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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
Oktober 2010 -  jaargang 2 nr 6 

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    (Copinga)                                                                                                                             

“Was oorlog maar voetbal, dan kon een scheidsrechter de strijd staken"  

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

 

Shuttlerun- en spelregeltest in Wageningen (Jan van Reemst) 

Op donderdag 23 September organiseerde onze vereniging, op sportpark de Bongerd, de jaarlijkse 
shuttlerun en spelregeltoets. Er was veel werk vooraf. De bouwploeg begon al om 17.00 uur, onder 
bezielende leiding van onze voorzitter. Er hadden 68 scheidsrechters zich ingeschreven en er kwamen op 
de avond zelfs nog een paar bij. 

mailto:roelevink@versatel.nl
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Om 18.00 uur, onder prima weersomstandigheden, begon de shuttlerun onder het wakend oog van KNVB 
en COVS functionarissen. Op drie na slaagde iedereen. De spelregels werden als lastig ervaren aan de 
scores te zien, 20 % slaagde niet. 

Wij kunnen terug zien op een geslaagd evenement,wat mede te danken is aan de medewerking van een 

aantal vrijwilligers,waarbij ik wel één persoon bij naam wil noemen, te weten: EHBO-er Johan van Dijk. 

Vermeld mag worden dat Johan 

(gelukkig) erg druk was met de 

afbouw van de tent en niet met het 

oplappen van gewonden.  

Na afloop was het nog even gezellig 

in de kantine van Sporthal de 

Bongerd. Volgend jaar is de 

organisatie in handen van de 

Scheidsrechtersvereniging Nijmegen. 

 

 

 

 

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. Als laatste: privacy. Wij als redactie (en als bestuur) 

verstrekken niet uw e-mailadressen aan derden. Het clubblad wordt BCC gemaild, dus de 

adressen zijn NIET zichtbaar. 
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De hoekschop ofwel regel 17 ( Henk van Ettekoven)  

Ik hoor velen van jullie nu al denken wat is daar nu zo moeilijk aan. In principe hebben jullie 

volkomen gelijk maar toch zijn er een aantal zaken die wij m.b.t de hoekschop zullen moeten 

weten maar vooral ook moeten toepassen. De Regel zegt: een hoekschop moet worden 

toegekend wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij 

door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de verdedigende partij, mits er geen 

doelpunt is gemaakt zoals bedoeld in Regel 10. 

De hoekschop is een spelhervatting waaruit rechtstreeks gescoord kan worden in het doel van 

de tegenpartij. Maar voordat een hoekschop genomen mag worden moeten er aan een aantal 

criteria worden voldaan.   

 De bal moet liggen binnen de kwartcirkel van het strafschopgebied het dichtst bij de 

plaats waar de bal over de doellijn ging 

 De hoekvlaggenstok mag niet worden verplaatst 

 De tegenstanders moeten zich op tenminste 9.15 meter van het hoekschopgebied 

bevinden totdat de bal in het spel is 

 De bal is in het spel wanneer deze getrapt is en beweegt. 

 De nemer mag de bal niet opnieuw spelen, voordat deze is geraakt door een andere 

speler 

Waar moet en mag de bal liggen bij een hoekschop 

 

De bal moet binnen het hoekschopgebied 

liggen en we weten dat de lijnen behoren 

tot het gebied die zij aangeven/omgeven.De 

kwartcirkel moet een straal hebben van 1 

meter dit was twee jaar terug 0,90 cm. 

Wisten we dit en hebben we dit ooit 

gecontroleerd of dit wel nu zo is op de 

velden? 

Tijdens het W.K 2010 zagen we een variant van een hoekschop die ongeveer 2 jaar geleden zich 

voordeed in de Italiaanse competitie en wel werd deze nu door Arjan Robben uitgevoerd. 

Wat gebeurde er dan zullen velen zich afvragen?  Wel Arjan Robben liep naar het gebied bij de 

hoekvlag waar de bal keurig op zijn plaats lag, raakte deze vervolgens even aan waarbij de bal 

Regel 17 – Hoekschop

Niet korrekte 

positie van de 

Bal

Korrekte positie 

van de Bal



 

 The Next Generation  4 

 

zich bewoog en liep toen weg. Nou wat is daar dan aan zullen enkelen zich afvragen, de bal is 

toch niet genomen omdat deze niet uit de kwartcirkel kwam! Welnu, hier zitten al deze 

collega’s er helemaal naast want de Regel zegt dat de bal in het spel is wanneer deze is getrapt 

en beweegt en daar is hier sprake van dus de bal was in het spel en een medespeler ( in dit 

geval was het Wesley Snijder) of een tegenstander die 

nu naar de bal toe zou lopen mag deze normaal 

spelen. In het verleden was er sprake van dat de bal 

de kwartcirkel verlaten moest hebben maar dat is al 

lang niet meer het geval. 

Wat zal er moeten gebeuren indien de 

hoekschopnemer de bal weer terug krijgt via de 

doelpaal en hij schiet vervolgens de bal in het doel 

van de tegenpartij? 

Wat zal er moeten gebeuren indien de hoekschopnemer de bal voor de tweede maal speelt 

voordat deze is geraakt door een andere speler? 

 

Wat indien een doelman in de laatste seconden mee naar voren komt en de hoekschop neemt 

en deze vervolgens in het doel van de tegenpartij schiet? 

Wat indien een speler, tijdens het correct nemen van een hoekschop de bal met opzet tegen 

een tegenstander trapt om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een 

onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet? 

Wat indien de scheidsrechter constateert dat de officiële speeltijd verstreken is en op dat 

moment ook constateert dat de bal via een tegenstander over de doellijn is gegaan naast het 

doel, moet er dan alsnog “verlengt” worden voor het nemen van deze hoekschop? 

Wie weet hier allemaal de juiste uitleg voor te winden en kloppen jouw antwoorden wel? 

Wel alles is terug te vinden op blz. 134  t/m 136 van ons boekwerk: Spelregels Veldvoetbal  

 

Veel succes 

Henk van Ettekoven 
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Huldiging Henk van Ettekoven 

 
 

Voor de wedstrijd Nederland-Zweden in de Arena is Henk van 

Ettekoven benoemd tot lid van verdienste van de KNVB. De 

bondsvoorzitter, Michael van Praag, spelt hem op bijgaande foto 

de versierselen op. Henk namens alle leden van onze vereniging: 

proficiat. 

 

Meedoen spelregels loont. 

De prijs van vorig seizoen werd geïncasseerd. Drie winnaars (Gert 

van Ginkel, Paul Oudijk en Ruud Roelevink) konden hun prijs 

‘incasseren’. Met dank aan Henk van Ettekoven konden zij de 

wedstrijd Nederland Zweden volgen. Prima plaatsen en prima 

parkeerplaats. 

Henk nogmaals bedankt, o ja U kunt de volgende zijn!!!!!!  

 

 Verruwing 'bij onderkant aanpakken':  Bron Arnhemsports. nl 

 

Je moet de problemen 'bij de onderkant aanpakken'. Gerrit Danen (69)  is er heel 

stellig in. Als je het voetbal schoner wilt maken en het verbale geweld binnen en 

buiten het veld wilt terugdringen, dan moet je al bij de pupillen beginnen. "Want 

daar ontstaan de meeste problemen."  

Danen kan het weten. Hij loopt al 43 jaar jaar mee als scheidsrechter waarvan 21 jaar bij de jeugd. Hij 

kent elk grassprietje op elk voetbalveld in Oost-Nederland, en iedereen die ooit tegen een bal heeft 

getrapt heeft wel eens kennis gemaakt met de man die 

spelers met een hoge, strenge stem tot de orde roept. "Ja. ik 

heb een grote bek", geeft de illustere Arnhemmer toe. 

De Arnhemse Voetbalfederatie heeft zich dit seizoen sterk 

gemaakt voor het convenant Fair Play. Kern: dring het 

verbale geweld terug en roep vooral  leiders en ouders tot 

de orde. Danen kent de situatie door zijn enorme ervaring 

als geen ander. Hij oordeelt: "Bij de pupillen gaat het in feite 
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al fout. Daar worden vaak mensen aangewezen als scheidsrechter die daar toevallig aanwezig zijn. Wil 

jij niet even fluiten? Maar ze zijn er niet voor opgeleid, ze kennen de regels niet. Daar komt 

trammelant van. Ouders gaan zich ermee bemoeien en dan gaat het mis." 

"Ik vind dat de verenigingen op dat gebied veel actiever moeten zijn. Ze moeten er bij 

jeugdwedstrijden, met name bij de E- en F-pupillen, bóvenop zitten. De verenigingen moeten mensen 

aanstellen die de boel in de gaten houden. Bestuursleden moeten er meteen bij zijn als iemand langs 

de zijlijn zich misdraagt. Elke scheldpartij  moet je genadeloos aanpakken. Anders komt er van die hele 

Fair Play-actie niets terecht." 

"De leiders moet je ook goede instructies geven. Ik kan vóór de wedstrijd  al zien of het een goede 

leider is of niet. Als hij zich netjes voorstelt en de formulieren goed heeft ingevuld, dan weet ik 

meteen: dat zit goed. Maar ik heb het ook vaak zat meegemaakt dat een leider vreselijk zat te 

hannesen met spelerspasjes. Of dat een leider totaal geen overwicht op de spelers heeft. Onlangs 

wilde een leider een paar omzettingen in het elftal plegen, maar ze déden het gewoon niet." 

Gerrit Danen ziet de verruwing  om zich heen uiteraard, maar het gekke is dat hij er zelf vrijwel nooit 

direct mee geconfronteerd werd. Misschien omdat iedereen  - en er lopen volgens hem heel wat 

'etterbakken en kwalleballen' op het veld rond - weet dat er met Danen niet te te spotten valt. "Vanaf 

het beginsignaal moet je keihard optreden. Sommige scheidsrechters zijn watjes en laten de boel 

vanaf het begin versloffen. Ik overbluf iedereen meteen. Ja, ik heb een grote bek. Maar het helpt. Als 

een leider mij uitscheldt, scheld ik nóg harder terug. Nee, geen kaart, want ik ben geen kaartenman. 

Overbluffen, dat is het. Dan is het meteen afgelopen."  
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Scheidsrechter:    Bron Ede Stad,  

De reis van Kloetinge naar Ede is ruim 180 kilometers lang. De KNVB dacht dat als een voetbalclub zo’n lange 

reis onderneemt, ze ook een goede scheidsrechter verdienen. De heer Boringa uit Leeuwarden, geassisteerd 

door de assistenten Neerbos uit Apeldoorn en Jansen uit Almelo, leiden uitstekend. 

Het trio legde samen ongeveer 320 kilometer af. Heen en terug was het gezelschap dus 1000 kilometer 

onderweg. Maar dan heb je ook wat en het mag wat kosten zal de bond hebben gedacht. 

Opmerking Redactie: Het werd 0-5 dus het aantal doelpunten was ook aan de hoge kant. 

 

 

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 

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/ 

www.zijda.org/scheidsrechters/links.htm 

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

http://www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm 

 

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/
http://www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm
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Noteer vast in de agenda: 
5 november: Op TV Voetbal International met in het 
publiek: Onze scheidsrechtersvereniging 
19 november: Spelregelwedstrijden voor 
Scheidsrechtersverenigingen te Zutphen 
8 januari 2011: Jan Willem van Essen 
zaalvoetbaltoernooi te Elburg 
15 januari 2011: NK zaalvoetbal voor 
Scheidsrechtersverenigingen te Nijmegen 

 
Jarigen  
 November 
Ben Pattynama          06-11 
Wendel de Wit          08-11 
Johan Soetowidjojo  16-11 
Ton van den Berg      17-11 
Tjeerd Jansen             27-11 
Cees Drenth                28-11 
Imad Benali                 28-11    
Stefanus Sabandar     29-11 
Gert van Ginkel           30-11 
 

 

 

December 

Hans van den Broek  06/12 
Frank Toet                   07/12  
Jeremy Lensink           10/12 
Nico Kooij                    15/12       
Mehmet Ak                 21/12 
Chris Keyman              23/12      
Jerry Plate                   25/12  
Piet Bos                        26/12 
Bertus Kersten            26/12 
Rijk Middelman          31/12 
 

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

Eric Huisman (Westervoort) groep za 03 
Mart den Heijer (Duiven) Jeugd startersgroep 
Imad Benali (Bennekom) Jeugd startersgroep 
Tugcan Ozer (Arnhem) Jeugd startersgroep 
 

 

 

 

  

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  
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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 

 

Van het Bestuur 

Het gaat goed met onze vereniging. De trainingen worden goed en met enthousiasme bezocht zowel in Ede 

als Velp. Het aantal leden groeit gestaag door. Binnenkort hopen we ons 100e lid te begroeten. Als Bestuur 

laten we ons zien in de regio: bij voetbalverenigingen, KNVB-overleg en bij zusterverenigingen. We zijn al 

enige tijd bezig met de voorbereiding van een Arbitragedag. Die zou in januari moeten plaatsvinden. 

Binnenkort horen jullie daar meer over. Onze website krijgt een nieuwe webredacteur in de persoon van 

Raycko van Hummel. Raycko, we wensen je veel succes! Voor 2011-2012 willen we bepaalde activiteiten 

meer aandacht geven. Als Bestuur kunnen we die taken niet allemaal zelf uitvoeren. Vandaar dat wij met 

commissies willen werken, die zich speciaal richten op bijvoorbeeld Spelregels, Sponsoring, PR, Activiteiten, 

enz. Elders in The Referee kunnen jullie aangeven waar je belangstelling naar uitgaat. Je kunt mailen naar de 

secretaris of je aanmelden tijdens een trainingsavond bij een van de Bestuursleden. Andersom kan ook: dat 

wij je benaderen of je wilt meehelpen in een van de commissies. We hopen op jullie medewerking!  
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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, 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  

Theo Wijlemans 

theowijlemans@chello.nl 

06 53 685 692 

 

 

Veldman Sport uit Velp, 

Bovengenoemd bedrijf heeft uitstekend meegewerkt toen we de Assistent 

Scheidsrechtersvlaggen wilden omruilen. Een vlag was kapot en er waren enkele 

klemmen verloren (tijdens gebruik op het veld) 

PRIMA  SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOPPEN 

 

De assistent scheidsrechters van de club  hebben een bedenkelijke 

reputatie. Ze vlaggen met een „cluboog‟, ,dat is een gegeven in het 

voetbal. Soms treedt een scheidsrechter daar tegen op.  Halverwege de 
tweede helft van de topper tussen Advendo „57 en Hierden was arbiter van 

Diepen het zaterdag zat. Hij was klaar met de bezoekende grensrechter 

Leendert Foppen. De Leidsman verzocht hem daarom ook dringend de vlag 

aan iemand anders over te dragen van Diepen liet zich niet langer FOPPEN. 

mailto:wijlemans@chello.nl
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Jubilarissen Regio D. 

Tijdens de Regiobijeenkomst in Zetten, op 15 september jl., zijn door de 

KNVB weer een aantal onderscheidingen uitgereikt. Ons lid Jan Westerhof 

uit Doorwerth en donateur Paul van Koolwijk uit Angeren vielen de eer te 
beurt om een zilveren speld te mogen ontvangen. Deze zilveren speld 

wordt uitgereikt vanwege langdurig (tussen 10 en 20 jaar) en 

onafgebroken actief zijn als KNVB- of verenigingsscheidsrechter. 

Daarnaast kreeg Chris Keyman uit Wageningen (eveneens lid van onze vereniging), vanwege zijn 
bijzondere verdienste voor de KNVB, de gouden speld van de KNVB door Stan Burm (voorzitter 

scheidsrechterszaken distr. Oost) uitgereikt. Ook Ab van Buuren (vice-voorzitter scheidsrechterszaken) en 

Toon Verhoef (oud-lid werkcommissie Regio-D) werden onderscheiden. 

Tijdens de regiobijeenkomst van Regio-E werd onze oud-secretaris Bertus Kersten onderscheiden met een 
zilveren speld.  

Aan allen die onderscheiden zijn: Van harte proficiat!! 

 

OPROEP (van het bestuur): 

 
Úw scheidsrechtersvereniging staat in groei en bloei! Bij een groeiende en bloeiende vereniging horen ook 
groeiende en bloeiende activiteiten. Om deze activiteiten bloei te geven en te laten bloeien vragen wij als 

bestuur jullie medewerking. Wij zoeken hulp voor de volgende commissies om de activiteiten bloei 

te gaan geven: 

 Spelregelcommissie; voor interne en externe spelregelavonden en meedoen aan 

spelregelwedstrijden van de C.O.V.S. 

 Activiteitencommissie; organiseren van bijvoorbeeld nieuwjaarsreceptie, seizoensafsluiting of een 

nieuwe ledenactiviteit 

 PR/Sponsorcommissie; Ledenwerving en –behoud, website,  werving donateurs 

 Servicecommissie; dienstverlening naar voetbalverenigingen 

Lijkt het je leuk om jouw vereniging in bloei te houden neem dan contact op met een van de 

bestuursleden. Zij kunnen dan specifieker informatie geven over de verschillende commissies en eventuele 

tijdsbesteding.  

Het bestuur is in afwachting van jullie reacties. 
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Gezocht (zaal)voetballers!!!! 

Zaterdag 8 januari gaat onze Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken 

wederom deelnemen aan het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi te Elburg. 

Vorig jaar afgetekend 1ste in de poule en een mooie 4e plek in de eindstand. 

Zaterdag 15 januari gaan we ook, zoals het er nu uitziet, deelnemen aan het NK 
zaalvoetbal voor COVS teams in 2011 te Wijchen.   

We zijn dus ook zoek naar (zaal)voetballers, een verzorger en een grensrechter voor 

deze mooie toernooien.  

Victor Kleve, Bennie Benali, Stephan Hendriksen, Roy Gertzen, Rayco van Hummel, 
John Christiaan, Niels Uffing, Mart den Heyer hebben zich al aangemeld. Wie volgt? 

 Aanmelden kan bij TC John Veldhuizen per mail: kslklus@wanadoo.nl/ 06-14 655 045   

 

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? 

Er waren welgeteld twee reacties: 

1: Scheids moet het zelf weten of hij de kaarten door geeft maar ik vind wel er uit is er uit dus wel 

consequent blijven dus als het moet dan maar staken  

B 

In ieder geval waren dit te weinig reacties om een statische analyse over de mening van de Arnhemse 
scheidsrechter te kunnen doen. Jammer, maar toch dank aan de twee die wel reageerden. 

mailto:kslklus@wanadoo.nl/%2006-14
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Even voorstellen 2  

Wie ben ik 

Mijn naam is Eric Huisman, 44 jaar en ik woon al weer 16 jaar in Westervoort. Getrouwd en ik heb twee 

dochters van 11 en 14 jaar. Na 10 jaar werken op een accountantskantoor en bijna 10 jaar werken bij de 

belastingdienst ben ik ruim een jaar geleden begonnen als zelfstandig belastingadviseur en administrateur 

voor particulieren en kleine bedrijfjes. Daarnaast doe ik het een en ander aan vrijwilligerswerk en kost 

mijn hobby (meerijden met oude treinen in binnen- en buitenland) geregeld ook de nodige tijd. Na jaren 

niet voor de KNVB gefloten te hebben ben ik vier jaar geleden toch weer begonnen als KNVB-

scheidsrechter. 

Waarom ben ik scheidsrechter geworden? 

Dat is al weer een poosje geleden. Het voetbalspelletje met alles erop en eraan heeft me altijd getrokken, 

als kind was ik zaterdag vaak te vinden bij de plaatselijke voetbalclub. Maar zelf meespelen en “moeten” 

winnen trok mij minder. Door er als scheidsrechter tussen te gaan staan kon ik wel genieten van bijna 

alles wat het voetbal te bieden heeft, maar hoefde ik niet te winnen van een andere ploeg. Het fluiten van 

lagere seniorenelftallen (zonder enige opleiding) ging me goed af en daarna heb ik enkele cursussen bij de 

KNVB gevolgd. Na vele jaren fluiten ben ik gestopt, privé-redenen (we kregen kinderen) en enkele 

incidenten op het veld zorgden daarvoor. Het voetbalspelletje bleef wel trekken, dus enkele jaren geleden 

heb ik de draad toch weer opgepakt en ik fluit inmiddels in groep 3 op de zaterdag. .  

 

 

Even voorstellen 1  

Wie ben ik 

Mijn naam is Mart den Heijer.  In april word ik 17 jaar oud en ben woonachtig in Duiven. Ik heb het 

afgelopen seizoen een paar wedstrijden gefloten als clubscheidsrechter bij Groessen.  

 
Waarom ben ik scheids geworden 

Ik ben scheidsrechter geworden omdat er een tekort was aan pupillen scheidsrechters, ik heb een cursus 

gevolgd en vond het interessant. Na een tijdje werd ik gevraagd of ik de BOS cursus wou doen ( toen nog 

niet wetende wat dat was, ze zeiden iets met scheidsrechter voor groot veld) dit leek me wel leuk en heb 
dit gevolgd, toen voetbalde ik nog en opeens werd ik gebeld net iets voor mijn 16e verjaardag of ik 2 

stage wedstrijden voor de KNVB wou fluiten ik had toen pas een keer de D6 gefloten en ik zei tuurlijk. Na 

die 2 stage wedstrijden zei mijn stage begeleider dat ik voor iemand die pas 3 wedstrijden op groot veld 

had gefloten het aardig goed had gedaan. Toen leerde ik Roy Gertsen en Niels Uffing kennen ( al meer 

dan 1 jaar lid van de COVS ) en door veel te praten vond ik het leuker en leuker worden. Ze vroegen me 4 
weken voor het eind van het seizoen of ik voor de KNVB wou fluiten en ik zei ja. Nu fluit ik sinds augustus 

in de starters groep er het bevalt me prima !  
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Even voorstellen 3 

Wie ben ik 

Mijn naam is Gert Bogers, ik ben 47 jaar en woonachtig in Bennekom. Ik werk als klinisch chemisch 

analist in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. 

Waarom ben ik scheidsrechter geworden? 

Vanaf mijn 10e tot mijn 30e jaar heb ik gevoetbald bij VVO in Velp. Hiernaast ben ik ook 

pupillenleider/trainer geweest. Later ook juniorenleider/grensrechter geweest. Op mijn 17e heb ik de 

Scheidsrechters Orientatie Kursus (SOK) gedaan, en heb ik voor de vereniging veel pupillen, junioren en 

seniorenwedstrijden gefloten. Na mijn 30e ben ik gestopt met voetballen en alles wat daar mee te maken 

had en ben ik gaan volleyballen, tennissen en hardlopen. Nu mijn beide zoontjes (9 en 7) zijn gaan 

voetballen bij v.v. Bennekom begint het allemaal weer te kriebelen en sta ik met beide op het veld als 

trainer en leider. Het fluiten van hun wedstrijden hoort er af en toe ook bij. Toen de vereniging vroeg of er 

mensen de BOS cursus wilden volgen heb ik mij daar voor opgegeven. Vanaf dit seizoen fluit ik de ene 

week voor de KNVB en de andere week voor Bennekom. Dit is een prima combinatie omdat ik dan de ene 

week de senioren fluit en de andere week met de jeugd bezig ben.  

 

 

Spelregels  Bijgaand de ‘oplossing’ 

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. 
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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. 
 
 
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. 

 


