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Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging
Arnhem en Omstreken
december 2009 - jaargang 1 nr 9
The Referee is de digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. The Referee
wordt periodiek (ca 8 x jaarlijks) uitgebracht 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: 150. Printoplage: 30. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud.
Reacties kunnen naar Ruud Roelevink (roelevink@versatel.nl)

Citaat van de maand
"In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd
vertrekt." (Johan Cruijff)
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

Van de Voorzitter.
Het jaar 2009 is bijna voorbij en 2010 staat voor de deur.
Terugkijkend hebben wij als Scheidsrechtersvereniging
Arnhem en Omstreken goed aan de weg getimmerd.
Veel doelstellingen die wij ons als bestuur hadden
voorgenomen zijn gehaald: we staan weer op de kaart bij
leden en relaties, er worden activiteiten georganiseerd,
we hebben de communicatie verbeterd (oa deze
nieuwsbrief), er is een website in de maak, het ledental
groeit, er komen jonge scheidsrechters bij. En de
voorbereidingen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 16
januari zijn in volle gang. Ook de sfeer en saamhorigheid
binnen de vereniging is goed te noemen. Kortom, reden
genoeg om met vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan. Toch zijn er ook enkele zorgpunten. Door
kostenstijgingen zien wij onze financiële situatie niet zo rooskleurig in, ondanks de contributieverhoging
voor 2010. Wij zoeken als bestuur naar voldoende dekking voor alle activiteiten en kostenposten.
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Ook tijdens onze hobby stuiten we nog steeds op minder fraaie gebeurtenissen. De bejegening van
scheidsrechters laat nog vaak te wensen over. De KNVB heeft daarom de intentie om in 2010 de agressie
en wanordelijkheden op en rond de velden strenger en beter aan te pakken. Dat is gewoon hard nodig. Ik
ben blij met dit initiatief, want we willen onze mooie hobby natuurlijk ook in de komende jaren met
plezier blijven uitoefenen.
Als bestuur hebben we het vertrouwen, dat we met elkaar op de goede weg zijn, vol passie en een ieder
met zijn eigen inbreng. Ik spreek hierbij de hoop uit dat alle leden en betrokkenen hun steentje willen
blijven bijdragen aan de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. Dan kan het alleen nog maar
beter gaan in 2010.
Graag tot ziens op zaterdag 16 januari na de winterse wandeling in Wolfheze met de boswachter als
inspirerende rondleider. Daarna de overbekende snertmaaltijd en loterij! Namens het bestuur wens ik u
samen met allen die u dierbaar zijn fijne en gezegende Kerstdagen toe en een voorspoedig 2010.
Martin Bernhard, voorzitter

Uitreiking presentatie apparatuur
Op donderdag 19 november heeft een delegatie
van het bestuur van de vv Cranevelt aan onze
vereniging presentatieapparatuur geschonken. De
apparatuur bestond uit een beamer, een koffer
voor de beamer en een scherm. Dit gebeurde in de
kantine van de kv SIOS in Velp. Veel leden van onze
vereniging waren bij deze uitreiking.
De voorzitter van de delegatie, Gerard Homan,
begon met de melding dat hij bij veel
scheidsrechters bekend was in zijn voetbalcarrière,
“ik was geen makkelijke” meldde hij. Hij ging verder met de vermelding dat de vv Cranevelt gewoon
gestopt is en niet failliet is gegaan. We zijn gestopt, hebben de boedel verkocht en de opbrengst komt
ten goede aan het Arnhemse voetbal. Scheidsrechters kunnen niet altijd de lastige situaties/spelers aan,
wij hopen dat deze presentatieapparatuur de scheidsrechters en de voetballers een goede start geeft.
Onze vereniging heeft na presentatie van het master plan The next Generation een juiste snaar weten te
raken bij het bestuur van de vv Cranevelt. We willen met het plan nieuwe scheidsrechters, als het kan
jonge scheidsrechters, opleiden en klaar maken voor de moeilijke maar leuke taak namelijk het leiden
van voetbalwedstrijden. Dit opleiden/begeleiden kan in boekvorm, maar in deze snelle wereld is een
digitale benadering mooier, duidelijker en dus meer aansprekend.
The Next Generation
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Dit was de reden voor het aanbieden van
presentatieapparatuur van de vv Craneveld aan onze
vereniging. We willen de presentatieapparatuur gebruiken
voor jeugdspelregel wedstrijden en het begeleiden van
clubscheidsrechters. Een eerste aanzet werd al gemaakt
door oud betaald voetbalscheidsrechter Henk van
Ettekoven die aan de hand van videobeelden,
gepresenteerd met de nieuwe beamer op het nieuwe
scherm, een groot aantal ‘real-time-cases’ uit de
Champions League en de Europa League aan de leden presenteerde. De antwoorden waren niet altijd
even goed, zelfs na 3 tot 4 keer herhalen van de situatie bleek het geen gemakkelijke opgave te z ijn. Wel
leerzaam.

Gratis Sportarrangement
Op dinsdag 5 januari 2010 organiseert de Scheidsvereniging Arnhem en Omstreken een gevarieerd
sportarrangement bij Sjabbens Sports & Health (www.sjabbens.nl) te Renkum, gesponsord door KSL
Klusbedrijf (www.kslklus.nl)
Er kunnen maximaal 35 leden deelnemen. Vol is vol! Aanwezig om 18.30u bij Sjabbens; Bram
Streeflandweg 59; 6871 HV Renkum. Aanvang om 19.00u. Einde om 20.00u.
Daarna is er gelegenheid om de (gemengde) sauna te bezoeken. Ook krijgen de deelnemers een hapje en
een drankje aangeboden. Dit arrangement is geschikt voor elke leeftijd en wordt begeleid door een
ervaren instructeur van Sjabbens. Aanmelden graag voor zondag 20 december a.s. d.m.v.
kslklus@wanadoo.nl of 06-14655045
Wees sportief en doe mee!
Met sportieve groet,
John Veldhuizen
NB.
Met gepaste trots presenteren we dan ook het veelbelovende zaalvoetbalteam van onze
scheidsrechtersvereniging dat op 23 januari gaat deelnemen aan het toernooi van de COVS!
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Idee of klacht? Heb je een goed idee of een klacht? Laat het ons weten en bel of mail de secretaris,
Constant Onstenk >arnhem@covs.nl Hij belt je terug of zet jouw punt op de agenda van de
bestuursvergadering.

De oplossingen van de spelregelopgaven vind je achterin deze uitgave.

John Frost trofee
Op vrijdag 20 november organiseerde onze
vereniging de tweejaarlijkse
spelregelwedstrijd voor scheidsrechter,
genaamd de John Frosttrofee. Genoemd naar
één van de geallieerde leiders die deelnam
aan de operatie Market Garden in september
1944. Plaats van handelen was het clubhuis
van de K.S.V.Fortissimo.
Vijf teams hadden zich hiervoor opgegeven,
maar Zutphen liet enkele dagen voor de
wedstrijd weten geen team te kunnen afvaardigen . Wel aanwezig waren Apeldoorn, Arnhem,Doetinchem
en Winterswijk. De jury onder leiding van voorzitter Henk van Ettekoven bestond verder uit: Andries
Versloot, Gertie Schol, Chris Keyman en Ton Boks. De vragensteller voor het mondelinge gedeelte was
Rinus van Amersfoort.
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Winnaar aan het eind van de avond was -bijna zoals gebruikelijk- Apeldoorn, zij behaalden een score van
320 punten ( maximale score per team is 360 punten). Tweede werd ons eigen team bestaande uit: Gert
van Ginkel, Luuk Rijtma en Stephan Hendriksen. Hun score: 291 punten. Doetinchem werd derde met 285
punten. Laatste werd Winterswijk met 265 punten. Apeldoorn wint hiermee voor de eerste maal de
nieuwe John Frosttrofee, de vorige hadden zij overigens al vier maal gewonnen. Arnhem heeft zich met
deze score weten te plaatsen voor de finale van District Oost op 19 maart 2010. De winnaar van de
Districtsfinale gaat naar de landelijke finale.
De persoonlijke prijs ging naar Rein van Werven (Apeldoorn) met 120 punten (maximale score!!). De
tweede plaats was voor Richard Zijlstra (Apeldoorn) met 107 punten. Henk Huntink (Doetinchem) werd
derde met 103 punten. Luuk Rijtma (op de vierde plaats) was met 102 punten de beste van onze
vereniging. Stephan Hendriksen haalde 97 punten en Gert van Ginkel kwam tot 92 punten.
Het bestuur van onze vereniging kan terug kijken op een zeer geslaagde avond, samen met de mensen van
de K.S.V.Fortissimo. Fortissimo, nogmaals bedankt hiervoor!!!!!!
Leuke bijkomstigheid was dat onze voorzitter met vriendin even aanwezig konden zijn, zo kort na de
operatie. Het gaat overigens heel goed met hem. In die zelfde week heeft hij uit handen van Michael van
Praag de gouden KNVB speld ontvangen en benoemd tot lid van verdienste.
Martin namens de Redactie van The Referee van harte proficiat met de ontvangen gouden speld

Historie John Frost Trofee
19 november 1999, 1e Apeldoorn
16 november 2001, 1e Apeldoorn 316 pnt. Arnhem e/o 4e (277 pnt)
14 november 2003, 1e Apeldoorn 326 pnt. Arnhem e/o 2e (301 pnt)
18 november 2005, 1e Apeldoorn 336 pnt. Arnhem e/o 4e (156 pnt)
16 november 2007

1e Apeldoorn

313 pnt. Arnhem e/o 5e (250 pnt)

21 november 2009, 1e Apeldoorn 320 pnt. Arnhem e/o 2e (291 pnt)
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Downloadfunctie: Een gewone hartslaghorloge geeft na het sporten alleen de maximaal
gemeten hartslag en de gemiddelde hartslag, bijvoorbeeld 150. Met een geavanceerder apparaat
kun je alle gegevens naar je computer downloaden en het verloop van de hele training zien. Dan
blijkt bijvoorbeeld dat je hartslag gemiddeld 150 was, maar dat je tien minuten een hartslag
van 130 had en tien minuten op een hartslag van 170 zat.
Een stappenteller is ontworpen om te kijken of mensen genoeg bewegen, dat wil zeggen:
bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag. Eigenlijk is het voor iedereen handig om zo’n apparaatje
eens een paar dagen te dragen. Tijdens het sporten kun je hem ook gebruiken om te zien
hoeveel kilometer je hebt gelopen.
Met een GPS kun je nagaan welke route je hebt afgelegd en soms ook welke snelheid je had. Je
krijgt zo inzicht in de trainingsbelasting en dus in het effect op je conditie. Wanneer je heel veel
routepunten ingeeft kun je er redelijk op fietsen. Maar lastige keuzemomenten ( bijvoorbeeld de
parallelweg of de hoofdbaan) blijven. Als je een hartslagmeter aan de GPS koppelt, krijg je meer
inzicht in hoe je tijdens de route hebt getraind, bijvoorbeeld hoe het ging op een recht stuk tegen
de wind in. Met een GPS kun je ook de `fouten` in de registratie van de hartslag ontdekken. Als je
lang moet stilstaan bij een stoplicht, daalt de hartslag snel. De gemiddelde hartslag gaat dan
omlaag. Dat geeft zonder GPS een vertekend beeld.
Ben Pattynama assistent looptrainer Ede

Aparte ervaring
Heb je als scheidsrechter een aparte ervaring meegemaakt, deel deze ervaring met ons. Je collega’s
kunnen hier iets van leren. Stuur je verslag(je) met maximaal 100 woorden op naar de hoofdredactie.
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Interview met G.G. (Gerard) Kuntz.
Vrijdag 4 december had ik een gesprek (noem het
maar een interview) met Gerard Kuntz. Het gesprek
vond plaats in zijn gezellig ingerichte huis in
Bennekom. Gerard is al jaren lid van onze vereniging
en is in 2006 (na 35 jaar) gestopt met fluiten in
verband met bereiken van de ‘pensioengerechtigde’
leeftijd van 70 jaar, die voor officials van de KNVB
geldt.
Binnen staan de bewijzen van een feest dat kort
geleden heeft plaatsgevonden. Het echtpaar Kuntz
heeft in september het 50- jarig huwelijksjubileum gevierd. Van de 3 kinderen en 7 kleinkinderen hebben
ze een vakantie gekregen. Bovendien hebben ze ook van onze vereniging een bloemstuk ontvangen.
Beiden hebben deze geste uit voor hun onverwachte hoek erg op prijs gesteld.
Gerard is een geboren Drent (Assen) en is daar in 1971 zijn scheidsrechterscarrière begonnen. Via de
lagere elftallen is Gerard gekomen in de eerste klasse van de Drentse Voetbal Bond (onderafdeling van de
KNVB). Daarna is het gezin in 1981 naar Bennekom verhuisd. Gerard ging rigoureus veranderen van werk.
Van directeur van een groothandel in levensmiddelen naar directeur van een bejaardentehuis in
Bennekom. Bovendien als scheidsrechter van senioren naar de jeugd.
Het fluiten heeft Gerard altijd leuk gevonden “door mijn leeftijd kreeg ik automatisch meer gezag”. “Ik heb
nooit problemen gehad, nooit hoeven te staken of zo. Alleen maar leuke dingen meegemaakt”. Gerard
heeft ook de ‘andere’ kant meegemaakt. Tussen 1990 en 1996 was Gerard voorzitter van vv Bennekom.
Bennekom was toen nog niet gescheiden in meerdere delen (sponsorvereniging en voetbalvereniging).
Wel af en toe een moeilijke tijd om in de toenmalige eerste klasse, nu hoofdklasse, te blijven. Gelukkig is
dat elk jaar weer gelukt. Er werd veel aandacht aan de jeugd besteed, veel rendement leverde dat niet
altijd op. Toppertjes gingen weg naar Vitesse, NEC, Go Ahead en AGOVV in plaats van het eerste van
Bennekom. Geld speelde toen ook al een niet onbelangrijke rol. Zijn zoon heeft nog een paar jaar het doel
van Bennekom 1 verdedigd maar is na een periode van bankzitten naar Advendo 1 gegaan en heeft daar
nog geruime tijd gekeept.
“Als voorzitter heb ik altijd begrip en waardering voor de scheidsrechter gehad. Als scheidsrechter heb je
een eenzame positie en er worden veel fouten op hun conto geschreven. Vaak onterecht. Je moet Als
scheidsrechter altijd de kop erbij houden. Negentig minuten scherp zijn. Soms valt dat niet mee.”

The Next Generation

7

Gerard stopt per 1 januari met het lidmaatschap van onze vereniging. Niet uit ontevredenheid,
integendeel, maar hij heeft steeds minder met de vereniging. Niet meer trainen, niet meer meedoen met
de spelregels. Er komt een tijd dat je stopt. Ook mag vermeld worden dat Gerard geruime tijd, we spreken
over jaren, Hans van den Broek heeft geholpen met corrigeren van de kopij voor de toenmalige ‘blauwe’
Referee. Als laatste de vraag: “wat doe je nu nog?” Beiden zijn erg fit. Gerard geniet van de oude dag, emailt met de (klein)kinderen. Zo komt ongemerkt de techniek ter sprake. Gerard meldt dat de techniek
meer toepassing zou moeten krijgen op het voetbalveld. De handsbal van Henry was dan opgemerkt. De
wedstrijden krijgen een eerlijker verloop. De scheidsrechter(s) kunnen lang niet alles zien. Als laatste
merkt Gerard op dat hij met plezier terug kijkt op zijn loopbaan als scheidsrechter. Het afscheid is hem
zwaarder gevallen dan hij dacht. “Soms zou ik nog wel eens op het veld willen staan op een zaterdag”. Als
je zo terug kijkt op je hobby is dit natuurlijk een schoolvoorbeeld van werving voor scheidsrechters.
Gerard bedankt voor je interview, je correctiewerk voor onze vereniging. Geniet samen met je vrouw nog
lang in het mooie Bennekom.
Ruud Roelevink

Van het bestuur:
Trainingen en winterstop
Arnhem: De laatste trainingsavond voor 2009 van de trainingsgroep in Velp is op donderdagavond 17
december 2009, aanvang 19:30 uur. Tevens wordt op die avond de laatste (officiële) Shuttle Run test
afgenomen van dit jaar. Speciaal voor diegene die op zaterdag 19 december in Deventer, of de herkansing
op 14 januari 2010 in Doetinchem moet afleggen. Dit is verplichting voor groep 1 en 2 en de vaste
assistenten. Tevens een mooie aangelegenheid voor alle anderen om deze test bij ons te komen lopen en
te kijken of je er klaar voor bent…..(we lopen hem 2 x keer op die avond).
We beginnen de training weer op donderdagavond 14 januari 2010 in Velp bij SIOS , Sportpark Overhagen,
Rietganssingel, aanvang 19:30 uur.
Ede: De laatste training is op 15 december. In 2010 wordt er weer gestart op 19 januari
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Van de penningmeester
Tijdens de Algemene ledenvergadering in maart van dit jaar (2009) zijn de leden akkoord
gegaan met het voorstel van het bestuur om de contributie met ingang van 1 januari
2010 met € 1,-- per maand te verhogen. Bij deze wil ik de leden die niet per incasso
betalen eraan herinneren dat zij hun contributie hiermee moeten verhogen. De
contributie komt nu op € 5,50 per maand. Voor de leden die een machtiging hebben
afgegeven wordt dit automatisch verrekend.
Ik reken op uw medewerking !!!.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST / SNERTWANDELING ZATERDAG 16 JANUARI
Op zaterdag 16 januari organiseert het bestuur de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor de
Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken. Dit gezellig samenzijn vindt wederom plaats in de
kantine van de voetbalvereniging Wodanseck in Wolfheze.
Deze keer zal in plaats van de bekende snertloop een snertwandeling door de bossen van Wolfheze
gehouden worden. Een deskundige boswachter zal deze wandeling begeleiden en onderweg de nodige
informatie over het interessante gebied geven. Wij hopen met deze wandeling ook de dames mee te
krijgen, die bij deze dan ook van harte worden uitgenodigd.
Bij terugkomst zal de erwtensoep klaar staan. Om de onkosten te dekken zullen wij verder een loterij
organiseren. Graag doen wij wederom een beroep op jullie om wat prijsjes voor deze loterij mee te
nemen.Het programma (onder voorbehoud) ziet er als volgt uit:
14:30u. – 15.00u.

melden in het clubhuis van Wodanseck

15:00u.

start wandeling, bij terugkomst hapjes

ca. 17:00u.

de snert

ca. 18:30u.

de loterij

BIJ DEZE NODIGEN WIJ JOU EN EVENTUEEL JE PARTNER VAN HARTE UIT VOOR DEZE
NIEUWJAARSBIJEENKOMST.
Een nadere uitnodiging zal nog volgen, maar reserveer deze datum alvast in je agenda.
Namens de organisatie
Jan van Reemst en Constant Onstenk
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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.

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.
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Ingezonden e-mail
Onderstaande e-mail ontving onze secretaris, het betreft de motivatie van een inmiddels ex-lid om te
stoppen met fluiten. Het ex-lid is akkoord met plaatsing.
Op zaterdag floot ik de wedstrijd tussen de Engelse Militaire Academie Sandhurst en de Koninklijke Militaire
Academie van Nederland in Breda. Het was een felle, maar zeer sportieve wedstrijd waarbij de spelers
elkaar in hun waarde lieten. Sportiviteit en kameraadschap stonden voorop. Ook was er respect voor elkaar
en de scheidsrechter, waarbij de fouten die werden gemaakt, werden geaccepteerd. Dit was zoals voetbal
hoorde te zijn.
De dag erop floot ik een wedstrijd tussen twee eerste elftallen uit de 4e klasse. Wat een verschil!
Vervelende overtredingen, beledigingen, kaarten en zelfs bedreigingen. Terwijl ik 's avonds het rapport in
aan het vullen was, dacht ik: Waar doe ik het eigenlijk voor? Kan ik mijn tijd op zondag niet veel beter
besteden? Die avond besloot ik te stoppen met fluiten voor de KNVB.
Deze week kreeg ik een aantal wedstrijdwijzigingen van de KNVB. Ik was van de komende
wedstrijden gehaald. Verder heb ik nog niets gehoord. Geen enkele reactie op mijn e-mail. Aan de ene kant
roept de KNVB dat ze scheidsrechters willen werven, hoewel er aan de andere kant nog geen bedankje
vanaf kan nadat ik me jarenlang vrijwillig heb ingezet voor de sport. Jammer...
Ik heb mijn lidmaatschap bij de KNVB niet opgezegd, zodat ik af en toe nog een wedstrijd kan fluiten. Puur
voor het plezier, want daar draait het toch om?

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! E-mailadres: arnhem@covs.nl

Loting zaalvoetbaltoernooi
Op de voorzitters vergadering van 7 december jl. in Eefde heeft de loting plaats gevonden voor het
zaalvoetbaltoernooi om de J.W.van Essentrofee dat op 23 januari in Elburg plaatsvindt.
Poule A

Apeldoorn, N.O. Twente, Zwolle, Doetinchem en Deventer

Poule B

Almelo, Arnhem, Nijverdal en Nijmegen

Poule C

Hengelo, Enschede, Winterswijk en Zutphen
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Januari

Noteer vast in de agenda:
Zat 19 dec: Shuttlerun / spelregeltoets in Deventer
Zat 9 jan: Scheidsrechterscongres in Zwolle
Ma 11 jan: Bijeenkomst verenigingsscheidsrechters in Westervoort
Don 14 jan: Herkansing Shuttlerun / spelregeltoets in Doetinchem
Zat 16 jan: Nieuwjaarsbijeenkomst met Snertwandeling bij
Wodanseck in Wolfheze
Zat 23 jan: Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi in Elburg
Vrij 19 mrt Finale Spelregelwedstrijd district Oost

Igor Gavrilov
Sander Mulder
Marco Smink
Jan Westerhof
Keimpe Wietsma
Ton Boks
Gerrit Danen
Herman Willemsen
Paul Oudijk
Wim van der Niet

02/01
04/01
04/01
11/01
11/01
13/01
13/01
14/01
19/01
29/01

Jarigen
December

Hans van den Broek
Frank Toet
Jeremy Lensink
NIco Kooij
Mehmet Ak
Chris Keyman
Jerry Plate
Piet Bos
Bertus Kersten
Rijk Middelman

06/12
07/12
10/12
15/12
21/12
23/12
25/12
26/12
26/12
31/12

Welkom bij onze vereniging
Nieuwe leden
Ramon Wijkamp uit Arnhem, Groep Za29
Niels Uffing uit Duiven, Startersgroep Za

Nieuwe aspirant-leden
Zij trainen als verenigingsscheidsrechter mee (ter
kennismaking).

Februari

Hans Funcke
Jan van Reemst
Joop Mondria
Bob van Beugen
Gerard Kuntz
Allard Tijssen

12/02
12/02
13/02
19/02
24/01
25/02

Gestopt (einde lidmaatschap)
-

Peter van den Brink uit Bennekom

-

Drikes Hendriksen uit Heelsum

-

Redie Muijlkens uit Ede (wordt donateur)

-

Gerard Kuntz uit Bennekom

-

Ton van den Berg uit Arnhem

In Ede:
Ambroise Uwiragiye uit Rwanda
In Velp:
Rayco van Hummel en Roy Gertsen
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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.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 – 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.reemst8@upcmail.nl
Ruud Roelevink (samenstelling en eindredacteur)
(0318) 636510 - roelevink@versatel.nl
Wim van der Niet (ontwerp nieuwsbrief)
(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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Ingezonden brief van Gert van Ginkel

Beste medeleden van de scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken.
Op vrijdag 20 november 2009 was het weer zover. Toen mochten wij van het spelregelteam Arnhem en
Omstreken het weer opnemen tegen de teams van andere scheidsrechterverenigingen uit de regio om de
John Frost Trofee. De verwachtingen waren hoog gespannen mede doordat we een nieuw lid binnen ons
team voor de leeuwen moesten gooien. Stephan is pas 3 maanden bij het team en heeft veel progressie
gemaakt, vooral de laatste 3 weken ging hij met sprongen vooruit. Zelfs zoveel dat ik moest ondervinden
dat deze Stephan boven mij eindigde in het team klassement.
De wedstrijd werd ook gevolg door een aantal van onze leden, die de moeite hadden genomen om te
komen kijken wat we er van bakten en deze supporters kwamen niet voor niets. Ons doel was plaatsing
voor de volgende ronde, dus minimaal een 3e plek. Maar wat ik zeker niet had verwacht gebeurde toch, het
vele trainen dat we met het team gedaan hebben heeft zijn vruchten afgeworpen. Met het vele trainen
bedoel ik dat we in de aanloop naar deze wedstrijd 12 keer bij elkaar zijn geweest om te oefenen onder de
bezielende leiding van Ton Boks.
De inzet van de jongens is super geweest, zelfs Constant die eigenlijk alleen reserve is was er bijna elke
avond bij, maar ook Luuk, Stephan en ikzelf zijn bijna alle avonden geweest. Dit resulteerde in een mooie 2e
plaats bij de John Frost trofee waarmee wij ons geplaatst hebben voor de finale in Oost. Ik ben heel trots op
ons team dat dit heeft bereikt in zo een korte tijd. De districtsfinale is op 19 maart 2010 in Deventer en ik
hoop dat er dan weer veel supporters van onze scheidsrechtersvereniging aanwezig zullen zijn. We gaan
altijd met eigen vervoer en ik zou het leuk vinden dat u, als supporter, met ons mee reist naar Deventer.
Daarom wil ik u vragen om u bij mij op te geven als u mee wilt gaan. We spreken dan een vertrekplaats af
waar we met zijn allen naar Deventer vertrekken.
Wij gaan in ieder geval in week 2 van 2010 weer aan het trainen om in de finale goed mee te kunnen doen.
Verder dank ik mijn jongens en de trainer voor hun inzet, de scheidsrechtersvereniging voor de goede
organisatie, en de supporters voor hun steun.
Tot in de finale.
Spelregelteam Captain,
Gert van Ginkel.
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Zaalvoetbaltoernooi COVS
Onze Scheidsrechtersvereniging gaat na langdurige aanwezigheid weer deelnemen aan het
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door de COVS op 23 januari 2010 in Elburg. Helemaal mooi is dat we
een jong en zeer gemotiveerd team op de been kunnen brengen.
Mocht je nog iemand weten die graag deel wil nemen dan kan hij zich natuurlijk gewoon aanmelden (bij
John Veldhuizen). Verder hoop ik dat er veel collega’s mee zullen reizen om deze boys aan te moedigen
en om er samen een gezellige dag van te maken.
Spelers:
Rayco van Hummel, Niels Uffing, Roy Gertsen, Stephan Hendriksen, Herman Bronkhorst,
Mehmet Akak, Gert van Ginkel, John Christiaan, Ramon Wijkamp,
TC: John Veldhuizen (kslklus@wanadoo.nl; 06-14655045)

Spelregels

Goede antwoorden

1. Als het spel “dood” is, meldt een speler zich correct af. De wisselspeler heeft zich correct aangemeld
en wacht bij de zijlijn. Op weg naar de zijlijn beledigt de te vervangen speler binnen het speelveld de
assistent-scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter?
a) De te vervangen speler ontvangt een waarschuwing; de wisselspeler mag zijn plaats innemen.
b) De wisselspeler mag zijn plaats innemen en de scheidsrechter rapporteert het voorval aan de bond.
c) De te vervangen speler wordt weggestuurd; de wisselspeler mag zijn plaats innemen.
d) De te vervangen speler wordt weggestuurd; de wisselspeler mag zijn plaats niet innemen.

2. Tijdens het spel ziet de scheidsrechter dat een vervangen speler vanuit de dug-out spuwt naar een
tegenstander, die binnen het speelveld loopt. Wat moet de scheidsrechter beslissen, nadat hij hiervoor
het spel heeft onderbroken?
a) Hij stuurt de spuwende speler weg en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats
van de overtreding.
b) Hij toont de spuwende speler de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was
toen hij het spel onderbrak.
c) Hij toont de spuwende speler de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de
tegenstander stond toen hij het spel onderbrak.
d) Hij toont de spuwende speler de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was
toen hij het spel onderbrak.
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3. De doelman van partij A, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, slaat een tegenstander. Nadat
dit heeft plaatsgevonden, rolt de bal over de zijlijn. De inworp wordt direct op correcte wijze uitgevoerd
door de juiste partij. Pas nu ziet de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent en onderbreekt het
spel. Na mondeling contact stuurt hij de doelman van het speelveld door het tonen van de rode kaart.
Hoe zal de scheidsrechter het spel nu moeten hervatten?
a) Met een strafschop
b) Met een scheidsrechtersbal.
c) De inworp opnieuw laten nemen.
d) Met een directe vrije schop.

4. Een speler die buiten het speelveld staat gooit tijdens het spel een tegenstander die buiten het
strafschopgebied in het speelveld staat opzettelijk een bidon in het gezicht. Hoe dient nu het spel
hervat te worden.
a) Met een scheidsrechtersbal.
b) Met een directe vrije schop.
c) Met een indirecte vrije schop.
d) Met een directe vrije schop cq een strafschop.

5. De doelverdediger gooit de bal van binnen het eigen strafschopgebied opzettelijk en met kracht
tegen een tegenstander aan, die binnen het speelveld, maar buiten het strafschopgebied staat. De
scheidsrechter onderbreekt hiervoor. Hoe wordt het spel hervat?
a) Met een indirecte vrije schop.
b) Met een scheidsrechtersbal.
c) Met een directe vrije schop.
d) Met een strafschop.

6. Eén der ploegen speelt met tien man. Na een kwartier meldt de elfde speler zich. Hoe reageert de
scheidsrechter?
a) Hij reageert niet; een aanvullende speler kan zonder toestemming het speelveld in.
b) Hij onderbreekt het spel en laat de speler toe.
c) Hij wacht tot de bal uit het spel is en laat dan de speler toe.
d) Hij geeft de speler een teken dat hij het speelveld in mag komen, terwijl de wedstrijd gewoon doorgaat.
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