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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
Maart 2010 -  jaargang 2 nr 2 

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, 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 Ruud Roelevink (roelevink@versatel.nl) 

 

Citaat  van de maand    (Johan Cruijff’)                                                                                                                             

“Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen want anders zou ik het niet 

doen." 

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

 

Next Generation at work 

 

Lokatie: Velp bij korfbalvereniging SIOS 

‘66 

De training van de 

scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken werd donderdag 25 februari 

2010 bezocht door Sjouke van Houten. 

Sjouke is bezig met het inrichten van de 

website www.voetbal.nl, waarbij hij nu 

bezig met het opzetten van de 

informatie voor de scheidsrechters. Hij heeft hiervoor een zestal scheidsrechtersverenigingen 

(waaronder dus Arnhem e.o.) benaderd om eens te komen kijken en praten wat de verenigingen zoal 

voor de scheidsrechters kunnen betekenen. Hij zal bv. een aantal interviews houden met een aantal 

leden en/of bestuursleden. Ook zullen er foto’s gemaakt worden, die wellicht voor deze KNVB-website 

gebruikt kunnen gaan worden. 

http://www.voetbal.nl/
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Na de gebruikelijke training, die gedifferentieerd 

was in niveau, werd er een spelregeltest gehouden 

door spelregelkenner Gert. Hij begon, in de te 

rumoerige zaal, met 10 schriftelijke vragen en 

daarna werden er ‘live-beelden’ getoond. De 

deelnemers waren de scheidsrechter en moesten 

beslissen. Een leerzame avond. Vooral de ‘next 

generation’ heeft hier veel van opgestoken. A.s. 

weekend de praktijk op de velden.  

 

 

 

VELDVOETBALTOERNOOI------- voetballers gezocht !!! 

Na jaren van afwezigheid werd ons zaalvoetbalteam derde bij het 

zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Dit  succes van het zaalvoetbalteam smaakt 

naar meer. 

Op zaterdag 12 juni 2010 organiseert de Scheidsrechtersvereniging Zutphen 

en omstreken het IJssel en Berkeltoernooi. 

Dit is het districtskampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams. Het zou erg mooi zijn als Arnhem en 

omstreken ook bij dit toernooi aanwezig kan zijn. Wederom heeft John Veldhuizen zich bereid verklaard 

om als contactpersoon op te treden.  

Als je zin hebt om aan dit toernooi deel te nemen, neem dan contact op met John Velthuizen 

(kslklus@wanadoo.nl of 06-14655045). 

De locatie voor dit toernooi wordt op een later moment bekend gemaakt. 

mailto:kslklus@wanadoo.nl
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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 oplossing van de spelregelopgave vind je achterin deze uitgave.  

GEWOON LEZEN EN ER VAN LEREN!!!!!!!!! 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, woensdag 31 maart 2010 

Aan:  Ereleden, leden van verdiensten, leden, donateurs en genodigden, 

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken heb ik het genoegen u allen 

uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  

Deze vergadering zal gehouden worden op woensdag 31 maart aanstaande in het clubhuis van de 

korfbalvereniging SIOS’61, Rietganssingel 117, 6883 DR Velp .  

De aanvang van deze vergadering is vastgesteld op 20.00 uur. 

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Mededelingen 

4. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2009 

5. Jaarverslag 2009 secretaris 

6. Jaarverslag 2009 penningmeester 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Vaststellen van de contributie 

9. Vaststellen begroting 2010 

mailto:arnhem@covs.nl
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10. Bestuursbeleid 

11. Huldiging Leden 

12. Verkiezing bestuursleden: De penningmeester, Rijk Middelman, is periodiek aftredend en 

herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 2 dagen voor de Algemene 

Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. De tegenkandidaatstelling dient 

vergezeld te gaan van een door de tegenkandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door 

tenminste 5 stemgerechtigde leden, hetgeen uit handtekeningen alsmede door naam en adres in 

blokletters zal moeten blijken. 

13. Verkiezing kascommissie 

14. Facultatief 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

 

De notulen van de jaarvergadering van 30 maart 2009 en het financieel verslag zullen voor de vergadering 

worden uitgereikt. 

Ik hoop u op 31 maart te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 

Constant Onstenk 

Secretaris Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. 
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Coaches voor aspirant scheidsrechters. 

De deelname aan de cursus Basis Opleiding Scheidsrechter (Bos) is verheugend te 

noemen. Er zijn tal van aspirant scheidsrechters die staan te popelen om het 

geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te kunnen uitvoeren. Echter de ervaring heeft 

geleerd dat een (jonge) aspirant scheidsrechter veel behoefte heeft aan extra 

ondersteuning tijdens de eerste periode van zijn loopbaan als scheidsrechter. 

Vanwege deze behoefte is besloten om de aspirant scheidsrechter in plaats van te 

rapporteren te gaan begeleiden door een coach. 

Een coach zal een startende scheidsrechter gedurende een aantal maanden (maximaal 6) 3 á 5 

wedstrijden gaan begeleiden. Tijdens deze periode worden de wedstrijden nabesproken, een 

begeleidingsformulier gemaakt van de bezochte wedstrijd en zal er een wisselwerking tussen beide 

betrokkenen dienen te zijn. De coach is tevens de vraagbaak voor een aankomende scheidsrechter. Al met 

al is het de bedoeling dat de aspirant scheidsrechter de nodige lering kan trekken uit wat de coach hem of 

haar aanreikt. 

Wij zijn op zoek naar personen die geïnteresseerd zijn om de uitdagende rol van coach te 

willen vervullen.  U dient wel affiniteit op het gebied van de scheidsrechter te hebben.  Het in 

het bezit zijn van het diploma praktijkbegeleider is een pré doch in eerste instantie geen 

vereiste. Wij denken ook aan scheidsrechters in de hogere groepen van het amateurvoetbal of oud 

scheidsrechters/rapporteurs.  

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden via mail oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl of per 

brief aan KNVB district Oost Postbus 618, 7400 AP Deventer t.a.v. A.G. Spin.  

Voor eventuele nadere informatie of vragen kunt terecht bij tijdens kantooruren A.G. Spin 0570-664213 

na 18:00 uur bij G.J. Simmelink 0314-395705 

mailto:oost-scheidsrechterszaken@knvb.nl
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Scheidsrechters in het nieuws 

1:   SCHEIDSRECHTERVERGEET RODE KAART  

RIJNSBURG.-De scheidsrechter bij de amateurwedstrijd Rijnsburgse Boys -Capelle kwam zaterdag tijdens het 

duel tot een vervelende conclusie . Hij wilde in de slotfase een speler van Rijnburgse Boys uit het veld 

sturen,maar constateerde toen dat hij geen rode kaart bij zich had. De man voelde zich niet meer in staat om 

verder te fluiten en besloot het duel te staken. 

 

 2:   BAL TEGEN DE KOP 1 

De Bennekomse verzorger Eric Baas ( voorheen Fortissimo ) zoekt duidelijk werk. Anders is de actie deze winter 

van de kneedkoning van De Eikelhof niet uit te leggen. Baas hielp zogenaamd mee ballen op te rapen die door 

de voetballers tijdens de training over de omheining waren geschoten. Vervolgens produceerde hij een raket 

naar de maan en terug en maakte uiteraard een slachtoffer. Op het veld stond Wouter van Voorthuizen, 

keeperstrainer van Bennekom. De bal kwam met een noodvaart op zijn hoofd terecht. Van Voorthuizen was 

even de weg kwijt. 

 

 3:   BAL TEGEN DE KOP 2 

De keeperstrainer was snel weer bij kennis, keek om zich heen en ontwaarde achter de bosjes Baas. Die lag 

dubbel van het lachen. Dus zette Van Voorthuizen een sprint in. Baas schrok, sprong op en zette zijn sprint in. 

Uiteraard de andere kant op. "Ik heb me maar even opgesloten in de kleedkamer "vertelde de verzorger. "Wat 

een held op sokken is dat "fulmineerde Van Voorthuizen. 

 

4:   SHIRTJE 

Scheidsrechter Kooy begon de wedstrijd tussen Lunteren en FC Lienden zaterdag 28 februari in een nagenoeg 

zelfde rode shirtje als de Betuwenaren. Na een paar minuten trok trainer Dick Eijlander (Lunteren ) de 

aandacht van de arbiter. Of hij iets anders wilde aantrekken. Kooij had geen ander shirt, maar Eijlander bood 

hulp. Hij gaf de leidsman een groen trainingshesje. Probleem opgelost. 
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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! E-mailadres: arnhem@covs.nl 

 

 

 
 

 

 

mailto:j.reemst8@upcmail.nl
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Noteer vast in de agenda: 
 
9 maart: clubavond in Ede 

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

31 maart: Ledenvergadering in Velp 

19 juni: BBQ (Wolfheze) onder voorbehoud 

 

Jarigen  
April  

01/01  Ruud Roelevink          
06/04  Herman ten Kaate      
07/04  Rogier Kamerbeek     
09/04  Willie Meester            
11/04  Marinus Wennekes    
12/04  Ben Tromp                    
23/04  John Veldhuizen          
27/04  Bertus Groeneveld     

 
Mei 

01/05  Mink Toet                  
03/05  Richard Peters          
14/05  Henrico Pit                
17/05  Martijn Boele    
18/05  Johan van Dijk   
18/05  Joop Visser            
20/05  Gerard Mulhuijzen 
20/05  Rene Kuiper          
23/05  Niels Goutier        
24/05  Jan de Wilde         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekken en strekken (van onze 2e trainer in Ede) 

Enkele dynamische rekkingsoefeningen: 

  

1. Enkelgewricht: 

 Afwisselend de linker- en de rechter enkel draaien, waarbij we de punt van de schoen  aan de vloer 

houden. 

 

2.Kniegewricht: 

Diepe kniebuigingen maken. afwisselend 4 tellen laag en 4 tellen hoog.  We kunnen hierbij, als we laag 

zitten, de armen voor- of zijwaarts gestrekt houden, terwijl we de staande positie op de tenen met hoog 

gestrekte armen kunnen uitvoeren. 

  

3.Kniegewricht: 

Half diep verende kniebuigingen maken met begeleidend armzwaaien. De armen kunnen daarbij 

gelijktijdig, maar ook tegen elkaar in voor- en achterwaarts gezwaaid worden. 
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4.Kniegewricht: 

 Met de handen ter ondersteuning op de knieën een draaiende beweging met de knieën maken. Als we 

naar voren draaien dan zakken we door de knieën en als we naar achteren draaien dan strekken we de 

benen. De benen blijven hierbij aaneengesloten. 

  

5. Kniegewricht/enkelgewricht/bekken: 

Twisten met aaneengesloten benen van hoog naar laag en weer van laag naar hoog. De armen kunnen 

we hierbij zijwaarts houden. 

  

6.Kniegewricht/heupgewricht:  

Knieheffen naar buiten draaien en naar zijwaarts uitstappen, vervolgens het andere been bijsluiten. Om 

in ritme de beweging uit te kunnen voeren, maken we na sluitpas nog een pas zijwaarts. Hierna herhaalt 

zich deze beweging de andere kant op. 

  

7.Heupgewricht/bekken: 

Draaien met de heupen met de handen in de zij vanuit een kleine spreidstand "hoela-hoep"-beweging. 

  

8.Kogelgewricht bovenbenen/armen: 

Benen rondcirkelen van voren naar achteren, waarbij we als het zwaaibeen weer naar voren komt het 

standbeen als het ware wegschoppen. Op het standbeen maken we gedurende de beweging een 

tussenhup.  Deze bewegingkan ondersteund worden door de armen gelijktijdig achterwaarts te draaien. 

  

9.Romp: 

Grote rompcirkels maken vanuit een grote spreidstand. De armen houden we daarbij gestrekt 

aaneengesloten boven het hoofd. Door hoog achterlangs naar laag voorlangs. 

  

10.Kniegewricht/armen: 

Armen gelijktijdig voor- of achterwaarts draaien. Na 2 armdraaibewegingen vanuit rechtopstaande 

positie,maken we 2 armdraaibewegingen, waarbij we door de knieën zakken. Het voor- en achterwaartse 

draaien kan om de 4 tellen afgewisseld worden. 

  

Ben Pattynama 

 

Foto’s scheidsrechtersavond bij Westervoort 
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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 of 

arnhem@covs.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) 

 

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 

 

 

mailto:c.g.m.onstenk@chello.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
mailto:wimpa@hotmail.com
mailto:r.middelman@hetnet.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
mailto:%20636510%20-%20roelevink@versatel.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
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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  

Greet, de partner van Rein Borgers uit Ede 

1.  Wat heb je zelf met voetballen / scheidsrechteren? Weinig, eigenlijk niets. Wij vinden beiden sporten heel 

leuk, maar allebei onze eigen sport.  Dat werkt  prima. 

2.  Wat doe jij wanneer je partner ergens een wedstrijd fluit?  Ik ga nooit mee.  Ik werk of ga de stad met mijn 

dochter. 

3.  Is hij wel eens chagrijnig na een wedstrijd?  Nooit, in ieder geval merk ik het niet. Rein kan dat goed 

loslaten, ook de vervelende dingen.. 

4.  Wat waardeer je in je partner afgezien van het fluiten? Zijn betrouwbaarheid, hij komt altijd zijn afspraken 

goed na.. Hij heeft veel voor anderen over. 

5.  Weet je ook een verbeterpunt?  Rein zou het leven iets optimistischer moeten zien. 

De volgende keer bellen we met ??? misschien wel uw partner 

 

 

Spelregels   

Goede antwoorden 

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. 
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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 dug-
out 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. 

 


