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The Referee-SPECIAL
         

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken  
juli  2009 -  jaargang 1 nr.7 

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. 

 

Geslaagde BBQ   

De barbecueavond in 

Wolfheze op 13 juni was een 

doorslaand succes. Hoewel 

de pan wat later op dreef 

kwam dan gepland, was de 

stemming vanaf het begin al 

goed. Oude en nieuwe 

gezichten inclusief partners 

ontmoetten elkaar op een 

heerlijke zomeravond op het 

buitenterras van  vv 

Wodanseck. Jan van Reemst 

had slagerij Pater uit Ede 

goed gebrieft, want de 

lekkernijen waren niet van de 

lucht. Evenals bij de Nieuwsjaarsbijeenkomst  trok de loterij trok veel bekijks. De prijzen waren er ook 

naar. Hoogtepunt was overigens het optreden van Willy Meester, de aimabele bandparodist/imitator 

wist de BBQ-gasten uitstekend te vermaken. Willy, nogmaals bedankt! Al met al een geslaagde afsluiting 

van het seizoen 2008-2009. Thuisblijvers hebben iets gemist… 
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BBQ impressies  
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Wie promoveren er? 
Zaalvoetbal  

Maarten ten Broek  > ZV03 

 

Zondag 

 Ton van den Berg   > ZO03 

Bennie Benali     > ZO04  

 

Zaterdag 

Constant Onstenk    > ZA01 

Rene van Beersum    > ZA22  

Nico Kooij                 > ZA23 

                                

Verder is Gert van Ginkel met een score van 8,49 (maximaal haalbaar 8,50) als eerste geëindigd in zijn groep ZA09 

(vaste assistenten). Alle promovendi van harte gefeliciteerd! Uiteraard zijn er ook diverse degradanten, soms 

zelfs erg pijnlijke. Hierbij een aanmoediging om er volgend jaar alles aan te doen om een goed seizoen neer te 

zetten en misschien het verloren gegane terrein te herwinnen.  
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Trainingsgroep Ede                                                                                                                               

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

Trainingsgroep Arnhem/Velp De trainingsgroep Velp traint deze zomer door. Start is elke donderdag 

om 19.30 u.  Zie The Referee van juni p5 onderaan en p9 bovenaan. 

 


