is onze scheidsrechtersvereniging weer benaderd om de scheidsrechtersaanstellingen
voor het 40e Arnhem-Cup toernooi te regelen. De wedstrijden worden georganiseerd door de
voetbalvereniging Elsweide.
De speeldata zijn:
Eerste ronde:
Tweede ronde:
Kwartfinales:
Halve finales:
Finale:

dinsdag 21 april
dinsdag 12 mei
vrijdag 15 mei, vrijdag 22 mei, dinsdag 26 mei en vrijdag 29 mei
dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni
zondag 7 juni

Vanaf de kwartfinales worden er assistent-grensrechters aangesteld. Interesse om te fluiten, bel met
Bertus Kersten 026-4954011 of 06-55967979 of e-mail: b.kersten@chello.nl). Als scheidsrechter
krijg je een onkostenvergoeding van de ontvangende vereniging. We rekenen op jullie!
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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 na afloop van de training
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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Gezocht!!!!!.... een redactielid uit Arnhem
Ben jij ons nieuwe redactielid? Wij willen jullie in The Referee informeren over beide regio’s. Voor de
regio Arnhem zoeken wij daarom nog iemand die maandelijks voor enige berichtgeving kan zorgen. Geen
lange verhalen, maar korte stukjes, die interessant zijn voor The Referee en met het accent op het
Arnhemse. Vind je schrijven leuk en wil je meewerken aan The Referee dan ben je van harte welkom!
Mail of bel even met Wim van der Niet wimpa@hotmail.com of 06-24875509.
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Spelregels
De juiste antwoorden van nieuwsbrief 1 (over de juistheid van de antwoorden is geen
correspondentie mogelijk, misschien toch nog even de handleiding lezen????).
Volgende keer (nieuwsbrief 3) worden weer spelregelvragen geplaatst.
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.
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?
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.
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?
c) Hij toont de verdediger de gele kaart wegens onsportief gedrag en keurt het doelpunt goed.
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?
c) Met een indirecte vrije schop 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?
b) Hij kent een indirecte 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.
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