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The Referee         

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken  
juni  2009 -  jaargang 1 nr.6 

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: 150. Printoplage: 30.  De redactie is verantwoordelijk voor 

de inhoud. Reacties kunnen naar Wim van der Niet, eindredacteur > info@ocplusw.nl. 

 

Citaat  van de maand                                                                                                                                           

"Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen."    Johan Cruijff                           

Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 

Henk van Ettekoven nog volop in de running 

De redactie van The Referee vroeg zich af, hoe het een van de meest bekende leden van SV Arnhem en Omstreken 

vergaat  en zocht hem op. Hoezo bekend?  Even googelen op Henk van Ettekoven levert maar liefst 2370 hits op. 

Een interview met de geboren Arnhemmer is bepaald geen straf. In zijn gezellig ingerichte appartement  in Ede... 

 ‘Ik werk nog met veel plezier.’  
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De spelregelopgaven vind je achterin deze uitgave. 

 

Vervolg Henk van Ettekoven …Een interview met de geboren Arnhemmer is bepaald geen straf. In zijn 

gezellig ingerichte appartement  in Ede wijst niets op de succesvolle scheidsrechterscarrière van Henk, die hem 

langs veel  grote stadions in binnen- en buitenland leidde.  Van de Koel in Venlo tot San Siro in Milaan. Maar zodra 

de inmiddels 69-jarige oud-scheidsrechter betaald voetbal  op zijn praatstoel zit, een lederen chesterfield met 

armleuningen, komen de verhalen los. Levenspartner Joke kijkt elders in huis naar haar favoriete tv-programma. ‘Ze 

heeft me altijd gesteund, hoewel ze niet zoveel om voetbal geeft. Wel ging ze altijd mee naar  VVV en Haarlem, daar 

vond ze het erg gezellig.’ De zeven kleinkinderen, van wie er vijf in Ede wonen en twee in Amerika, maken het leven 

van de gewezen verkoopleider bij Stork Boxmeer  extra waardevol.  

 

Dat geldt ook voor Henks functie als voorzitter van de Werkgroep spelregels veldvoetbal van de KNVB. Henk: ‘Ik doe 

dat werk met veel plezier. Spelregels zijn zó belangrijk voor een scheidsrechter. De juiste toepassing kan je in elke 

wedstrijd helpen. Ook de spelregelwedstrijden voor de jeugd zijn  belangrijk, want het levert niet alleen meer begrip 

maar tegelijk ook nieuwe jonge scheidsrechters op. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Ik ben ook woordvoerder 

voor de KNVB inzake spelregels. Dat betekent dat ik regelmatig de landelijke pers aan de lijn heb om mijn visie te 

geven op bepaalde spelsituaties. Denk maar eens aan de goal van Ruud van Nistelrooy op het EK van 2008.’  

 

Naast zijn stoel ligt een stapeltje voetbalboeken, waaronder ‘De regels van het spel’ van de befaamde Italiaan 

Pierluigi Collina, die een voorwoordje schreef in het exemplaar van Henk. ‘Een fantastische man. Ik heb hem een 

paar keer ontmoet.’  

 

Henks eerste wedstrijd was die tussen de pupillen van Vosta en Enschedese Boys in 1967. Zijn laatste in 1989 tussen 

FC Twente en FC Utrecht. Zo eindigde zijn scheidsrechterscarrière waar die ook was begonnen: in Enschede. Zelf 

vindt hij zijn beste wedstrijd er één  tussen PSV en Ajax (5-3). Henk: ‘Ik hoorde pas ’s middags om drie uur dat ik ’s 

avonds moest fluiten. Veel tijd om me voor te bereiden was er niet, maar de wedstrijd liep heel goed. Het mooiste 

compliment kreeg ik ooit van de legendarische Abe Lenstra na de wedstrijd Heerenveen-Cambuur ondanks negen 

gele kaarten.’ 

 

Over onze scheidsrechtersvereniging: ‘ Het bestuur doet het goed en heeft al veel bereikt in korte tijd. Misschien is 

het nog een idee om meer oud-scheidsrechters uit de regio bij de vereniging te betrekken, zodat zij hun ervaring 

kwijt kunnen tijdens spelregelavonden of bij andere activiteiten. Ook  zouden zij betrokken kunnen worden bij de 

begeleiding of coaching van jonge scheidsrechters. Er is nog veel bruikbare kennis onder die groep aanwezig.’ 

 

Henk is gemiddeld zo’n 20 uur per week in de weer voor de KNVB. Naast zijn spelregelactiviteiten, is hij lid van de 

adviescommissie Tuchtrecht en waarnemer bij wedstrijden, ook in de nacompetitie. ‘Ik beoordeel scheidsrechters 

en maak een rapport. Dat gebeurt in toenemende mate ook met behulp van tv-beelden. Soms zie ik eerst een 

wedstrijd in het stadion om hem vervolgens thuis nog eens te bekijken op tv.’ Of hij al zijn werkzaamheden kan 

blijven uitvoeren is nog maar de vraag, want de KNVB stelt 70 jaar als leeftijdsgrens voor zijn medewerkers. 

’Mogelijk wordt er een uitzondering gemaakt voor adviseurs, maar dat is nog niet zeker. Zelf zou ik nog graag een 

paar jaar door willen, want ik geniet nog volop van alle voetbalcontacten….’  

 

Wim van der Niet 
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Idee of klacht? Heb je een goed idee of een klacht? Laat het ons weten en bel of mail Constant Onstenk 

> c.g.m.onstenk@chello.nl. Hij belt je terug of zet jouw punt op de agenda van de bestuursvergadering.  

 

Trainingsgroep Ede                                                                                                                

Trainingsgroep Ede start weer op 11 augustus bij ksv Fortissimo in Ede. Aanvang: 19.30 u 

 

Een dagje Amsterdam 

Zaterdag 16 mei j.l. vertrokken een elftal 

scheidsrechters van onze vereniging richting 

Amsterdam, niet om te voetballen maar om te 

fluiten bij het jaarlijks KPMG toernooi. Voordat 

we vertrokken 07.30 uur,werden we eerst 

getrakteerd op koffie ten huize van Hans van 

den Broek. Het gebeuren vond plaats op de 

velden van sportclub Buitenveldert. Om half 

tien begonnen de wedstrijden,de finale werd 

om 16.30 uur afgewerkt. Na de prijsuitreiking 

stond de BBQ klaar en dat was smullen 

geblazen,tevens nog even gezellig nakletsen. 

Het was een geslaagde dag,waarbij de weergoden ons niet in de steek hebben gelaten. 

Tevreden keerden we dan ook huiswaarts. 

  

Jan van Reemst                                                                    
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Shuttlerun en spelregeltest 

Donderdag 10 september 2009 te Nijmegen                                                                                               

Conditietest alleen in de zaal.                                                                                                                                       

Eerste start: 18.00 uur      Laatste start: 20.30 uur                                                                                        

Locatie: Sporthal v.v. Quick 1888, Dennenstraat 25, 6543 JP Nijmegen                                             

Aanmelden: voor 3 september 2009 bij H. Guelen Goudplevier 165, 5348 ZD Oss                                       

E-mail: henkguelen165@hetnet.nl 

Dinsdag 15 september 2009 te Almelo                                                                                                                     

E-mail: jan.vanos@hetnet.nl 

Dinsdag 22 september 2009 te Doetinchem                                                                                                                      

Eerste start: 18.00 uur    Laatste start: 20.00 uur.                                                                                            

Locatie: Sportpark “De Bezelhorst”   Bezelhorstweg 87, 7009 KK te Doetinchem                                            

Aanmelden: ter plaatse                                                                                                                                         

Inlichtingen: H.G. Huntink, Vulcaanstraat 3, 7011 EP Gaanderen  > 0315 – 34 28 88                                                      

E-mail: henkhuntink@hotmail.com 

Zaterdag 26 september 2009 te Deventer                                                                                                       

Conditietest wordt gelopen zowel veld als in de zaal.                                                                                     

Eerste start: 09.00 uur         Laatste start:  11.00 uur                                                                                

Locatie: Clubhuis S.V. Deventer e.o. Clubhuis “De Keurkamp”   Keurkampstraat 3  7415 DL Deventer   > 

0570 – 60 70 71                                                                                                                                                

Aanmelden: voor 12 september 2009 bij mw. M. van Schalkwijk, m.vanschalkwijk@hetnet.nl 

Woensdag  23 september 2009 te Enschede                                                                                                           

E-mail: seo@home.nl 

Woensdag 30 september 2009 te Zwolle 

Eerste start: 18.00 uur                Laatste start: 20.00 uur                                                                    

Locatie: Accommodatie van v.v. ”Berkum” “De Vegtlust” Boerendanserdijk 53-55 te 

Zwolle Aanmelden: voor 19 september 2007 schriftelijk bij de heer H. Schrik, 

Liede 11, 8032 AD Zwolle  038 – 454 56 3 
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Van het bestuur ………. Evaluatie 1e jaar 

Er is een beleidsplan opgesteld (The Next Generation) en we gaan stap voor stap de goede kant op met de 

uitvoering van dat plan. Er is voldoende steun van de leden. De frisse aanpak zorgt voor een goede flow 

binnen de vereniging. Ons ledenaantal groeit en de reacties zijn goed. We zouden graag zien dat de 

(actieve) betrokkenheid van de leden nog verder toeneemt er zou meer aandacht moeten komen voor 

activiteiten. Daarom is besloten om op 13 juni bij Wodanseck een barbecue te organiseren voor alle leden 

met aanhang. Verder wordt voorgesteld om aan het begin van het nieuwe seizoen een gezamenlijke 

training voor Velp en Ede te organiseren onderleiding van een prominent... Al met al kunnen we 

terugkijken op een goed jaar, waarin we de vereniging weer tot leven hebben zien komen. We hopen met 

elkaar ook het tweede bestuursjaar op deze wijze vorm te kunnen geven.  Het Bestuur wenst alle leden 

een fijne zomervakantie. De volgende Referee verschijnt in september. 

 

 

 

 

 

Trainingen Arnhem/Velp Het Bestuur heeft ons verzoek om ook in de zomermaanden de leden 

onze conditie op peil te houden gehonoreerd. De zomertrainingen zijn elke donderdagavond, aanvang 

19:30 uur. Verzamelen op het parkeerterrein dat pas aangelegd is op de Schelmseweg, tussen 

Rozendaal en de fly-over van de A12, daar het bos in rijden en de auto parkeren. Kom je vanaf 

Velp/Rozendaal  of vanuit de Geitenkamp dan ligt het aan de rechterkant(na ongeveer 200 meter), kom 

je van de kant van de fly-over (vanuit Arnhem Noord ) dan ligt het aan de linkerkant (ongeveer 500 

meter). Zijn er leden die geen e-mail adres hebben maar die wel willen trainen, informeer hun dan over 

deze mogelijkheid, zij zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

 Gerrit van der Loo en Herman Bronkhorst 
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De partner van.. Dit keer vijf vragen aan  Caroline Wardenier, de partner van Erik uit Arnhem. 

1.  Wat heb je zelf met voetballen / scheidsrechteren? In het algemeen heb ik veel met sport. Niet in de 

laatste plaats omdat ik al 23 jaar op Papendal werk. Daar organiseer ik congressen en zorg ik dat de 

accommodaties worden volgeboekt. Erik en ik kijken samen naar zo'n beetje alle sporten en daar 

vermaken we ons goed mee. Ik kijk dus ook graag naar voetbal. 

2.  Wat doe jij wanneer je partner ergens een wedstrijd fluit? Erik en ik leerden elkaar kennen toen hij nog 

voetbalde bij DVOV. Eerst in het 5e en toen in het 2e. Regelmatig bezocht ik een wedstrijd. Nadat hij is 

gaan fluiten ben ik ook wel eens mee gegaan, maar ik keek liever als hij voetbalde, vanwege al het 

commentaar dat mijn man van de kant kreeg. Soms best moeilijk om mee om te gaan. Tegenwoordig loop 

ik hard op zaterdagmorgen, vaak als hij in het veld staat te fluiten. 

3.  Is hij wel eens chagrijnig na een wedstrijd? Nee, niet echt. Soms is Erik wat mopperig om wat er langs 

de kant gezegd wordt. Vooral als de clubs eigen scheidsrechters hebben die het allemaal beter weten 

langs de lijn. Het beïnvloedt zijn humeur echter niet. Ik ben altijd benieuwd of de ontvangst goed was en 

hoe hij het algemeen heeft gehad.   

4.  Wat waardeer je in je partner afgezien van het fluiten? Erik is een gezellige man. Omdat we geen 

kinderen hebben doen we veel samen. Niet alleen sport kijken, maar we gaan ook regelmatig uit. Dit vind 

ik natuurlijk erg leuk. Ook zijn capaciteiten om rustig te blijven als er lastige beslissingen moeten worden 

gemaakt waardeer ik. Hij weet altijd met de juiste oplossing te komen. Fysiek gezien vind ik het erg leuk 

dat hij zo groot is! 

5.  Weet je ook een verbeterpunt? Hij zou wat beter met kritiek om moeten kunnen gaan. Soms wordt hij 

boos als hij kritiek krijgt, waarop ik soms zeg: “Misschien is het wel zo!”. Ten tweede mag zijn conditie 

omhoog en daar zijn we hard mee bezig! 

 

 

Spelregelkenner gevraagd                                                                                                                                                    

Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar versterking van ons team. In het bijzonder zoeken we 

teamspelers die spelregels leuk vinden, en spelregels willen leren op een hoger platform. Dit team neemt 

het door het jaar heen diverse malen op tegen andere scheidsrechtersverenigingen uit het district oost, 

waarbij de onderlinge spelregelkennis word getest en waarbij de eer een grotere prijs is dan een echte 

prijs. Onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen zal in november 2009 zijn en wel om de John Trost 

trofee. Daarna zullen wij weer in een aantal wedstrijden door het district oost heen spelen om uiteindelijk 

plaatsing in de landelijke finale af te dwingen. Ons team bestaat momenteel uit de volgende personen. 

Teamcaptain: Gert van Ginkel, teamtrainer: Ton Boks, teamspelers: Luuk Rijtma, Keimpe Wietsma, 

Constant Onstenk. Meer weten? Bel (0318) 656336 of (06)10101132 
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Van papier naar digitaal                                                                                                                                     
We krijgen als redactie veel positieve reacties voor de digitale Nieuwsbrief. Steeds meer leden willen The 

Referee dan ook per e-mail ontvangen. Mocht je dat ook willen, maar the Referee nog steeds op papier 

thuiskrijgen, bel dan even met Hans van den Broek. Dan zorgt hij dat je de volgende keer in het 

mailbestand zit. Hans is te bereiken onder (0318) 616193. 

 

 

 

Jarigen in juni, juli en augustus             
Juni                                                                                   

Rene Landman           04-06 

Rob Pronk                   05-06   

Tonnie Courbois        06-06 

 Bas van Iersel            21-06 

 Herman de Ruiter     21-06 

 Martijn Klaassen       27-06 

 

 Juli 

Gerrit van der Loo     05-07 

Ben van der Horst     08-07 

Martijn Busch            19-07 

 

Juli vervolg 

Bennie Benali            26-07 

Jan Langeraar            26-07 

Paul van Koolwijk     30-07 

 

Augustus 

Viktor Kleve                 03-08     

Ron Lammers              03-08 

Chris Papjes                 09-08 

Martin Bernhard         19-08       

Jan Arends                   22-08 

Maarten ten Broek     28-08 

Luuk Rijtma                  30-08 
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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.reemst8@upcmail.nl 

Arnhem > Heeft geen clubavond, maar de leden drinken na elke trainingsavond even iets met elkaar. 

 

Verhuisd, nieuw mailadres of telefoonnummer?                                                                                                          

We proberen iedereen steeds zo goed mogelijk te informeren. Dat kan alleen met een actuele leden-

lijst. Geef wijzigingen van  je adres, mailadres en telefoonnummer zsm door aan Constant Onstenk.   

Dan weten we je te vinden. Alvast bedankt! > c.g.m.onstenk@chello.nl. 

 

Nieuw lid 
Joop Visser 

Gestopt (einde lidmaatschap) 
J. R. Gerritsen 

 

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.reemst8@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 -    b_pattynama@hotmail.com 

terrein ksv Fortissimo, Bennekomseweg in Ede. Elke dinsdag van 19.30 – 20.30u.   

Clubavond op elke 2
e
 dinsdag van de maand na afloop van de training 
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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 

Martijn Boele 

Hans  van den Broek 

 (0318) – 616193 – jl.vandenbroek@hetnet.nl 

Jan van Reemst –  

(0318) 417497 – j.reemst8@upcmail.nl 

Ruud Roelevink 

(0318) 636510 - roelevink@versatel.nl  

Wim van der Niet (eindredactie en samenstelling) 

(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 

 

Spelregels  Antwoorden voor 1 juli 2009 mailen of sturen naar Ton Boks, Nachtegaallaan 27  6713 

BW Ede t.boks@planet.nl 

1. Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het 

strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal. 

b) Strafschop wegens het spelen van de bal met de hand. 

c) Doelschop overnemen. 

d) Doorspelen. 

 

2. Met de bal tussen de benen geklemd slaagt een aanvaller er al huppend in het doelvlak van 

de tegenpartij volledig te passeren. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller. Men mag niet met twee benen aanvallen. 

b) Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller en een waarschuwing door het tonen van de 

gele kaart. 

c) Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat deze speelwijze gevaarlijk spel uitlokt. 

d) Een aftrap na geldig doelpunt. 

 

3. Een wisselspeler loopt van de spelersbank het speelveld in. In zijn eigen strafschopgebied 

trapt hij een tegenstander. De scheidsrechter heeft het trappen van de twaalfde speler zien 

gebeuren. Hoe reageert hij? 

a) Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een 
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scheidsrechtersbal. 

b) Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een 

indirecte vrije schop. 

c) Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van het speelveld en hervat met een 

strafschop. 

d) Hij onderbreekt het spel, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat met een 

strafschop. 

 

4. Bij een inworp laat de inwerpende speler zich voorover vallen en duwt de bal hardhandig in 

het gezicht van een tegenstander die zich binnen het speelveld bevindt. Hoe wordt het spel 

hervat, nadat de inwerpende speler van het speelveld is gezonden door het tonen van de rode 

kaart? 

a) Met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst gelegen bij de plaats waar de 

inwerpende speler stond. 

b) Met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond. 

v) Met een inworp voor dezelfde partij. 

d) Met een inworp voor de tegenpartij. 

 

 

 

 

 

5. Een speler neemt een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen strafschopgebied. De bal is in het 

spel nadat: 

a) Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd. 

b) Hij rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt. 

c) Hij door een medespeler of tegenstander is aangeraakt. 

d) Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd en buiten het strafschopgebied is 

gekomen. 

 

6. De wedstrijd moet voor het nemen van een strafschop verlengd worden. De bal stuit vanaf 

de lat omlaag, raakt voor de doellijn de grond en verdwijnt vandaar door een oneffenheid in 

het doel. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Het doelpunt is geldig, omdat de doelverdediger de bal niet raakte. 

b) Het doelpunt is geldig, omdat de strafschop pas zijn uitwerking heeft gehad als de bal in het 

doel ligt. 

c) Doordat hier een onvolkomenheid in het veld een rol speelt, moet de strafschop worden 

overgenomen. 

d) Het doelpunt wordt afgekeurd. De strafschop had zijn uitwerking gehad toen de bal van de 

lat de grond raakte. Einde wedstrijd. 

 

 

 


