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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
Mei 2010 -  jaargang 2 nr 3 

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) De inhoud mag worden gebruikt mits de 

bron wordt vermeld. 

 

Citaat  van de maand    (Johan Derksen)                                                                                                                             

“Kijk, Louis is leuker dan Youp van ’t Hek, want als je naar Youp gaat, is het satire en een parodie. Maar  

Louis meent het nog allemaal, daardoor is het een stuk leuker!"  

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

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

(JALV) 

Donderdag 31 maart is de JALV gehouden bij de KV 

SIOS ’66 in Velp. Ongeveer 35 leden waren 

aanwezig. Bovendien waren de COVS en de 

scheidsrechterscommissie van de KNVB 

vertegenwoordigd. Om acht uur opende de 

voorzitter de vergadering met een flinke 

hamerslag. Alles ging redelijk snel (in aanmerking genomen dat onze leden redelijk kritisch zijn). 

Belangrijke zaken: de contributie mag jaarlijks worden geïndexeerd (dit 

betekent dat de penningmeester de contributie jaarlijks met het 

indexcijfer mag verhogen). Als voorbeeld moge gelden dat als de index 

2% is, de contributie met ongeveer € 0,10 per maand zal stijgen.  

Gehuldigd is Ben Tromp (zie foto),  25 jaar COVS-lid maatschap is een 

mailto:roelevink@versatel.nl
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huldiging meer dan waard. De penningmeester is onder applaus opnieuw gekozen, 

bovendien is Niels Goutier (zie foto) toegetreden tot het bestuur. Als reserve 

kascontrolelid is Anton Brugman aangesteld.  

Om iets na 22.00 uur ongeveer hamerde de voorzitter -weer erg hard- de 

vergadering voor gesloten. Na afloop was het geruime tijd gezellig, terwijl Jan 

Goldman de glazen bijvulde. 

 

 

 

Van de voorzitter 

Het voetbalseizoen 2009/2010 nadert zijn einde, de komende voetbalwedstrijden - zowel op het veld als 
in de zaal- zijn nu van groot belang voor de voetbalverenigingen voor promotie of degradatie. Dit soort 
voetbalwedstrijden zullen soms moeilijk zijn voor onze scheidsrechters. Hier luidt het gezegde: houdt de 
voetbalsport sportief en respectvol. 
De  ‘dug-outs’ bepalen voor een belangrijk deel de houding en het gedrag van spelers en toeschouwers 
op en rond het veld. De snelheid en de agressieve wijze waarop deze mensen vanuit hun dug-outs 
komen om hun onvrede over de gang van zaken op het veld blijk te geven, neemt soms onaanvaardbare 
vormen aan, o.a. scheldkanonnades, fysieke bedreigingen en grote verontwaardiging over genomen 
beslissingen door scheidsrechters. 
 "Vakbekwaamheid" is van groot belang voor de scheidsrechters bij dit soort belangrijke wedstrijden. 
Reglementair zal vanaf het nieuwe voetbalseizoen 2010-2011 een instructiezone rond de dug-outs op de 
velden verplicht worden gesteld met de daaraan gekoppelde regelgeving (maar dat is de kalklijn). 
Essentieel blijft echter de houding en het gedrag. 
  
 
ALGEMEEN 
Definitie van een molestatie: 
"Molestatie is elke vorm van gewelddadig handelen jegens of intimidatie van een scheidsrechter en 
assistent-scheidsrechter tijdens of na de wedstrijd" 
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MOLESTATIE-MELDING 
  
De scheidsrechter dient de eerst volgende werkdag na de wedstrijddag uiterlijk om 12.00 uur een 
rapportage zo volledig en zo informatief mogelijk te maken en schriftelijk te melden bij het 
desbetreffende districtsbureau Oost van de KNVB t.a.v. de Werkcommissie Scheidsrechterszaken en zo 
snel mogelijk contact opnemen met het daarvoor verantwoordelijke commissielid. 
Indien er sprake is van een lidmaatschap van de COVS, is het van zelfsprekend dat de eigen COVS 
vereniging wordt geïnformeerd. (Theo Wijlemans, zie hiervoor onze nieuwsbrief The Referee onder 
bestuur). Indien dit niet van toepassing is, dan melden bij het meldpunt van de Fair Play commissie regio 
3-4. Tot slot strekt het tot aanbeveling dat -indien daartoe de aanleiding voor is -men aangifte doet bij de 
Politie. 
Ik hoop van harte dat boven genoemde gegevens voor jullie niet van toepassing zijn in de komende tijd. 
Ik wens jullie nog veel sportieve wedstrijden toe en dat het seizoen 2009/2010 goed mag eindigen met 
een eventuele promotie naar een hogere groep. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan met de gedachte dat in het volgende seizoen beter zal gaan.  
 
Veel succes. 
  
Martin Bernhard, voorzitter. 
 

 

 

 

VELDVOETBALTOERNOOI------- (nog een paar) voetballers 

gezocht !!! 

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 Veldhuizen 

(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. 

Spelregelopgaven  vind je achterin deze uitgave. Meedoen!!!!!.   

Uitslag vorige uitgaven (alleen de hoogste 5):  

1.   Constant  Onstenk      30 

2.   Ruud Roelevink           28 

3.   Gert van Ginkel           25 

4.   Paul Oudijk                  22   

5.   Rein Borgers                18 

 

 

 

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. 

 

mailto:arnhem@covs.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
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Man ik speel de bal toch!!! 

 
Hoe vaak hebben wij deze opmerkingen niet te horen gekregen wanneer wij tijdens een duel een 
overtreding zagen gebeuren die veroorzaakt werd door het inzetten van een “tackle” 
 Wat betekent nu eigenlijk het woord “tackle”?.  Figuurlijk betekent het woord “tackle” :( flink) 
aanpakken. Het maken van een tackle is eigenlijk een veel voorkomende situatie in ons voetbal spel om 
bijvoorbeeld tijdens een duel in het bezit van de bal te komen zonder daarbij de tegenstander in gevaar 
te brengen of bewust neer te halen. De scheidsrechter moet in zo’n situatie volgende aandachtspunten 
hanteren. 

 De bal moet vrij bespeelbaar zijn en voor beide spelers het speelobject zijn. 

 De bal moet ook voor beide spelers bespeelbaar zijn en mag dus niet met een lichaamsdeel 
afgeschermd worden. 

 Beide spelers moeten in een duel dezelfde sportieve mogelijkheden hebben om de bal te kunnen 
bemachtigen. 

 De richting van waaruit de tackle wordt ingezet is voor de beoordeling van de scheidsrechter of er 
sprake is van een overtreding, van heel groot belang. 

 
Wordt de tackle van voren ingezet dan hebben beide spelers de mogelijkheid elkaar te zien en kunnen 
zich dan vroegtijdig op de situatie instellen. In dit geval is een eventueel gevaar voor blessures niet direct 
aanwezig. De tackle kan echter ook uit iedere andere richting komen wanneer de bal door de 
tegenstander aangeraakt wordt en niet op een gevaarlijke wijze wordt gespeeld. 
Het aanraken van de bal, dus het zogenaamd spelen van de bal, wat we vaak horen van spelers en 
tegenwoordig ook heel veel van de TV commentatoren, wil niet zeggen dat iedere volgende situatie 
rondom dit duel misschien toch als een overtreding gezien moet worden. 
Wanneer er bijvoorbeeld een onvoorzichtige tackle wordt ingezet en de bal wordt inderdaad eerst 
geraakt en vervolgens wordt toch de tegenstander meegenomen moet de scheidsrechter affluiten en een 
waarschuwing geven aan de speler die op een onvoorzichtige wijze inkwam. 
Inderdaad is het erg belangrijk om te kijken of er sprake is of was van het duidelijk spelen van de bal bij 
een uitgevoerde tackle en niet ook het meenemen van de tegenstander. 
Vervolgens is het heel erg belangrijk om de intensiteit waarmee de tackle wordt ingezet c.q uitgevoerd en 
dit kan op een harde doch sportieve en faire wijze gebeuren en leveren dan voor de scheidsrechter in 
deze situaties ook niet veel problemen op bij zijn waarnemingen in het speelveld. 
Wanneer deze toegestane speelwijze wordt gehanteerd dan kan de scheidsrechter het spel normaal dor 
laten gaan ook wanneer vervolgens toch een tegenstander ten val zou komen.   
 
De scheidsrechter moet dus opzet en uitwerking goed weten te onderscheiden bij een uitgevoerde tackle 
en deze dan beoordelen en vervolgens bestraffen. 
Het beoordelen van opzet is natuurlijk een erg moeilijke situatie voor een scheidsrechter maar toch 
kunnen we stellen dat opzet spelregeltechnisch onder te brengen is onder de noemers onvoorzichtig, 
onbesuisd of met buitensporige inzet. 
 
Het gaat er dus niet om, om het uiteindelijke resultaat te bestraffen maar de hiergenoemde 3 punten en 
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de overtreding op zich mee te nemen in je beoordeling van de situatie 
Een heel belangrijke bijdrage voor de scheidsrechter kan zijn te kijken naar de lichaamstaal of houding 
van de speler die de tackle inzet of uit gaat voeren. 
 
Een tackle die de gezondheid van een speler in gevaar brengt of kan brengen moet gezien worden als een 
gewelddadige handeling en hiervoor is maar 1 straf mogelijk, namelijk een rode kaart. 
Wij horen veel TV commentatoren zeggen dat de bal gespeeld werd tijdens een tackle en dat er geen 
contact tussen de spelers was maar wij weten nu dat de wijze van inkomen op een tegenstander bij een 
zogenaamde tackle wel degelijk bestraft kan en moet worden.        
Heel veel spelers weten eigenlijk niet wat een geoorloofde en niet geoorloofde tackle is en roepen dan 
direct na ons fluitsignaal; ik speel de bal toch. 
Inderdaad zullen veel spelers de bedoeling hebben om de bal te willen spelen maar deze vervolgens 
totaal niet raken maar wel hun tegenstander meenemen in deze tackle. 
Dit is niet toegestaan omdat de spelregels duidelijk aangeven dat de bal gespeeld moet worden en niet 
de tegenstander. 
Spelers hebben heel vaak de neiging allerlei wilde sprongen in de richting van de bal te willen zien als een 
correcte tackle maar de bal niet raken en dan het bekende gebaar maken dat ze de bal speelden. 
 
De enige tackle die dus geoorloofd is, is glijdend met een of beide benen over de grond, de bal voor de 
voeten van de tegenstander weg te spelen. 
Daarbij moet dus wel de bal geraakt/gespeeld worden  en indien dit laatste niet gebeurd is er sprake van 
een te late of niet geoorloofde tackle en zal de scheidsrechter deze tackle moeten bestraffen met een 
directe vrije schop of strafschop 
 
Het kan dus geen kwaad om zo nu en dan even de spelregels veldvoetbal weer eens in te kijken om de 
kennis weer wat op te frissen. 
 

Correcte tackle van de zijkant ingezet en hierbij wordt duidelijk de bal 
gespeeld.Indien de tegenstander nu echter over dit uitgestoken been zou vallen 
kunnen we normaal door laten spelen omdat hier de spelregels niet worden 
overtreden 
 
 
 

 

 
 
 
Een flying tackle met alle gevaren voor de tegenstander – de wijze van inkomen door de 
verdediger(blauw) is onbesuisd en met buitensporige inzet dus ROOD 
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Een correcte aanval op de bal – beide spelers kunnen de bal spelen (binnen 
speelbereik) en de aandacht (ogen) is gericht op de bal. 
 
 
 

 
Veel succes in de komende beslissende weken op de velden. 
Henk van Ettekoven 
 

 

 

 

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 

 

Noteer vast in de agenda: 
 
19 juni: BBQ (Wolfheze)  Aanvang vanaf 18.00 uur. U 

krijgt nader bericht. 

Jarigen  
Juni  

04      René Landman 
05      Rob Pronk 
06      Tonnie Courbois 
21      Bas van Iersel 
21      Herman de Ruiter 
27      Rienus Klaassen 
30     Adrie van der Beek 

 

Juli 
03     Timo Loomans 
05     Gerrit van der Loo 
08     Ben van der Horst 
19     Martijn Busch 
26     Mohammed Benali 
26     Jan Langeraar 
30     Paul van Koolwijk 
 

 

Vier nieuwe leden        welkom!!!!!!!!!!!!! 

Timo Loomans   Arnhem 
Rodney Kiezenberg  Arnhem 
Niels Goutier  Arnhem (lid ipv donateur) 
Jan Kooij Arnhem 
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Spelregels finale District Oost 

Op vrijdagavond 19 maart  trok het spelregelteam van Arnhem en Omstreken ten strijde in de landelijke 

spelregelfinale van het district Oost.  

We hadden best redelijk kunnen trainen vooraf, maar wisten eigenlijk al dat we niet voor goud zouden gaan.  

Een 4e plaats moest echter haalbaar zijn en misschien wel een 3e als we allemaal goed in ons vel zouden 

zitten. Helaas moest Stephan vanwege zijn werk verstek laten gaan omdat het niet zeker was of hij op tijd zou 

komen. Gelukkig hebben we altijd nog Constant die onze reserve is en die een killers instinkt heeft wat 

betreft spelregels. 

Er waren dit keer slechts 3 supporters mee gekomen, misschien daarom wel bleef ons team steken op de 4e 

plaats. We misten de druk om te presteren die supporters je op kunnen leggen met gezang en spandoeken. 

Maar wie weet komt dat wel als wij beter gaan presteren en dat is het doel voor het aankomende jaar. 

De uitslagen waren deze finale als volgt 

Deventer    340 punten 

Apeldoorn    304 punten  

Doetichem    297 punten  

Arnhem    273 punten   

NOT     260 punten  

Nijverdal    211 punten 

Aankomend jaar proberen Ton en ikzelf ons team zover te krijgen dat we voor de eerste 3 plaatsen mee 

kunnen gaan strijden. Een mooi doel, dat we zeker niet uit de weg gaan. We willen iedereen blijven 

motiveren om de spelregels, maar zeker ook de vraagstelling, te blijven trainen en leren. 

In november is weer een wedstrijd en wij houden u daarvan op de hoogte via de Referee.  

Afsluitend wil ik mijn teamleden Luuk Rijtma, Stephan Hendriksen, Constant Onstenk en onze trainer Ton 

Boks bedanken. 

Een iedere die meer wil weten van spelregels en/of ons spelregelteam kan zich melden bij: 

Gert van Ginkel 

Corversbos 69, 6718 HK, Ede 

0318656336, 0610101132 
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ODE (?)  AAN DE SCHEIDSRECHTER. 

Bron de Bazuin."DVO Bennekom. 
  

 je kunt fluiten 

 je kunt thuisfluiten 

 als je thuis fluit, dan mag je niet thuisfluiten 

 als je uit fluit, dan mag je ook niet thuisfluiten 

 als je thuisfluit, 

 word je uitgefloten 

 fluit je niet uit als het uit is, dan word je uitgefloten 

 je kunt hard fluiten 

 je kunt zacht fluiten 

 je mag nooit middelmatig fluiten 

 als je middelmatig fluit dan wordt je uitgefloten 

 heb je goed gefloten, dan ga je fluitend weg 

 heb je slecht gefloten dan wordt je nagefloten  
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Leeftijdsopbouw van de scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd aan het bestuur een vraag gesteld over de leeftijdsopbouw van 
onze vereniging. De gevraagde informatie was echter niet direct paraat, vandaar het antwoord in deze 
Referee. Per 1 april 2010 hebben wij 10 donateurs en 90 leden. 
Van deze 100 personen (allemaal mannen, helaas) is de jongste in januari 15 jaar geworden. Het oudste lid 
wordt in juni aanstaande 75 jaar. 
De gemiddelde leeftijd van alle leden en donateurs was op 1 april 49,5 jaar. 
Onderstaand wordt in een grafiek de leeftijdsopbouw van alle leden en donateurs weergegeven. 
 

  
 
 
Op de horizontale as is de leeftijdscategorie in jaren weergegeven, terwijl op de verticale as het aantal 
leden/donateurs in die categorie is vermeld. Opvallend is het aantal leden in de leeftijd van 30 tot 40 jaar. 
Blijkbaar waren de gouden jaren van het Nederlandse voetbal (begin jaren 70), niet de meest vruchtbare 
jaren voor scheidsrechtersaanwas.  
Zorgwekkend is natuurlijk wel dat de piek rond de 50 jaar ligt. De continuïteit van onze vereniging is zeker 
gebaat bij een instroom van jonge leden. Dus spreken jullie langs de velden collega-scheidsrechters, die nog 
geen lid zijn van onze vereniging, maak ze warm om zich aan te melden als lid. 
 
Constant Onstenk 
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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 

Niels Goutier> Groningensingel 703- 6835 GB- Arnhem- nsgoutier@live.nl- 06-46 357080  

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  

Bertus Kersten 

(026) 4954011-  b.kersten@chello.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:nsgoutier@live.nl
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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Meldpunt molestaties Regio 3 en 4 (nieuw!!!) 

Theo Wijlemans 

theowijlemans@chello.nl 

06 53 685 692 

 

Trainingen 

Arnhem 

Laatste training KV SIOS ’66 6 mei 
Start training Schelmseweg 20 mei (19.30) 
Aanvang training KV SIOS ’66  26 augustus  
 

Ede 

Laatste training Fortissimo 11 mei (tevens clubavond) 
Start SKV Wageningen 18 mei (vertrek 19.30 uur) 
Aanvang training Fortissimo 10 augustus 

 

 

Van de trainers 

We staan weer bijna voor een afsluiting van een voetbal seizoen waarin natuurlijk altijd onze scheidsrechters 
aanwezig zijn geweest , zichtbaar en onzichtbaar. Ook in onze vereniging zijn in het afgelopen seizoen weer 
veel nieuwe , veelal jonge , scheidsrechters lid geworden , die ook allemaal zijn mee komen trainen en die nu 
allen actief zijn op de voetbalvelden.  
Deze week hoorden wij een van de jongens zeggen:” Ik heb alle trainingen nu meegemaakt en niet een had 
dezelfde oefenstof”, dat is erg leuk om te horen, maar het voornaamste is dat deze jongelingen en natuurlijk 
onze iets “oudere” garde er plezier in hebben, plezier maar natuurlijk ook ambitie en passie voor deze mooie 
sport.  
 
Er zijn dit seizoen “seniors”opgestaan  die zich bereid hebben verklaard om jonge scheidsrechters te 
begeleiden, niet alleen bij de trainingen en spelregels  en met name de praktijk situaties die voorbij kwamen, 
maar ook door begeleiding bij de wedstrijden. 
Bijvoorbeeld in Velp:  Nico Kooij, vroeger veel gefloten, daarna een poosje gestopt, nu weer wekelijks acterend 
in groep 3 Zaterdag, die heeft 3 jonge jongens onder zijn hoede genomen om die jongens te helpen zich te 
ontwikkelen en die ambities hebben om hogerop te komen. En dat loopt voortreffelijk, gezien hun cijfers. 
Het komt geregeld voor dat wij tussen de 15 en 20 scheidsrechters hebben op de training in Ede/Velp, waar 
vroeger duidelijk minder personen aanwezig waren, dat wijst erop dat we met onze vereniging de goede weg 
zijn ingeslagen. Ik denk dat onze club ongelofelijk in de lift zit en dat moeten we zo houden. Er moeten weer 
tijden komen dat de SV Arnhem e/o hofleverancier wordt van de KNVB voor topscheidsrechters, wij zijn ervan 
overtuigd dat we die “toppers”in ons midden hebben. 
Maar ook de leden die we niet zien bij de trainingen, maar die wel in actie hebben gezien en over gelezen, 

mailto:wijlemans@chello.nl
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waar blijven die jongens, die talenten van horen zeggen? Uit ervaring weten wij dat je jezelf sterk kunt 
verbeteren door te vragen en te luisteren,  wat anderen denken en meegemaakt hebben, wij kunnen jullie 
vertellen dat er veel sterke verhalen bij zitten , maar ook worden er situaties besproken waarvan je denkt, dat 
heb ik nooit geweten, daar ga ik mijn voordeel mee doen. 
 
Aan met name die collega’s stellen wij de volgende vragen: 
Jullie zijn hartstikke jong……..(en ook ouder natuurlijk) 
Jullie beoefenen een geweldig mooie sport, het leiden van wedstrijden en dat moet jullie veel plezier doen……  
Jullie willen je conditie (nog verder) verbeteren)…….. 
Jullie willen je spelregels op peil houden c.q. verbeteren….. 
Jullie willen je conditie testen lopen zodat het fluiten je nog gemakkelijker af gaat……. 
Jullie willen toch ook graag promoveren naar een hogere groep….maar…….. 
 
we hebben jullie nog niet gezien op de trainingen, en dat terwijl er elke dinsdagavond in Ede en elke 
donderdagavond in Velp een trainingstaf voor jullie klaar staat die jullie willen helpen om jezelf nog beter te 
maken als scheidsrechter. 
De trainers dagen jullie uit om samen met ons proberen het hoogst mogelijke te bereiken en wie weet , de top 
te halen in deze mooie sport. Wil je wat “rustiger”aan  doen, ben je natuurlijk ook van harte welkom , immers 
we hebben fantastische leden die al langer meelopen en hun sporen al verdient hebben, zij staan ook open 
voor nieuwe scheidsrechterscollega’s.  
 
Aanstaande donderdag houden we in Velp weer onze maandelijkse conditietest (Shuttle Run), iedereen is 
welkom. 
 
Herman Bronkhorst (namens de trainers) 
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Spelregels   

Antwoorden binnen 3 weken na de uitgifte van het blad mailen of sturen naar Ton Boks, Nachtegaallaan 27  
6713 BW Ede  a.boks@upcmail.nl 

1. Een aanvaller van partij A maakt binnen het strafschopgebied van partij B hands. Een verdediger van partij B speelt de 

bal nu uit de toegekende vrije schop richting de zijlijn naar een medespeler. Doordat de verdediger de bal niet goed 

raakt, verdwijnt de bal binnen het strafschopgebied over de doellijn. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Hij laat de vrije schop overnemen. 
b) Hij kent een hoekschop toe. 
c) Hij kent een doelschop toe. 
d) Hij kent een doelpunt of hoekschop toe. 
 

2. Speler A schiet op het doel van de tegenpartij. Op dat moment staat een medespeler van hem buitenspel, maar 

volgens de scheidsrechter niet strafbaar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten bal wordt echter tegen de doelpaal 

geschoten en stuit voor de voeten van deze buitenspel staande medespeler, die vervolgens scoort. Wat beslist de 

scheidsrechter? 

a) Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de medespeler de bal ontving. 
b) Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt. 
c) Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de medespeler stond toen speler A op 
het doel schoot. 
d) Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop. 

Even voorstellen  

Wie ben ik 

Mijn naam is Niels Uffing.  Ik ben 17 jaar en woon in Duiven. Ik zit momenteel in 5 VWO van het Candea 

College. Ik fluit sinds mijn 15de. Ik heb eerst 2 jaar voor de club (SC Groessen) gefloten. Sinds een klein halfjaar 
ben ik scheidsrechter voor de KNVB 
. 
  
Waarom ben ik scheids geworden 

Ik ben begonnen met fluiten omdat ik eens iets anders wilde als zelf voetballen, maar ik wilde wel actief 
blijven bij het spelletje. Na eerst bij de jongere jeugd een aantal wedstrijden te fluiten, leek het me ook leuk 
om hoger op te fluiten. Dit ' traject'  heb ik binnen de club doorlopen, waarna ik mijn BOS cursus heb gehaald. 
Aan het begin van het seizoen ben ik via Herman B. in aanraking gekomen met de COVS en tot nu toe bevalt 
het me prima! Ik hoop dat de trainingen nog goed van pas kunnen komen tijdens mijn verdere carrière. 
  

Niels, namens de redactie veel plezier met het ‘fluiten’. 

mailto:a.boks@upcmail.nl
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3. Terwijl het spel “dood” is, beledigt een wisselspeler vanuit de dug-out de scheidsrechter. Wat moet de scheidsrechter 

beslissen? 

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. 
 

 

4. De witte wedstrijdbal raakt stuk en moet worden vervangen. De enige beschikbare reservebal is oranje. Mag de 

scheidsrechter met deze bal verdergaan, als de wedstrijd bij daglicht wordt gespeeld? 

a) Nee, witte ballen worden alleen bij lichtwedstrijden gebruikt. 
b) Ja, maar alleen als de aanvoerder van de bezoekers geen bezwaar heeft. 
c) Ja, er is geen enkel voorschrift ten aanzien van de kleur van de bal. 
d) Nee, de vervangende bal moet dezelfde kleur hebben als de oorspronkelijke. 
 

 

5. Twee tegenstanders lopen achter de bal aan, die door de doelverdediger ver naar voren is getrapt. Zonder dat beide 

spelers de bal nog kunnen spelen, geeft de verdediger de aanvaller een schouderduw. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop. 
b) Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop. 
c) Hij laat gewoon doorspelen. 
d) Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop of strafschop. 
 
 

 

6. Een inwerpende speler laat de bal per ongeluk vallen. De scheidsrechter ziet dit. De bal komt bij een tegenstander 

terecht. Hoe reageert de scheidsrechter?  

a) Hij laat doorspelen, omdat hij de voordeelregel toepast. 
b) Hij onderbreekt het spel en laat de tegenpartij inwerpen. 
c) Hij onderbreekt het spel en laat dezelfde partij opnieuw inwerpen. 
d) Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 
 

 
 

 


