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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
Juni 2010 -  jaargang 2 nr 4 

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    (Theo Maassen)                                                                                                                             

“Ik ben niet labiel, ik ben emotioneel flexibel"  

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

 

Afsluiting training in Ede of wel  2e dinsdag in mei 

Dinsdag 11 mei werd de training in Ede zoals gebruikelijk afgesloten met een 

gezellig samenzijn. Ons erelid Jan Arends was samen met lid van verdienste 

Ton Boks aanwezig.  De gebruikelijke inleg ging op aan diverse, al dan niet 

alcoholische, drankjes. Theo bakte de gezonde hapjes weer bruin, kortom het 

bleef nog lang gezellig. Jan ‘worst’ Langeraar kwam ook nog 

even –uiteraard later- trainen en verzorgde diverse plates 

met worst. Als klap op de vuurpijl had Jan van Reemst het 

‘restant-geld’ gebruikt voor een aantal salades.  

Resumé: Fortissimo bedankt voor de ruimtes, Theo voor de ballen, Jan voor de 

organisatie en u allen voor de gezelligheid. De training is nu tot 10/8 bij SKV in 

Wageningen.  

 

mailto:roelevink@versatel.nl
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Arbiters dromen langs de A348 van de top  

door  Victor de Kok/de Gelderlander  

VELP: Net als voetballers moeten ook scheidsrechters trainen om in vorm te blijven. Op het 

veld van scheidsrechtersvereniging ‘Arnhem en omstreken’, pal aan de snelweg A348 in 

Velp, werken arbiters wekelijks aan hun conditie. Oefenmeesters Herman Bronkhorst en 

Gerrit van der Loo zoeken vooral naar jonge talenten om hen de fijne kneepjes van het vak 

te onthullen. „Wij scheidsrechters trainen vooral op conditie”, verklaart Niels Goûtier. De 

25-jarige arbiter kijkt vandaag naar zijn clubgenoten, er wacht een feestje. „Normaal train ik 

hier elke donderdag. Ideaal om fit te blijven en feedback te krijgen van de ouderen.” Op het 

veld is de warming-up gedaan en concentreren de scheidsrechters zich op de komende 

‘coopertest’. „Als je tot trap negen komt, mag je in de hoofdklasse fluiten,” zegt Goûtier 

enthousiast. „Ik ben benieuwd wie het haalt.”  

Gelukkig voor de oudere arbiters bestaat de training uit twee gedeelten: conditietrainingen 

en spelregeltesten. In de finale van de coopertest excelleren vooral de jongelingen. Eén van 

die ‘jonkies’, de zeventienjarige Nils Uffing, traint nu ruimschoots een jaar bij de 

scheidsrechtersvereniging. „Nils gaat er één worden”, zegt trainer Herman Bronkhorst trots. 

„Hij heeft de kop mee en hij kan de leiding nemen.” Wekelijks reizen Uffing en twee 

leeftijdsgenoten vanuit Groessen naar het Velpse trainingsveld om het ambacht van 

scheidsrechter onder de knie te krijgen. „Zij hebben al zoveel situaties meegemaakt, daar 

kan ik een hoop van leren”, zegt Uffing. Dat is precies de gedachte die de 

scheidsrechtersclub heeft met het werven van jongeren. „Die gasten moeten het in de 

toekomst doen. De arbiters krijgen steeds minder respect van de spelers. Dat maakt het vak 

des te moeilijker. Daarom is het beter jong te beginnen”, verduidelijkt Bronkhorst. 

De oudere arbiters vergezellen hun jonge collega’s af en toe naar wedstrijden. Gerrit Danen, 

met 69 jaar de nestor van de groep, neemt voor het douchen nog even poolshoogte bij 

trainers Bronkhorst en Van Loo. „Die Nils, is dat een goede? Hij wil dat ik een keer kom 

kijken.” Wanneer zijn vraag positief beantwoord wordt, glimlacht hij tevreden. „Dan zal ik 
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eens komen. Maar als hij het slecht doet, krijgt hij gewoon op de kloten.” Oefenmeester van 

der Loo lacht om de uitlatingen van de ietwat norse Danen. „Dit is precies hoe wij het willen 

zien. De oudjes die de jonkies op sleeptouw nemen.” Wanneer de scheidsrechters opgefrist 

uit de kleedruimte komen, kan de spelregeltoets beginnen. Maar eerst wordt er gezellig nog 

wat gedronken. „Wij scheidsrechters zien niet zo vaak beroepsgenoten, laat staan jonkies”, 

roept een arbiter vanachter zijn cola. „Het is hier een samenzijn van Einzelgänger.” 

 

                  KPMG Toernooi Amsterdam.  

Het was vroeg opstaan zaterdag 5 juni voor 10 scheidsrechters ( + 1 uit Veenendaal ) van 

onze vereniging. Om 07.30 uur was het verzamelen bij Hans van den Broek in Ede, waar de 

koffie klaar stond. Een kort gezellig samenzijn volgde onder het genot van de koffie, Mevr. 

van den Broek had het druk op de vroege zaterdagmorgen. Bedankt hiervoor. 

Om 08.00uur vertrok het gezelschap naar Amsterdam, waar we om 09.15 uur arriveerden. 

Het Toernooi zou om 10.00 uur te beginnen, maar dat lukte niet i.v.m. afzegging van enkele 

teams. De organisatie moest in een sneltreinvaart een ander programma uit de hoge hoed 

toveren. Gelukkig lukte dat en om half elf kon er begonnen worden met het programma. 

Er werd 7 tegen 7 gespeeld met een wedstrijdduur van 20 minuten, met uitzondering van 

de A poule die 25 minuten speelde. Gelukkig verliep verder alles vlekkeloos. Rond het 

middaguur werd een lunch aangeboden die er prima uit zag: belegde broodjes, salade, fruit 

en diverse drankjes. Na de lunch werd het programma voortgezet, de poulewinnaars 

speelden de finale, de nummers 3 en 4 deden het af met strafschoppen. De dag werd 

afgesloten met een prima verzorgde BBQ. Voordat we naar huis gingen, kreeg onze 

secretaris van de organisatie 2 nieuwe wedstrijdballen overhandigd, te gebruiken bij het 

veldvoetbaltoernooi COVS district Oost 12 juni in Voorst. 

Het was voor ons als scheidsrechters wederom een plezierige dag om daar aanwezig te zijn , 

prima verzorgd en geen enkele wanklank richting de scheidsrechter. 

Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken heeft een goede indruk achter gelaten in 

Amsterdam. Prima toch! 

 Jan van Reemst. 
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Van de redactie 

We hebben weer(!!!!!) een blad vol informatie. We kunnen dat alleen volhouden als u ons blijft voorzien 

van informatie. Tot nu toe gaat dit prima. Houden zo. Waarom toch deze ‘van de redactie’. We willen u 

uitleggen dat we sommige stukjes iets inkorten, andere stukjes iets opleuken. Soms gaan we iets er 

anders inzetten. Allemaal met het doel om dit blad leesbaarder voor u te maken. Het leest moeilijk als 

we allemaal stijlen (met soms een klein tikfoutje) in de columns wegzetten. 

We vragen begrip hiervoor. 

 

Ede Cup 2010 

Zaterdag 14 augustus wordt het toernooi om de Ede cup georganiseerd. Locatie sportpark de Eikelhof in 

Bennekom. Organisatie is in handen van de BEV. Ook dit jaar hebben zij voor de arbitrage een beroep 

gedaan op de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken. Voor het eerst is er ook een damesgroep 

met 6 teams, verdeeld over 2 poules.  

Verdere gegevens ontbreken nog bij het ter perse gaan van dit nummer. Contactpersoon is Hans van den 

Broek, zie redactie. 

 

 

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. 

 

Topklasse voor Johan van Dijk, BRON EDE STAD 12 mei. 

Er zal in ieder geval één Edenaar actief zijn in de nieuw te vormen Topklasse, Assistent Scheidsrechter 

Johan van Dijk  (lid van onze vereniging)  zal volgend seizoen vlaggen in de topklasse op zaterdag. “De 

eerste zes op de ranglijst mogen door. Ik ben tweede geworden”, liet de opgetogen van Dijk weten. 

Ook voor het bijna afgelopen seizoen stonden voor van Dijk nog een paar leuke duels op het programma. 

Dinsdag 11 mei was hij aangewezen bij de wedstrijd in de kampioenscompetitie tussen Barendrecht en 

IJsselmeervogels. 

 

mailto:arnhem@covs.nl
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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. 

 

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

Jarigen  
Augustus 

 03-08    Victor Kleve 
03-08    Ron Lammers 
09-08    Chris Papjes 
10-08    Chris Christian 
19-08    Martin Bernhard 
22-08    Jan Arends 
28-08    Maarten ten Broek 
30-08    Wil Beekhuizen 
30-08    Luuk Rijtma 

 

September 
01-09    René van Beersum 
02-09    Rein Borgers 
02-09    Hans van Holland 
03-09    Redie Muijlkens 
05-09    Herman Bronkhorst 
09-09    Stephan Hendriksen 
10-09    Erik Wardenier 
13-09    René Artz 
16-09    Constant Onstenk 
23-09    Patrick Baardman 
26-09    Pieter de Groot 
29-09    Ramon Wijkamp 
 

Nieuwe leden        welkom!!!!!!!!!!!!! 

Jeroen Westen (Arnhem) groep za 29 
Arnold Weenink (Arnhem) 

 

 

 

 

mailto:j.reemst8@upcmail.nl
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Gefeliciteerd!!! 

We willen hierbij Jan Hardeman (voorzitter van onze buurvereniging uit Veenendaal) feliciteren met zijn 

Koninklijke Onderscheiding op 30 april. Jan proficiat. 

Ook Ben Pattynama en John Veldhuizen  willen we feliciteren met het trainersdiploma. Rijk 
Middelman en Herman Bronkhorst  hoefden ‘alleen’ maar bij te scholen. Deze cursus en bijscholing 

werd verzorgd door Niels de Vries, de KNVB-trainer die ook onze betaald voetbal collega’s van allerlei 
trainingsschema’s  voorziet. 
 
Verdere gegevens over promoties/degradaties worden pas bekend gesteld op 21 juni.   
 

 

Leuke links 

Bijgaand alvast één link om te starten. Let wel, het internet is af toe een chaos, leuke links kunnen oude links 

worden. De redactie is uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke link dan ook. 

http://home.wanadoo.nl/scheidsrechter/ 

 

 

 

Shutttle-Run testen (onder voorbehoud) 

di 14 sept: Almelo 

di 21 sept: Doetinchem 

do 23 sept: Wageningen (organisatie bij Arnhem en omstreken) 

za 25 sept: Deventer (op het veld en in de zaal) 

wo 29 sept: Zwolle en Enschede 

za 23 okt: Deventer (Herkansing 

 

 

 

Verhuisd, nieuw mailadres of telefoonnummer?                                                                                                          

We proberen iedereen steeds zo goed mogelijk te informeren. Dat kan alleen met een actuele ledenlijst. 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 

http://home.wanadoo.nl/scheidsrechter/
mailto:arnhem@covs.nl
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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 

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
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Arnhem/Velp > looptrainers Gerrit van der Loo, 026-3115793, loogerrit@msn.com. Herman 

Bronkhorst, 0316-267414 h.bronkhorst@upcmail.nl.  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 

 

Meldpunt molestaties Regio 3 en 4  

Theo Wijlemans 

theowijlemans@chello.nl 

06 53 685 692 

 

Trainingen 

Arnhem: Training Schelmseweg vanaf 20 mei (19.30) 

Aanvang training KV SIOS ’66  26 augustus  
Route Schelmseweg: 
Komende vanuit Velp/Rozendaal neem je de Schelmseweg. Vanaf de laatste rotonde vanuit Rozendaal richting 
Arnhem is het ongeveer 300 meter aan de rechterkant, daar kun je het bos inrijden naar de parkeerplaats. 
Komende vanuit Arnhem neem je de Schelmseweg (dat is ook de weg waar de dierentuin en het Openlucht 
museum aan liggen) richting Rozendaal. Op een bepaald moment gaat de weg naar rechts en rij je tussen een 
dubbele rij bomen. Daarna is het ongeveer 400 meter aan de linkerkant en rij je de parkeerplaats op het bos 
in. (denk aan het voorsorteren want er is daar een  scherpe bocht naar rechts) 
 

Ede:SKV Wageningen 18 mei (vertrek 19.30 uur) 

Aanvang training Fortissimo 10 augustus 

mailto:loogerrit@msn.com
mailto:h.bronkhorst@upcmail.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
mailto:%20636510%20-%20roelevink@versatel.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
mailto:wijlemans@chello.nl
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WWW.SCHEIDSRECHTERSKLEDING.NL 

INTERNETSPORTWINKEL 

Wij leveren scheidsrechterskleding van  

SALLER - ROLINI – B+D – CAWILA – FINALE  

Alle prijzen zijn inclusief  BTW en verzendkosten 

Let op onze pakket aanbiedingen    Shirt- broek en kousen  

 

Rekken en strekken deel 2 

 
11. Romp/Armen: 

We laten de armen volkomen slap langs het lichaam hangen en zetten nu een fel draaiende beweging vanuit 

de romp afwisselend naar rechts en links in. Hierdoor worden de armen als het ware rondgeslingerd. 

  

12. Armen: 

 Armen gelijktijdig voorwaarts of achterwaarts draaien. 

 Armen tegengesteld voor-en achterwaarts draaien. 

  

13. Armen: 

Na éénmaal voor/achterwaarts tegengesteld gezwaaid te hebben, maken we een volledige draaibeweging met 

de ene arm voorwaarts en de andere arm achterwaarts. 

  

14.Armen: 

 Zijwaarts zwaaien voor het lichaam langs. Eenmaal linksom, eenmaal rechtsom. 

  

15.Armen: 

Als 14, maar nu bij het linksom zwaaien een sluitsprong naar links maken en bij rechtsom zwaaien een 

sluitsprong naar rechts. 

  

16. Armen: 

 Molenwiek voor- en achterover. 
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17. Schoudergewricht: 

De schouders afwisselend naar boven- laag- achter en- voren trekken. Ritme: hoog/hoog, laag/laag, 

achter/achter, voor/voor. 

  

18. Armen: 

 Armen gelijktijdig voor- of achterwaarts draaien in steeds,groter en kleiner  wordende cirkels. 

  

20. Polsgewricht: 

 Polsen draaien, waarbij we de handen in "bidgroep" houden. 

  

Ik wens een ieder veel plezier met deze rek- en strekoefeningen I / II  en een fijne vakantie:  

Ben Pattynama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 1  

Wie ben ik 

Mijn naam is Jeroen Westen.  In augustus word ik 28 zomers oud en ben woonachtig aan de noordkant van 

Arnhem. Ik ben werkzaam als ict-testspecialist voor Info Support uit Veenendaal, op dit moment gedetacheerd 
bij Achmea in Apeldoorn (Centraal Beheer). Ik heb de afgelopen drie jaar gefloten als clubscheidsrechter bij 
VDZ. In seizoen 2010/2011 wil ik het spelen in VDZ 1 op zondag gaan combineren met voor de bond senioren 
fluiten op zaterdag. 
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Even voorstellen 2 

Wie ben ik 

Mijn naam is Arnold Weenink, 30 jaar en woonachtig in Arnhem. Per 1 juni 2010 ben ik werkzaam bij 

SITA News te Arnhem als Sr. medewerker management informatie. Daarnaast volg ik nog een 

masteropleiding in Controlling, waarbij ik eind dit jaar mijn diploma hoop te halen. In de jeugd en een 

aantal seniorenelftallen heb ik gevoetbald voor SVBV te Barchem en 2 jaar geleden ben ik lid geworden 

van RKHVV. Bij RKHVV voetbalde ik in het 9e, een vriendenelftal. 

  

Waarom ben ik scheids geworden 

Het 9e van RKHVV is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een scheidsrechter en doordat ik 

geblesseerd raakte aan mijn knie, heb ik afgelopen seizoen een behoorlijk aantal wedstrijden gefloten. Na 

afloop van de wedstrijd kreeg ik vaak positieve reacties van beide elftallen en het fluiten vind ik leuk om te 

doen. Omdat ik vind dat een scheidsrechter wel alle regels moet kennen, heb ik dit jaar de cursus 

scheidsrechter veldvoetbal gevolgd. Nu ik geslaagd ben wil ik aankomend seizoen wedstrijden gaan fluiten 

voor de KNVB. Om het fluiten een beetje serieus op te pakken heb ik me nu aangemeld bij het COVS.  

Arnold, ook welkom en veel succes en nog meer positieve reacties toegewenst. 

 

Spelregels  Bijgaand de ‘oplossing’ 

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. 
 
 
 

Waarom ben ik scheids geworden 

 Na een jaar als trainer van een damesteam en een jaar als coach van een juniorenteam wilde ik graag wat 
minder verplichtingen op zaterdag. Daarop leek het me leuk om als clubscheidsrechter bij de jeugd betrokken 
te blijven (de jaren daarvoor incidenteel jeugdwedstrijden en -toernooien gefloten). Dat is afgelopen seizoen 
zo goed bevallen, dat ik rond de winterstop de BOS-cursus heb gevolgd en afgerond.  
Voor meer uitdaging ga ik aankomend seizoen voor de bond fluiten om te ervaren hoe dat bevalt. Voor de 

langere termijn lijkt het me een mooi doel om in een hogere klasse te mogen acteren als arbiter dan dat ik als 

speler heb gedaan.  

 Jeroen, namens de redactie welkom bij onze vereniging en veel plezier met het ‘fluiten’. 
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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. 
 

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. 
 

 


