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Omstreken
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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 (onbekende ‘filosoof’)
De ideale scheidsrechter moet beschikken over het volgende:
1) De wijsheid van Salomo.
2) Het geduld van een lam.
3) De onvoorstelbaarheid van een Chinees.
4) De kracht van Hercules.
5) De snelheid van een hert.
6) De huid van een rinoceros.
7) De geslotenheid van een oester.
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

Nieuwjaarsreceptie annex snertloop.
Zaterdag 16 januari hield de scheidsrechtersvereniging
Arnhem en Omstreken de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
met deze keer een snertwandeling. Een groep
enthousiaste mensen heeft samen met
natuurbeheerder Anne (collega van Rijk Middelman)
een mooie wandeling gemaakt door de besneeuwde
bossen bij Planken Wambuis. Wild is er niet gespot, wel
veel sporen met daarbij deskundige uitleg van Anne. De
wandeling duurde ongeveer 1 uur.
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Na de wandeling was de traditionele erwtensoep (met dank aan de kok
Ben Pattynama) al bijna warm. De vooraf opgediende salade met
stokbrood ging er goed in. Daarna het hoofdgerecht: de erwtensoep.
Er moest zelfs erwtensoep bij
worden gemaakt. Na het
gebruikelijke (dank)woord van
de voorzitter was er een loterij.
Dit om de kosten te dekken. Vele kleine prijzen gingen naar een
‘gelukkige’ nieuwe bezitter. Om ongeveer 18.30 ging een ieder
weer naar huis, al dan niet met veel snuisterijen. De vv Wodanseck
heeft gezorgd voor een prima verzorging. Dank hiervoor.

Melding Molestatie Regio 3 en 4 Oost,
Wanneer er een molestatie plaatsvindt dient de scheidsrechter dit te melden aan Theo Wijlemans, of aan
de afd. tuchtzaken op het districtskantoor in Deventer. Ook kan de scheidsrechter contact met Theo
opnemen wanneer de scheidsrechter een andere negatieve ervaring met een vereniging meemaakt.
Theo Wijlemans
Paukenstraat 44
6544 TV NIJMEGEN.
Tel. 06-53685692
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Interview
De interviews in de laatste nummers zijn gehouden met een aantal ‘oudgedienden’. Dit lijkt in contrast
met de visie van ‘The New Generation’. Toch is dit niet zo. De nieuwe generatie kan en moet veel leren
van de oudere generatie. Bovendien hebben deze laatst genoemde groep natuurlijk leuke verhalen.
De redactie
Op vrijdag 11 december hebben Jan van Reemst en Hans van den
Broek een gesprek/interview gehad met Herman Willemsen in
Barneveld. Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen wie Herman
Willemsen is, maar de meeste oudere leden kennen hem (nog) wel.
Herman is geboren in Arnhem maar woont inmiddels al 20 jaar in
Barneveld, hij is 62 jaar en is al 10 jaar weduwnaar, wat voor hem
nog steeds moeilijk te accepteren is. Hij heeft 2 dochters die in
Arnhem wonen, één van de dochters komt wekelijks naar Barneveld
om even wat schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Inmiddels heeft Herman voor koffie gezorgd en
praat er weer lustig op los, hij is vlot met de tongriem. Herman die 30 jaar gewerkt heeft bij de ENKA in
Ede, geniet van de Vut. Hij is in 1967 begonnen met fluiten en dat heeft hij 25 jaar volgehouden. In
1993 moest hij noodgedwongen stoppen vanwege een blessure aan de knie, de blessure werd steeds
heftiger. Herman was niet de enige in de familie die floot, zijn broer hanteerde ook de fluit. Herman
heeft zelfs nog 2 jaar in groep 1 gefloten, op het hoogste niveau. Zijn eerste wedstrijd in die groep was
WKE-HSC’21, een topper in die tijd, maar zo zegt hij ik heb het er goed van afgebracht. De vergoeding in
de begintijd, de 60e jaren, was 2 gulden vijftig die door de verenigingen betaald moest worden, ieder 1
gulden vijfentwintig. Hij merkte dat, als het wisselen wel eens voor een probleem kon zorgen, ik het geld
in de clubkast voor de jeugd liet storten. Vroeger heeft hij zelfs de totoformulieren bij diverse leden
opgehaald, dat betekende 10 cent per formulier voor onze clubkast. Ook heeft hij meegewerkt aan jeugd
spelregelwedstrijden, bij bijvoorbeeld CHRC in Renkum.
Na de periode van het fluiten is Herman nog 3 jaar actief geweest bij K.S.V.Fortissimo, waar hij de
ontvangst van de scheidsrechter voor zijn rekening nam. Redi Muylkens was in die tijd voorzitter.
Hetzelfde heeft hij ook bijna 8 jaar bij v.v.Barneveld gedaan. Op de vraag of hij zelf ook heeft gevoetbald
merkt hij op dat hij heeft gevoetbald bij Arnhemse Boys, MASV en VYDO. We vragen hem ook wie in zijn
ogen op het ogenblik de beste scheidsrechter is. Roelof Luinge is het stellige antwoord, deze man
presteert ondanks de verjonging binnen het scheidsrechterskorps voortreffelijk. Waar hij zich
tegenwoordig het meest aan ergert is het praten tegen de scheidsrechter dat neemt in zijn ogen alleen
maar toe, daar moet volgens hem hij streng tegen worden opgetreden. Ondanks het feit dat een
scheidsrechter natuurlijk ook wel een foutje maakt, want het blijft mensenwerk. We beëindigen het
interview, bedanken hem en nemen nog even een foto.
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Bestuurssamenstelling COVS district Oost: (Samengevat)
Voorzitter G.Langenkamp
e.mail g.langenkamp@home.nl
Algemene zaken
Secretaris A.G.Schutte
e.mail winekeschutte@home.nl
Lid namens COVS molestatiecommissie/ Werkcommissie fair play.
Leden:
H.G.Huntink
e-mail: henkhuntink@hotmal.com
Vertegenwoordiger COVS in DCS. Afgevaardigde S.V.Nijmegen / Arnhem/Doetinchem/Winterswijk.
e.mail g.koeslag@hetnet.nl

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 spelregelopgaven vind je achterin deze uitgave.

GEWOON MEEDOEN!!!!!!!!!
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Zaalvoetbaltoernooi in Elburg
Het zaalvoetbalteam van onze vereniging heeft zaterdag 23 januari deelgenomen aan het
districtstoernooi zaalvoetbal van COVS district Oost. Na jaren van afwezigheid kon er eindelijk
weer een team deelnemen, als bestuur waren we hier erg content mee. Als coach fungeerde
John Veldhuizen en als verzorger was Ben Pattynama mee gegaan. Er hadden in totaal 14
teams ingeschreven, verdeeld over 2 poule’s.
De eerste wedstrijd , gespeeld tegen Nijverdal, werd met 1-0 gewonnen. Daarna Winterwijk,
met shoot-outs gewonnen ( 3-1 verslagen). Ook Doetinchem ging er aan met 4-0. Tegen Deventer ging het iets
moeilijker, toch een verdienstelijke 1-1. Zutphen werd eveneens verslagen met 2-1, terwijl (buurman) Nijmegen nog
met een nederlaag (2-0) genoegen moest nemen. Arnhem lag op koers om voor de bovenste plaats(en) de
kruisfinale was bereikt.
In de kruisfinale moest er gespeeld worden tegen N.O.Twente, dat team was net een maatje te groot. Er werd met 02 verloren. De 1e en 2e plaats waren niet meer binnen bereik, maar wel plaats 3 of 4. Hiervoor moest er gestreden
worden tegen Apeldoorn,het leverde een een spannende wedstrijd op. Maar we wonnen met 3-1. Een mooie 3e
plaats op de ranglijst.
Dit mag gerust een prestatie van formaat worden genoemd, als je bedenkt dat het team in deze samenstelling pas
enkele maanden met elkaar speelt. We hopen dat als we volgend jaar weer een team op de been kunnen brengen,
we de prestatie kunnen evenaren of misschien verbeteren. Zo zien we maar weer dat als de scheidsrechtersver.
Arnhem en Omstreken goed bezig is. In november haalde het spelregelteam dat een 3e plaats haalde. Nu weer een
derde plaats. .
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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.

Afscheid Jan Arends als werkcommisielid zaalvoetbal
Maandagavond 25 januari is er bij de KV Fortissimo door een
aantal leden afscheid genomen van Jan Arends. Jan –ons enige
erelid- kwam samen met vrouw Diny, zoon Edwin en dochter
Karin om 20.15 aan in de bestuurkamer. De genodigden en
organisatoren waren er al en na de koffie nam Hans Schokker
(KNVB afd zaalvoetbal) het woord. Hij roemde de inzet van Jan
als rapporteur (hij had zelf ook diverse rapporten van Jan gehad),
maar ook als commissielid zaalvoetbal KNVB. Hij liet de speech
vergezeld gaan van een fles wijn en uiteraard een mooie bos
bloemen voor Diny. Adri Veenbrink roemde eveneens de verdiensten
van Jan en meldde nog dat in verband met vergaderingen elders Ben
van der Horst en Eddy Weyman niet konden komen.
Als laatste sprak Diny namens Jan en bedankte een ieder voor de fijne
avond en de collegialiteit. Jan was nog graag een aantal jaren
doorgegaan maar zijn gezondheid liet dit helaas niet meer toe.

Sportbedrijf Arnhem
Sportbedrijf Arnhem heeft onze vereniging een check ter waarde van € 100 geschonken. We kunnen
hiervoor trainingsmateriaal of iets dergelijk kopen.
Hiervoor onze hartelijke dank.
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Voor u gelezen
Scheidsrechters wijzen onduidelijke overtredingen in het
voetbal vaker aan de langste speler toe dan aan een
kleinere voetballer. Daar kwamen onderzoekers van de
Rotterdam School of Management achter na een analyse
van een aantal grote voetbalcompetities. Dat heeft de
managementopleiding, onderdeel van de Erasmus
Universiteit, dinsdag laten weten.
Niels van Quaquebeke en Steffen Giessner gingen uit van
bestaand onderzoek waaruit blijkt dat mensen de fysieke
grootte van anderen in verband brengen met agressie en
dominantie. Dat geldt onder meer voor besluitvorming in de zakelijke wereld.
Supporters
De twee Rotterdamse wetenschappers namen aan dat dit ook zou kunnen gelden in de voetbalwereld.
Ze ontdekten dat niet alleen scheidsrechters vaker de langste van twee spelers in een onduidelijke
situatie als overtreder aanwezen, maar dat ook de supporters op de tribune dat doen.
Van Quaquebeke en Giessner analyseerden alle officiële overtredingen van zeven seizoenen van de
Champions League (32.142 overtredingen), en de Bundesliga (85.262 overtredingen) en de afgelopen
drie Wereldkampioenschappen (6440 overtredingen). Uit de analyse bleek dat langere spelers vaker
werden afgestraft, ook als er geen sprake was van een overtreding.
Instinct
De onderzoekers kozen voor voetbal om hun veronderstelling te bewijzen omdat in die sport vaak
onduidelijke situaties voorkomen waarbij het lastig blijkt een overtreder aan te wijzen.
'In dergelijke situaties moeten mensen op hun instinct afgaan om een beslissing te nemen en daarbij was
het aannemelijk dat de grootte van de speler, en ook zijn zichtbaarheid, als beslissingsfactor mee zou
spelen,' aldus Van Quaquebeke. (NUSport)

Brief voorzitter KNVB,
Brief is gericht aan alle voetbalverenigingen in ons district. Hij vraagt in deze brief aandacht voor
misdragingen op en rond het veld. De brief is in zijn geheel hieronder weergegeven. (de redactie)
Waarom deze brief
Als voorzitter van de KNVB district Oost heb ik er behoefte aan u als clubvoorzitter aan te spreken en deelgenoot c.q.
medestander te maken om onze voetbalsport sportief en respectvol te houden.
Waar gaat het om:
Onlangs spraken we in het districtsbestuur over een aantal situaties, waarbij er sprake is geweest van het molesteren van
scheidsrechters, alsmede over een aantal ordeproblemen op en rond de velden. Uiteraard zijn deze gevallen voorgelegd aan de
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tuchtcommissie en zij heeft haar tuchtrechtelijk oordeel daar over uitgesproken. Daar hebben wij als districtsbestuurder verder
buiten te blijven. Wel constateren we als districtsbestuur dat zowel scheidsrechters, als menig verenigingsbestuurder, zich
buitengewoon ongemakkelijk voelen bij dergelijke uitspattingen op en rond onze velden en ook met de daaruit voortvloeiende,
in hun ogen milde, strafopleggingen.
We zien ook dat een aantal goed functionerende scheidsrechters heeft bedankt en een beperkt aantal aangeeft te willen
stoppen met zijn/haar hobby en het voor gezien houdt.
Analyseer je die molestatievoorvallen, dan moet je constateren dat in een aantal gevallen, de aanleiding/oorzaak c.q. de
escalatie rond een ordeprobleem, naast het gedrag van individuen, mede is terug te voeren op het gedrag vanuit de dugouts/de bank. Trainers, teambegeleiders, reservespelers, bij zowel de senioren als de jeugd, vertonen in toenemende mate een
respectloos gedrag ten opzichte van scheidsrechters en tegenstanders. Het maakt niet uit of dat nu bij selectie-elftallen is of bij
de lagere elftallen of teams.
Deze “dug-outers” bepalen voor een belangrijk deel de houding en het gedrag van spelers en toeschouwers op en rond het
veld. De snelheid waarmee en de agressieve wijze waarop deze mensen vanuit hun dug-outs komen om van hun onvrede over
de gang van zaken op het veld blijk te geven, neemt inmiddels in een aantal situaties onaanvaardbare vormen aan.
Scheldkanonnades, fysieke bedreigingen met al dan niet gespeelde verontwaardiging, aan het adres van de scheidsrechter, de
spelers en de assistent-scheidsrechters van de tegenpartij, zijn daarbij geen uitzondering meer.
Willen we dat scheidsrechters en het verenigingskader hun hobby leuk blijven vinden dan zullen we moeten ingrijpen.
Onzerzijds zal er ook stevig geïnvesteerd (blijven) worden in de “vakbekwaamheid” van de scheidsrechters. Ik weet net als u,
dat ook een scheidsrechter een slechte dag kan hebben. Doch dat kan en mag geen alibi zijn om respectloos gedrag te
vertonen.
Immers juist de verenigingsofficials zoals de trainer en de elftalbegeleiding (en in hun kielzog de spelers) hebben een
voorbeeldfunctie, die als rolmodel dient voor onze jeugd, voor onze spelers, voor onze toeschouwers en voor onze
voetbalsport.
Wat vraag ik van u:
Ik weet er wordt veel gevraagd van verenigingsbestuurders. Ik vraag u toch samen met ons als districtsbestuur activiteiten te
ondernemen om het respectloos en onsportief gedrag aan te pakken en van onze sportaccommodaties uit te bannen. U en ik en
onze collega voorzitters kunnen daar een bepalende rol in vervullen. Ik roep u dan ook op om dat te doen. Ga in gesprek met
uw mensen en wijs hen op hun en onze verantwoordelijkheden en laat blijken dat hard zal worden opgetreden tegen
onwenselijk gedrag op en rond de velden. We hebben er belang bij dat de beeldvorming en de werkelijkheid van onze
voetbalwereld, dus ook het aanzien van uw vereniging, een goede blijft.
Vandaar dat ik u vraag (verenigings-)maatregelen te nemen om het onwenselijke, onsportieve en respectloze gedrag, dat onder
het mom van resultaat en prestatie wordt uitgedragen, hard aan te pakken. U staat daarbij niet alleen. Ook het districtsbestuur
zal niet schromen onwenselijk gedrag voor te leggen aan onze tuchtrechterlijke organen.
Maar ook vraag ik u aandacht te schenken aan ontvangst, begeleiding en opvang van de scheidsrechter. Juist zij zijn essentieel
voor het op een goede wijze kunnen spelen van onze wedstrijden. Dat vraagt ook van verenigingsbesturen een respectvolle
behandeling. Bestuurskamers zijn het visitekaartje van de vereniging en niet de locaties voor kruisverhoren. Wees derhalve een
goed gastheer.
Reglementair zal vanaf het nieuwe seizoen een instructiezone rond de dug outs op de velden verplicht worden gesteld met de
daaraan gekoppelde regelgeving. Maar dat is een kalklijn. Essentieel blijft echter de houding en het gedrag.
En verder:
Binnenkort heeft het districtsbestuur een zogenaamde ronde tafel bijeenkomst met vertegenwoordigers van een aantal
belangenorganisaties zoals de VVON, COVS, LBA en BZV. Ook daar zal ik deze brief agenderen.
Daarenboven zal ik onze KNVB opleiders van de trainersopleidingen er op aanspreken om juist in de opleidingen, naast allerlei
voetbaltechnische en – tactische competenties, ook en vooral pedagogische aspecten te doen opnemen c.q. te accentueren.
Een eerste stap is daartoe al gezet. Mocht u willen reageren naar aanleiding van deze brief, doe het. Ik zie uw reactie met
buitengewone belangstelling tegemoet. Maak er een mooi, succesvol en sportief jaar van!
Met vriendelijke groet
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Co van den Berg
Voorzitter
The Next Generation
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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.

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
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Van het internet:

Let op inschrijving kost € 24,00!!!!!!!

De afgelopen maanden heeft Voetbalscheidsgezocht.nl hard gewerkt aan het ontwikkelen van een platform
waar amateurvoetbalverenigingen en amateurscheidsrechters gemakkelijk met elkaar in contact komen
Voor voetbalverenigingen is het een tijdrovende klus een scheidsrechter voor
een oefenwedstrijd te vinden, dit werk wordt vaak door vrijwilligers binnen
de vereniging gedaan.
Voor scheidsrechters die weleens een oefenwedstrijd willen fluiten maar niet
precies weten waar en wanneer er oefenwedstrijden in de regio gespeeld
worden.
Daarom is Voetbalscheidsrechtergezocht.nl een website gestart waarbij
voetbalverenigingen en scheidsrechters gemakkelijk online met elkaar in contact komen. Hierdoor hebben
voetbalverenigingen eerder een scheidsrechter voor een oefenwedstrijd en scheidsrechters vinden
gemakkelijk en snel een oefenwedstrijd om te fluiten
De voordelen:
• Vind snel een oefenwedstrijd en/of toernooi online;
• In één overzicht alle oefenwedstrijden en/of toernooien bij jou in de regio;
• Meer oefenwedstrijden fluiten.
Sinds 9 januari 2010 is de website in de lucht.
Fluit je graag een oefenwedstrijd en wil je meer informatie of wil je je direct inschrijven, neem dan snel een
kijkje op www.voetbalscheidsrechtergezocht.nl

9 februari: clubavond in Ede

13/02 Joop Mondria
25/02 Allard Tijssen
27/02 André van Bruggen

19 maart; finale spelregelwedstrijd in Deventer (met ons “Arnhems” team)

Maart

Noteer vast in de agenda:

29 maart: Ledenvergadering in Velp (onder voorbehoud)

Jarigen
Februari

09/02
09/02
12/02
12/02

Bob van Beugen
Roy Gertsen
Hans Funcke
Jan van Reemst

01/03
01/03
06/03
22/03
27/03
29/03

Huseyin Durmus
Nusrat Isik
Nico van Dijk
Reinier Vonk
Herman Dreef
Theo Peren
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Welkom bij onze vereniging

Nieuwe aspirant-leden

Nieuwe leden

Nicky Venhorst uit Zevenaar

Raycko van Hummel uit Duiven
Roy Gertsen ook uit Duiven

Gestopt (einde lidmaatschap)
Beiden waren aspirant lid en

Niemand

Mike Molenmaker uit Arnhem

Shuttle-run
Op donderdag 4 februari is er voor alle leden een mogelijkheid om de shuttle-run te oefenen.
De test wordt –ijs en weder dienende- 2x gedaan. Locatie KV SIOS’66 Rietganssingel in Velp.
Start 19.30 uur.

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.
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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)

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

Even voorstellen
Wie ben ik

Mijn naam is Mike Molenmaker. Ik ben 18 jaar en woon in Arnhem (De Laar Oost ).
Ik heb sinds anderhalf jaar een vriendin en ik woon nog thuis bij mijn ouders.
Ik zit momenteel in mijn examenjaar van de HAVO op het Beekdal Lyceum in Arnhem.
Na de HAVO hoop ik aan de slag te kunnen bij de Politie.
Waarom ben ik scheids geworden

Ik ben op mijn 14e begonnen met fluiten bij mijn amateur club ESA uit Arnhem. Een oud collega van mijn vader
was de scheidsrechters coördinator bij de E/F pupillen en deze vroeg mij om een wedstrijdje te fluiten. Hierna
werd ik " besmet " met het scheidsrechters virus.
Naarmate de jaren vorderden ging ik ook hogere wedstrijden binnen de club fluiten. Na het behalen van mijn
BOS cursus in februari 2009 heb ik 2 stage wedstrijden gehad en sinds eind maart/ begin april ben ik KNVB
scheidsrechter. Afgelopen november ben ik van ZA-Jeugd Start naar ZA-Jeugd 2 gepromoveerd .
Ik hoop de komende jaren stappen te blijven maken, want ik heb de ambitie om het Betaald Voetbal te halen !
Mike, namens de redactie veel plezier met de ‘besmetting’

Spelregels
Antwoorden binnen 3 weken na de uitgifte van het blad mailen of sturen naar Ton Boks, Nachtegaallaan 27
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6713 BW Ede a.boks@upcmail.nl
1. Bij een inworp gaat een tegenstander voor de inwerpende speler staan, om het inwerpen te belemmeren. Hoe
reageert de scheidsrechter?
a) Hij laat dit toe als de tegenstander stil staat en niet schreeuwt.
b) Hij laat dit toe als de tegenstander stil staat, niet schreeuwt en binnen het speelveld blijft.
c) Hij laat dit niet toe en geeft de tegenstander de opdracht om op de vereiste afstand (2 meter) te gaan staan.
d) Hij laat dit altijd toe.
2. Een aanvaller gaat op het doel van de tegenpartij af en schopt de bal in de richting van het door de doelverdediger
verlaten doel. Op de doellijn staat nog een verdediger. Deze is, na verzorgd te zijn, zonder toestemming van de
scheidsrechter het speelveld ingekomen. De verdediger voorkomt een doelpunt door de bal uit het doel te koppen. Hoe
dient de scheidsrechter te handelen?
a) Hij laat doorspelen en waarschuwt de verdediger tijdens een onderbreking door het tonen van de gele kaart wegens
het zonder toestemming betreden van het speelveld.
b) Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en zendt de verdediger van het speelveld door het tonen
van de rode kaart wegens het voorkomen van een doelpunt.
c) Hij onderbreekt het spel, zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart wegens het
voorkomen van een doelpunt en hervat met een scheidsrechtersbal.
d) Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en geeft de verdediger een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.
3. De scheidsrechter heeft vlak voor het verstrijken van de speeltijd een vrije schop toegekend aan de aanvallende partij,
net buiten het strafschopgebied van de verdedigende partij. Voordat de vrije schop zal worden genomen, ziet de
scheidsrechter dat de speeltijd is verstreken. Hij zal nu:
a) De wedstrijd verlengen met 2 minuten.
b) Eerst de vrije schop laten nemen en dan direct affluiten.
c) De wedstrijd als beëindigd beschouwen.
d) Eerst de vrije schop laten nemen, de uitwerking afwachten en daarna affluiten.
4. Terwijl het spel “dood” is, spuwt een wisselspeler, zittend op de reservebank, een tegenstander die buiten het
speelveld loopt. Hoe zal de scheidsrechter moeten reageren?
a) Hij geeft opdracht om de wisselspeler achter de afrastering te laten plaatsnemen.
b) Hij stuurt de wisselspeler van het veld door het tonen van de rode kaart.
c) Hij geeft de wisselspeler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
d) Hij geeft de wisselspeler een vermaning
5. Welke vorm van reclame is toegestaan binnen de instructiezone?
a) Reclame op borden lager dan 1,20 meter.
b) Logo van de thuisspelende partij.
c) Logo van de KNVB.
d) Geen enkele vorm van reclame is toegestaan.
6. Een speler die zich op de zijlijn bevindt, beledigt op grove wijze een wisselspeler van de tegenpartij die zich in de dugout bevindt. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt hiervoor het spel. Hij beslist nu juist als hij:
a) De speler een waarschuwing geeft en het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
b) De speler van het veld stuurt en het spel hervat met een directe vrije schop.
c) De speler van het veld stuurt en het spel hervat met een indirecte vrije schop.
d) De speler van het veld stuurt en het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
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