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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
Augustus 2010 -  jaargang 2 nr 5 

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    (Guy Goethals)                                                                                                                             

“Een ideale wedstrijd voor een scheidsrechter is er één waar niemand gezien heeft dat er een 

scheidsrechter aanwezig was." 

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

 

40e IJssel en Berkeltoernooi  (verslag van Nico Kooij)  

Na jarenlange afwezig te zijn geweest heeft 

onze vereniging  weer deelgenomen aan het 

40ste IJssel en Berkeltoernooi, georganiseerd 

door SZO Zutphen. Zaterdagmorgen om 8.00 

uur vertrek naar Voorst. Na een tactische 

speech van trainer John Veldhuizen, “we spelen 

een ruitformatie” was iedereen scherp.  

Van Almelo werd verloren met 1-0 door een bal 

die van richting veranderde. Keeper Gert van 

Ginkel was kansloos. Vooral het wennen aan 

elkaar was het probleem. Na een donderspeech 

van John, waarbij Van Gaal nog iets kon leren, 

begonnen we onze 2e wedstrijd tegen 

Nijverdal. Door tactische omzettingen was het na 2 min. al 1-0 voor ons door een doelpunt van Chris. 

Nog geen 3 minuten daarna gaf Luuk Rijtma (linksback) zijn tegenstander teveel ruimte waarna het 1-1 

werd. Uit een corner scoorde Christian met een strakke kopbal 2-1. Weer over de linkerkant waar 

mailto:roelevink@versatel.nl
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Herman B. inmiddels Luuk R. had vervangen een aanval en de gelijkmaker: 2-2. 

 De 3e wedstrijd was tegen Zwolle. Nadat Chris de paal had geraakt, scoorde hij al vallend de 1-0. B.B 

(niet Brigitte Bardot), maar Bjorn Bronkhorst faalde voor open goal. Dus het bleef bij 1-0. De volgende 

(4e) wedstrijd was tegen Zutphen. Deze wedstrijd verloren we kansloos met 2-0. Het leek wel of sommige 

spelers zich de vorige wedstrijd teveel hadden gegeven want enkelen zaten er conditioneel aardig 

doorheen.  

  

Omdat we in de poule 4e waren geworden moesten we de volgende 

wedstrijd tegen Deventer, die 1ste in groep A waren geworden. Deventer, 

altijd een lastige en vervelende tegenstander. Maar we hadden inmiddels 

versterking gekregen van onze Leo Messi (Gerrit vd Loo). Vanaf de aftrap 

wilde hij zich waarmaken, maar het was duidelijk te zien dat ook hij met 

vermoeidheidsverschijnselen had. 

Deventer kreeg een vrije trap en het schot over de grond was voor Gert onhoudbaar. Hierna kreeg Chris 

nog wel een grote kans, maar helaas naast. Er werd door ons goed gevoetbald, maar wel verloren. 

 Daarna de wedstrijd tegen Noord Oost Twente. We misten veel kansen, maar gaven niets weg. Dus 0-0, 

penalty’s en een hoofdrol voor Gert van Ginkel. Drie penalty’s gestopt waarvan één met een geweldige 

redding (zie foto). Als laatste de strijd om de 5e/6e plaats tegen Zutphen. De wedstrijd leek op een 

gelijkspel uit te draaien, maar vlak voor het einde werd onze Messi ten val gebracht. De vrije trap kwam 

voor de voeten van Chris, die zich mooi vrij maakte, maar 

tegen de uitkomende keeper aan schoot. In blessuretijd 

scoorde Zutphen dankzij slecht ingrijpen van onze verdediging. 

Dus 6e van de 12 ploegen. 

Een leuke, leerzame dag en voor herhaling vatbaar. 

Supporters(Constant Onstenk, Eddie Weijman met 

echtgenote, Jan van Reemst) trainer John en verzorger Ben 

Pattynama bedankt. 
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Barbecue (BBQ) in Wolfheze  (verslag van Jan van Reemst)  

Op zaterdag 19 juni werd de jaarlijkse BBQ gehouden voor onze 

leden bij de vv Wodanseck. De opkomst was goed te noemen, 

alleen het weer was niet echt optimaal. Kans op buien een stevige 

wind maar René Landman had dé oplossing, een grote en stevige 

partytent die ons droog en windvrij hield. Bovendien konden we 

van het clubhuis gebruik maken. 

Tijdens het roosteren was er menig spannend/sterk verhaal over de 

ervaringen van het afgelopen seizoen. Bovendien was er een verloting georganiseerd om 

enigszins de kosten te dekken. Om ongeveer 22.00 uur was de honger gestild (en de dorst 

gelest) en werd er begonnen door de heren met het afbreken van de partytent en het 

schoonmaken van de BBQ. Onze dank gaat uit naar vv Wodanseck voor het beschikbaar 

stellen van het clubhuis, René Landman en medewerker voor de bediening en partytent.  

Als laatste willen we  slagerij Pater uit Ede bedanken voor het verzorgen van de BBQ, het 

was weer prima verzorgd.  

Volgend jaar willen we het seizoen opnieuw op deze manier afsluiten. 

 

                  Promoties        Proficiat!!!!!!!!! 

Henrico Pit                       Zo03 → Zo02 

John Christian                 Zo05 → Zo04 

Bas van Iersel                  Za04 → Za03 

Maarten ten Broek        Zv03 → Zv02 

Rijk Middelman              Za04 → Za03 

Jerry Plate                       Za24 → Za23 

Mohammed Benali        Zo04 → Zo03 

Johan van Dijk                 Zo04 → Zo03 

Johan van Dijk                 Za31 → Za30 (ass.scheidsrechter naar deTopklasse!!) 

Gert van Ginkel              Zo31 → Zo30 (ass.scheidsrechter naar deTopklasse!!) 

Allen:  proficiat  (nog een keer) en veel succes in het nieuwe seizoen  
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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. 

 

Van het bestuur 

Beste sportvrienden, 

Het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur. Velen zijn al actief geweest met toernooien, 

bekerwedstrijden of vriendschappelijke wedstrijden. En hebben zo weer kunnen ruiken aan de echte 

grasmat of de kunstvariant, die duidelijk terrein wint in ons land. Als Bestuur willen we ook komend 

seizoen ons beleid verder ten uitvoer brengen: meer service verlenen, meer leden werven, bestaande 

leden behouden, meer ondersteuning bieden, meer activiteiten ontplooien en de relatie met 

voetbalverenigingen en KNVB verder verbeteren. Zo wordt er onder andere nagedacht over een 

Technische Dag, willen we commissies in het leven roepen om deeltaken te kunnen realiseren. Zoals 

bijvoorbeeld op spelregelgebied, PR-gebied of sponsoring. We werken de plannen momenteel uit en 

komen er in het najaar op terug. Sommigen van jullie werden verblijd met promotie. Anderen zagen 

promotie aan hun neus voorbij gaan of moesten even een stapje terugdoen: in alle gevallen wensen we 

jullie veel succes én plezier komend jaar! 
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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. 

 

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. 

 

Leuke links 

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. Als een link het niet meer doet of de inhoud is 

dubieus dan even melden aan de redactie s.v.p. 

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

www.zijda.org/scheidsrechters/links.htm 

www.covs.nl/ (doorklikken naar Arnhem voor nieuws over onze vereniging) 

De Vierdaagse van Nijmegen 

Een aantal van onze leden hebben deze 

prestatietocht volbracht Rijk Middelman( zijn 27e 

(!!) vierdaagse). Ook onze Haagse vriend Joop 

Visser was 4 dagen van de partij.  

Beiden proficiat. 

Herman ten Kaate heeft aan de organisatie 

bijgedragen, ook dit mag vermeld worden 

mailto:arnhem@covs.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
http://home.wanadoo.nl/scheidsrechter/
http://www.zijda.org/scheidsrechters/links.htm
http://www.covs.nl/
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Ede Cup 

Zaterdag 14 Augustus werd het toernooi om de Ede Cup gehouden onder prima 

weersomstandigheden. Locatie Sportpark de Eikelhof in Bennekom. Alle  

verenigingen uit de gemeente Ede hadden hun standaardteams ingeschreven voor 

dit toernooi, leuke bijkomstigheid was dat voor het eerst ook damesteams 

deelnamen. Er waren maar liefst 21 scheidsrechters voor nodig om de wedstrijden 

in goede banen te leiden. Het herentoernooi werkte met neutrale trio’s,  voor het damestoernooi 

kwamen de assistent scheidsrechters van een voetbalclub. Het toernooi had een sportief karakter, totaal 

2 x geel en 1 keer rood (hands voor de keeper buiten het 16-metergebied). De Ede Cup 2010 werd 

gewonnen door gastheer v.v. Bennekom, bij de dames ging de Cup naar D.T.S. ’35 uit Ede. 

Helaas kwam één van onze leden niet opdagen, dit is prima opgevangen door v.v. Bennekom.  

 Jan van Reemst.  

 

 

Noteer vast in de agenda: 
 
Jarigen  
 
September 

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

 
 

Oktober 
Raycko Hummel         01-10 
Antoon Brugman       04-10 
Jan van Orden            10-10 
Henk van Ettekoven 31-10 
 

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

 

T.C. (Theo) Beumer uit Ede, Zaal4 
G.C.J. (Gert) Bogers uit Bennekom,  Za06 
 
John Veldhuizen is per 1/8 donateur (ipv lid) 
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Shutttle-Run testen  

Dinsdag 14 September 2010 te Almelo  
Dinsdag 21 September 2010 te Doetinchem  
 Eerste start: 18.00 uur  Laatste start: 20.00 uur.  
 Locatie: Sportpark “De Bezelhorst” Bezelhorstweg 87, 7009 KK te Doetinchem  
 Aanmelden: ter plaatse  
 Inlichtingen: H.G. Huntink, Tulpstraat 124 7004 DL Doetinchem.  
 Tel.0315-342888 e.mail. henkhuntink@hotmail.com  
Donderdag 23 September 2010 te Wageningen 
 Eerste start: 18.00 uur Laatste start: 20.00 uur  
 Locatie: UniversiteitsSportcentrum De Bongerd   
 Bornsesteeg 2,  6708 PE Wageningen.  
 Inlichtingen / Aanmelden Secretaris C.Onstenk  
 Leeuweriksweide 228, 6708 LP Wageningen  
 Tel. 0317- 415724 e-mail arnhem@covs.nl  
Zaterdag 25 september 2010 te Deventer  
 Conditietest wordt gelopen zowel veld als in de zaal.  
 Eerste start: 09.00 uur Laatste start: 11.00 uur  
 Locatie: Clubhuis S.V. Deventer e.o. Clubhuis “De Keurkamp”  
 Keurkampstraat 3a, 7415 DL Deventer Tel. 0570-607071  
 Aanmelden: voor 11 September 2010 bij M.de Leest, hetzij per mail of schriftelijk.  
 M. de Leest Lange Zandstraat 12a 7412 CH Deventer  
 E-mail: mdeleest@planet.nl  
 TEST KAN WORDEN GELOPEN OP HET VELD EN IN DE ZAAL.  
Woensdag 29 september 2010 te Zwolle  
  
Woensdag 29 September 2010 te Enschede  
Zaterdag 23 Oktober 2010 te Deventer (zie 25 September 2010)  
 eerste start 9.00 uur laatste start 10.30 uur. (VELD EN ZAAL. )  
 
BIJ EEN SCHRIFTELIJKE aanmelding gelieve men te vermelden: naam, voorletters, volledig adres met 
(postcode), geboortedatum, bij welk KNVB District men scheidsrechter is, KNVB relatienummer, van welke 
COVS-groep men lid is en hoe vaak de conditietest al met goed gevolg is afgelegd.  
BIJ INSCHRIJVEN GEBRUIK NIEUWE INSCHRIJFFORMULIEREN KIJK OP covs@.nl  
BIJ ALLE CONDITIETESTEN IS ER GELEGENHEID TOT HET AFLEGGEN VAN DE SPELREGELTOETS.  

 

FORMULIER IS BIJGEVOEGD 
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Shuttle-run test en spelregeltoets  

Algemeen  

Gepromoveerde scheidsrechters en scheidsrechters die in een hogere groep zijn 

geplaatst moeten de eerstvolgende shuttle run test/spelregeltoets met voldoende 

resultaat afleggen. Hiervoor geldt dat men de aantal trappen van de nieuwe groep 

moeten lopen. Daarnaast zijn er een aantal groepen waarbij verplicht aan de test en 

toets dient te worden voldaan. Voor scheidsrechters waarvoor in het seizoen 2010-2011 

dispensatie is verstrekt inzake afname test/toets, dienen verplicht deel te nemen aan de 

test/toets in september 2010-2011. Spelregeltoetsen mondeling afleggen dient 

schriftelijk te worden aangevraagd via KNVB district Oost, afdeling 

scheidsrechterszaken.  

Tevens zal er dit seizoen één alternatieve test worden aangeboden. Waar + wanneer is 

tot op heden niet bekend (afhankelijk van de deelname), nadere berichtgeving volgt. 

Hiervoor moet u zich wel speciaal schriftelijk aanmelden bij het districtsbureau van de 

KNVB district Oost inclusief een duidelijke medische verklaring van de huisarts of 

fysiotherapeut, waaruit moet blijken, waarom niet aan de shuttle- run test kan worden 

deelgenomen. De DCS Oost beslist over deelname die zich hiervoor aanmelden. Tevens 

kan een medische attest aangevraagd worden via arts KNVB Zeist, bij mogelijke 

onduidelijkheden. De spelregeltoets moet op één van de reguliere momenten (zie 

overzicht) worden gemaakt. Bij het afnemen van de alternatieve test wordt géén 

spelregeltoets gehouden !!  

Groep  Verplichting  aantal trappen  vragen goed toets  

ZALL/ZOLL  ja, 2x per seizoen  9  6  

ZA01/ZO01  ja, 2x per seizoen  9  6  

ZA02/ZO02  ja, 2x per seizoen  8  6  

ZA03/ZO03  ja, 1x per seizoen  7  6  

ZA04/ZO04  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

6  6  

ZA05/ZO05  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

6  6  

ZA09/ZO09 (ass)  ja, 2x per seizoen  7  6  

ZA21  ja, 1x per seizoen  7  6  

ZA22  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

6  6  

ZA23  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

6  6  

ZA24  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

5  6  

ZA25  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

5  6  

zaalvoetbal elite  ja, 2x per seizoen  Fifa-8  6  

ZV01  ja, 2 x per seizoen  Fifa-8  6  

ZV02  ja, 2x per seizoen  7  6  

ZV03  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

6  6  

ZV04  nee, tenzij: zie alg. 
voorwaarden  

5  6  
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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 

 
 

 

Data Regiobijeenkomsten: 

  

Veldvoetbal  

Regio B:  6 september 2010 CSV Apeldoorn te Apeldoorn  

Regio D:  15 september 2010 Wanmolen te Zetten  

Regio E:  7 september 2010 Radstake te Varsseveld  

Zaalvoetbal  

Regio:   2 september 2010 Rijkerswoerd te Arnhem  

 

 

mailto:arnhem@covs.nl
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OPROEP!!                             SPELREGELCOMPETITIE 

Zoals jullie regelmatig in The Referee hebben kunnen lezen heeft het Spelregelteam van onze 
Scheidsrechtersvereniging de laatste jaren aardig aan de weg getimmerd. Het afgelopen voorjaar 
werd keurig de districtsfinale gehaald en hier werd op een haar na de landelijke finale gemist.Een 
en ander was voor een groot deel te danken aan de enthousiaste inzet van met name Ton Boks en 
Gert van Ginkel. 
 
In het najaar start weer een nieuw seizoen met spelregelwedstrijden. Uiteraard zou het erg mooi 
zijn als Arnhem en omstreken ook nu weer met een sterk team van de partij is. Hiervoor zijn wij 
echter wel op zoek naar nieuwe leden van het spelregelteam. 
 
Wat bieden wij: 
Het opdoen van spelregelkennis onder begeleiding van spelregelgoeroe Ton Boks  Diverse 
gezellige trainingsavonden, waarbij alle facetten van de spelregels aan de orde komen. Tenminste 
een spannende halve finalewedstrijd, bij succes gevolgd door een districts- en eventueel een 
landelijke finale. 
 
Wat vragen wij: 
Interesse in de spelregels. Regelmatig de trainingsavonden bezoeken. Een schema zal in goed 
overleg opgesteld worden. Beschikbaar zijn op de wedstrijdavonden (meestal vrijdagavond)  waar 
op diverse manieren de spelregelkennis getoetst gaat worden Het zal duidelijk zijn dat een 
gedegen spelregelkennis je, als scheidsrechter, alleen maar sterker kan maken. Als je interesse 
hebt om aan het spelregelteam van Arnhem en omstreken deel te nemen, of verdere informatie 
hierover wilt hebben kun je via onderstaande e-mailadressen met Ton Boks of Constant Onstenk 
contact opnemen. Van harte aanbevolen. 
 
Ton Boks:                        a.boks@upcmail.nl 
Constant Onstenk:         constant@chello.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.boks@upcmail.nl
mailto:constant@chello.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 –53 719066 

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, 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 

 

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: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
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Meldpunt molestaties Regio 3 en 4  

Theo Wijlemans 

theowijlemans@chello.nl 

06 53 685 692 

 

 

STELLING!!!!!!             Wat vind jij ervan????????? 

Het seizoen is vervelend begonnen voor de Dordtse scheidsrechter Jan Tempelaar. Hij is 

door de KNVB voorlopig uit het programma gehaald, vanwege de gebeurtenissen in het 

oefenduel Heerjansdam - Barendrecht. Op 22 augustus had Tempelaar de topklasse-

wedstrijd Baronie - JVC Cuijk moeten fluiten, maar dat ging al niet door.  

Tempelaar, die recent nog de wedstrijd om het landskampioenschap tussen 

IJsselmeervogels en Gemert floot, deelde in de oefenwedstrijd op de Molenwei drie keer 

rood uit. Daarna stapte Barendrecht van het veld. Na een lange afkoelingsperiode liet 

Tempelaar beide teams de wedstrijd weer met elf man hervatten. De KNVB neemt hem 

vooral kwalijk dat hij in eerste instantie geen rapport opmaakte van het gebeuren 

Stelling: 

A. Heeft de KNVB gelijk en moet de scheids altijd rode kaarten bij oefenwedstrijden 

doorgeven aan de bond? 

B. Of moet de KNVB dit aan de scheidsrechter zelf overlaten? Immers, als hij de 

kaarten doorgeeft wordt hij wellicht nooit meer gevraagd voor dit soort mooie 

oefenwedstrijden. Of had de scheidsrechter het tijdens de wedstrijd wellicht 

anders op kunnen lossen? 

Graag jouw mening naar: arnhem@covs.nl 

In de volgende Referee kom ik erop terug en wellicht een nieuwe “Wat vind jij ervan???”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wijlemans@chello.nl
mailto:arnhem@covs.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  

 

 

Bestuursflits. 

Beste leden, donateurs en andere lezers van “The 
Referee”, 
Aan mij de eer om jullie kenbaar te maken dat het 
bestuur heeft voorgesteld dat wij per direct een 
nieuw cadeau in het leven hebben geroepen om weg 
te geven op recepties van promoverende verenigingen in de regio Arnhem e.o. 
Het nieuwe cadeau is een cadeaubon die geldig is voor het kosteloos fluiten van een 
wedstrijd van het eerste elftal van de desbetreffende vereniging door een van onze 
scheidsrechters, een van u dus. Dat houdt dus in dat er voor de desbetreffende 
scheidsrechter geen onkostenvergoeding tegenover staat. Ook niet van uit ùw 
scheidsrechtersvereniging. 
 
 Wees er dus op voorbereid dat u benaderd kunt worden voor het fluiten van een van deze 
wedstrijden.  Let op! U wordt benaderd door een van de bestuursleden en niet door de 
verenigingen zelf, dit om misverstanden en andere onvoorziene gebeurtenissen te 
voorkomen. Wij hopen natuurlijk dat er veel van deze wedstrijden door onze 
scheidsrechters gefloten zullen worden. Dit betekend namelijk dan het niveau van het 
voetbal in Arnhem en omstreken omhoog gaat, op naar de top, naar een betere toekomst, 
naar “The Next Generation”. 
 
Een sportieve groet namens het bestuur, 
Niels Goûtier 
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Spelregels  

ALTIJD MEEDOEN!!!!!! 

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 speler neemt een strafschop. De bal wordt hard tegen de punt van de kruising van de lat en 

de paal geschoten, als gevolg waarvan de bal barst en vervolgens over het doel over de doellijn gaat. 

Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij voor een nieuwe bal heeft laten zorgen? 

a) Hij laat hervatten met een doelschop. 
b) Hij hervat met een scheidsrechtersbal, uit te voeren op de lijn welke evenwijdig loopt aan de 
doellijn, het dichtst bij de plaats waar de bal stuk ging. 
c) Hij hervat met een scheidsrechtersbal, uit te voeren op de kruising van de lijn van het doelgebied 
en de doellijn. 
d) Hij laat de strafschop overnemen. 
 
 
 
2. Na een beslissingswedstrijd moeten er strafschoppen worden genomen. De thuisspelende partij 

beëindigt de wedstrijd door blessures en een veldverwijdering met 9 spelers. Hoeveel spelers  

kunnen  zich nu maximaal tijdens het nemen van een strafschop in de middencirkel bevinden? 

a) 16 spelers. 
b) 17 spelers. 
c) 18 spelers. 
d) 15 spelers. 
 
 
 
3. Tijdens een beslissingswedstrijd kent de scheidsrechter een vrije schop toe aan de aanvallende 

partij, op zestien meter van het doel van de tegenpartij. De aanvaller die de schop neemt schiet de 

bal rechtstreeks naar het doel van de tegenpartij. Een op de doellijn staande verdediger, niet zijnde 

de doelverdediger, stompt de bal met de vuist over het doel, voordat de bal de doellijn had 

gepasseerd. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen? 

a) Hij zal een hoekschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger een waarschuwing 
geven door het tonen van de gele kaart. 
b) Hij zal een hoekschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger van het speelveld 
zenden door het tonen van de rode kaart. 
c) Hij zal een strafschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger een waarschuwing 
geven door het tonen van de gele kaart. 
d) Hij zal een strafschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger van het speelveld 
zenden door het tonen van de rode kaart. 
 

mailto:a.boks@upcmail.nl
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4. Staande buiten het strafschopgebied slaat een verdediger een aanvaller, die in het 

strafschopgebied staat. Hoe reageert de scheidsrechter, als de bal op het ogenblik van slaan in het 

spel is? 

a) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een 
directe vrije schop op de plaats waar de slaande speler stond. 
b) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een 
directe vrije schop op de lijn van het strafschopgebied. 
c) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een 
strafschop. 
d) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. 
 
 
 
5. Een aanvaller die zich achter de doellijn heeft teruggetrokken om zich aan buitenspel te 

onttrekken, schreeuwt in die positie een aanwijzing naar een medespeler, die ter hoogte van de 

strafschopstip in het bezit van de bal is. De scheidsrechter fluit af en geeft de schreeuwende speler 

een waarschuwing. Hoe hervat hij het spel? 

a) Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd. 
b) Een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd. 
c) Een scheidsrechtersbal op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende 
speler stond. 
d) Een indirecte vrije schop op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende 
speler stond.  
 

 

6. Een speler staat buitenspel wanneer hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan: 

a) De bal, op het moment dat deze wordt gespeeld. 
b) De bal, op het moment dat hij deze ontvangt. 
c) De bal, wanneer hij deze heeft verloren en terug gaat om deze weer te kunnen spelen. 
d) Dat hij niet minimaal twee tegenstanders voor zich heeft op het moment dat hij de bal ontvangt. 
 
 

 
 
 

 
 
 


