The Referee
Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en
Omstreken
December 2010 - jaargang 2 nr7 Kerstnummer
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, collegaCOVS-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 (weer van Johan C.)
“Je kan beter ten onder gaan met je eigen visie als met de visie van een ander ."
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

Lezing Eric Braamhaar (Nico Kooy)
Groessen:
Onze pupillen Roy Gertsen en Niels Uffing
hebben in samenwerking met de KNVB in
enkele weken jongens/meisje opgeleid tot
pupillenscheidsrechter. Op de afsluitende
avond hield Eric Braamhaar een lezing en
deelde na afloop aan 25 deelnemers de
diploma's uit, met de hoop dat enkelen
verder zullen gaan met deze mooie hobby.
Constant Onstenk en Niels Goutier waren
als vertegenwoordigers van onze vereniging aanwezig. Het was een zeer geslaagde avond.
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Technische avond voor scheidsrechters
Op vrijdag 21 januari wordt voor de scheidsrechters van Arnhem en Omstreken en van Veenendaal een
technische avond georganiseerd.
Doel: verhogen van het peil van onze scheidsrechters (o ja ook nog wat gezelligheid en saamhorigheid)
Waar: bij vv VRC (Veenendaal), start 20.00 uur.
Hoe:
Centrale training (John Veldhuizen)
Spelregeluitleg en kennistoets (Henk van Ettekoven).

Mededelingen trainingen
Arnhem De laatste trainingsavond in Velp voor 2010 was donderdag 16 december a.s. We beginnen
weer op donderdagavond 6 januari 2011
Als in Velp niet getraind kan worden op de velden als gevolg van slechte weersomstandigheden, wordt
altijd een uitstekend alternatief in de vorm van een afgesloten /verkeersvrij en verlicht stratenparcours
dat pal achter het sportcomplex ligt.
Neem ook altijd je loopschoenen mee in de aankomende maanden voor het geval dat.

Ede
De laatste trainingsavond in Ede voor 2010 was 14 december. We beginnen weer op
dinsdagavond 11 januari 2011. Clubavond!!!
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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. Als laatste: privacy. Wij
als redactie (en als bestuur) verstrekken niet uw e-mailadressen aan derden. Het clubblad
wordt BCC gemaild, dus de e-mailadressen zijn NIET zichtbaar.

Veldtiquette (Ruud Roelevink)
U zult zich afvragen wat bovenstaand woord is, het is een combinatie van
(voetbal)veld en etiquette. We kennen nettiquette (etiquette op het internet),
waarom zullen we geen woord ‘verzinnen’ voor etiquette op en rond het voetbalveld.
Dit is bestemd voor:
 Ouders, uw kinderen gaan niet beter voetballen –eerder verkrampt en slechter- als u
goedbedoeld? woorden roept die uw kinderen thuis niet mogen zeggen.
 Publiek, frustraties tja, het is maar een spel en geen levensbehoefte. Als je toch je opvoeding
wilt etaleren, probeer dan eens gewoon het tegen je buurman op de tribune te zeggen. Dan val
je maar één persoon lastig.
 Trainer, je hebt een voorbeeldfunctie, meestal ben je een ex-voetballer. Een goed voorbeeld
doet meestal goed volgen.
 Voetballer, je kunt niet altijd de schuld aan anderen (bal,veld, medespelers, scheidsrechter)
geven. Kijk eens naar ‘je eigen’.


Scheidsrechters, meestal weten de schelders, mopperaars niet beter. Probeer er mee te leven.
Maar als het ernstig wordt -je legt zelf de lat op de juiste hoogte- grijp dan wel duidelijk in en
niet halfhartig.
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Voorbereidingen voor het leiden van een voetbalwedstrijd
Ieder weekend gaan wij weer vol goede moed onze wedstrijden fluiten en de één doet dit
serieuzer dan de ander qua voorbereiding. De tas inpakken,hetgeen wij m.i zelf zouden moeten
doen om zodoende ons zelf de “schuld” te moeten geven indien er of een broekje of een kous
ontbreekt bij onze uitrusting is nog te doen maar hoe is dit wanneer wij ons omgekleed hebben
in de kleedkamer en eigenlijk klaar zijn om het veld te gaan “bestormen” en aan onze wedstrijd
te kunnen beginnen ?
Hebben we dan alles wel bij de hand en ingepakt ?

1:Scheidsrechtersfluiten
2:Toss munt
3Potlood of schrijvende ballpoint
4:Opschrijfboekje/-kaart
5:Gele en Rode kaart(en)
6:Set vlaggen
Dit lijkt misschien wel makkelijk maar wat te
7:Horloge
– Stopwatch
doen indien
het zou gaan regenen ?
Bovendien is dit niet van deze tijd om alles op
deze wijze bij te houden ondanks de juiste
stopwatch

Ook het controleren van het speelveld behoort tot onze
voorbereiding om te kijken of alles wel aanwezig is of aan de
voorwaarden voldoet.
Op deze wijze worden we ook niet verrast door deze hoekvlag die
zelfs niet bij het pupillen voetbal gebruikt mag worden en
bovendien gevaar op kan leveren voor de spelers.
Weten we trouwen hoe hoog deze hoekvlaggenstok moet zijn ?
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Neen dit is geen reclamespot voor een kledingfirma of een
schoenenfirma maar hier wordt aangegeven tot waar de coach of
zijn assistent zich in de aanwezige coachingszone mag begeven.
Hou op zullen velen denken en zeggen want dat hebben wij nog
niet in onze wedstrijden maar wij willen allen toch een stapje
hogerop en hier zien we dat 1 stapje teveel niet geoorloofd is

Het aanvallen of zoals in dit geval het in de rug springen van
de doelverdediger vraagt ook steeds meer onze aandacht.

Denk dan ook aan de bescherming die de doelverdediger
geniet in zijn doelgebied.

Ook het hinderen of belemmeren bij het uittrappen van de
bal vraag onze attentie

Weten we allemaal nog hoe lang de doelman de bal in zijn
handen mag vast houden ?
Het moment van het WK 2010,waar onze Nigel de Jong
deze beruchte overtreding beging.
Kan deze doelman middels een uittrap scoren?
Natuurlijk hadden wij allemaal Rood gegeven maar kijk
eens waar onze collega Howard Webb zich bevond en
hoe hij deze situatie wel/niet op zijn juiste waarde wist
te beoordelen.
Wat was het advies van zijn collega’s aan de lijn en de
4e official die misschien wel iets hadden gezien en dit
via de head-set toch hadden kunnen en moeten
melden.
Zo werd het een dilemma voor onze collega Howard
Webb
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De bestraffing van deze overtreding middels een gele
kaart. Kijk naar de verontwaardigde gezichten van de
Spanjaarden ,indien we het toch over collegialiteit
hebben onder de spelers onderling maar kijk ook naar
het “vriendelijke tikje” van Nigel de Jong die hiermee wil
zeggen: Ref,bedankt voor je oplossing middels een gele
kaart hier kom ik goed mee weg,alleen de
scheidsrechter kreeg door deze handelwijze de hoon te
verwerken

Veel succes
Henk van Ettekoven

TV opnames van Voetbal Insite (Johan
Derksen, Rene van der Gijp, Wilfred
Genee)

Een twintigtal scheidsrechters van onze
vereniging was op 5 november aanwezig bij een
uitzending van dit voetbalpraatprogramma. Het
was leuk om dit eens mee te maken, al was het
niet spectaculair door de wat matte discussies.
Harm van Veldhoven (Roda JC) was veel aan het
woord. Dit maakt een avond misschien wel interessant maar zeker niet spectaculair. De ‘one-liners’
van van der Gijp kwamen weinig voor. Zelfs Johan Derksen was rustig.
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Van het bestuur
Het einde van 2010 staat voor de deur. Met de Kerstdagen en de Jaarwisseling in het vooruitzicht
zullen velen kunnen genieten van deze dagen in huiselijke kring. Het is goed om even te kunnen
ontsnappen uit de hektiek van alle dag en in alle rust terug te kijken én gelijk vooruit te blikken. Dat
laatste al of niet voorzien van goede voornemens. Ook voor de SV Arnhem en Omstreken was 2010
een druk jaar. Als bestuur hebben we veel energie gestopt in de relaties met verenigingen, het
district, de KNVB, enz. Bijvoorbeeld door het promoten van onze vereniging bij voetbalclubs, waar
verenigingsscheidsrechters begeleid kunnen worden en tegen gereduceerd tarief kunnen meetrainen
bij onze vereniging. Ook voor ons zelf hebben er goede ontwikkelingen plaatsgehad. Naast diverse
activiteiten zoals de zomer-BBQ, deelname aan voetbaltoernooien en spelregelwedstrijden, zijn onze
looptrainers verder geschoold. Zijn de trainingen doorgegaan deze zomer, hebben we de
shuttleruntest georganiseerd, is het aantal leden verder gegroeid. We zitten bijna op honderd. The
Referee is dit jaar weer uitgekomen, we hebben een start gemaakt met onze nieuwe website, enz. Al
met al kijken we als bestuur met plezier terug op dit verenigingsjaar en hopen ook dat 2011 een
vruchtbaar en sportief jaar mag worden voor u allen en voor onze vereniging. Het Bestuur van
Scheidrechtersvereniging Arnhem en Omstreken wenst daarom u en allen die u dierbaar zijn
gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe! Ook wensen we u alle sportieve
succes bij de tweede helft van het voetbalseizoen op het veld of in de zaal.
Wat mij betreft zien we elkaar weer op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 22 januari bij
Wodanseck in Wolfheze om elkaar nieuwjaar te wensen. Van harte aanbevolen.
Namens het bestuur
Martin Bernhard, voorzitter

NIEUWJAARSBIJEENKOMST / SNERTWANDELING ZATERDAG 22 JANUARI
Op zaterdag 22 januari organiseert het bestuur de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor
de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken. Dit gezellig samenzijn vindt wederom plaats in
de kantine van de voetbalvereniging Wodanseck Duitsekampweg in Wolfheze.
Deze keer zal opnieuw een snertwandeling door de bossen van Wolfheze gehouden worden. Een
deskundige boswachter zal deze wandeling begeleiden en onderweg de nodige informatie over het
interessante gebied geven. Wij hopen met deze wandeling ook de dames mee te krijgen, die bij deze
dan ook van harte worden uitgenodigd. De loterij wordt ook anders. In ieder geval korter van duur
met minder, maar leuke, prijzen.
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Bij terugkomst zal de erwtensoep klaar staan. Om de onkosten te dekken zullen wij verder een loterij
organiseren. Het programma (onder voorbehoud) ziet er als volgt uit:
14:30u. – 15.00u.

welkom in het clubhuis van Wodanseck

15:00u.

start wandeling

ca. 17:00u.

de snert

ca. 18:30u.

de loterij

BIJ DEZE NODIGEN WIJ JOU EN EVENTUEEL JE PARTNER
VAN HARTE UIT VOOR DEZE NIEUWJAARSBIJEENKOMST.
Een nadere uitnodiging zal nog volgen, maar reserveer deze datum alvast in je agenda.
Namens de organisatie
Jan van Reemst en Constant Onstenk

Van de secretaris Constant Onstenk
December. De eerste afgelastingen zijn alweer geweest. Zelfs afgelopen zaterdag onverrichter
zaken teruggekeerd van mijn oefenwedstrijd op kunstgras. Ja, ja , “dat gaat altijd door. We
kunnen desnoods vegen” krijg je te horen als je de wedstrijd aanneemt. Maar hier viel niet tegen
op te vegen. Te veel sneeuw en dus maar naar huis geglibberd.
December, ook de tijd van terugblikken. Binnenkort wordt je weer overstelpt met de
jaaroverzichten, de verkiezingen van supermannen, sportvrouwen en topploegen en het
samenstellen van de bekende top honderden tot maar liefst 2000.
Laat ik dus ook maar een duit in het zakje doen en eens terugkijken wat 2010 voor onze
vereniging heeft gebracht.
Allereerst geeft mij de positieve ontwikkeling van ons ledental in het afgelopen jaar een goed
gevoel. Op 1 januari van dit jaar hadden wij 82 leden, waarvan er 3 jeugdlid waren. Aan het eind
van het jaar hebben wij een groei kunnen noteren naar 95 leden, waarvan zelfs 10 jeugdleden
zijn. Rekening houdend met 6 opzeggingen, betekend dat toch dat er liefst 19 nieuwe leden te
noteren waren. Vooral de aanwas van jonge, talentvolle leden stemt tot tevredenheid. Ook goed
om toch nog even stil te staan bij de bedankjes. Meestal is de reden van opzeggen dat er gestopt
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is als scheidsrechter, waarbij toenemende spelverruwing en agressie toch vaak de motivatie voor
het stoppen is. Helaas…….
De toenemende (jonge) aanwas heeft mede geleid tot een sterk verbeterde opkomst op de
trainingen. Een andere reden hiervoor zijn uiteraard de inspanningen van onze trainers. Zouden
de gevolgde trainers- en applicatiecursussen hier hun nut bewijzen? Ik denk het wel. Ook goed te
constateren is dat er in de zomerperiode, zowel in Rozendaalse als ook in Wageningse bossen,
even fanatiek is doorgetraind.
Ook de toegenomen belangstelling voor de spelregelcompetitie en het zaalvoetbal gaf zonder
meer een positieve uitstraling aan onze vereniging. Jammer dat we dat voor wat betreft de
spelregels niet konden continueren. In november was er, helaas, onvoldoende belangstelling voor
de spelregelwedstrijd, georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Zutphen. Dat geeft te
denken, zeker als je de scores bij de verplichte spelregeltoets in september in ogenschouw neemt.
Ik denk dat een betere kennis van de spelregels voor menig scheidsrechter geen overbodige luxe
is. Aanmelden voor het spelregelteam lijkt hiervoor een uitstekende mogelijkheid.
De “sociale” bijeenkomsten, de nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling en de barbecue (beide
georganiseerd in Wolfheze) waren geslaagd. Wel blijft het jammer dat je, naast de vertrouwde
gezichten, veel leden eigenlijk nooit bij deze activiteiten ziet. Wellicht voor alle afwezigen in
januari bij de nieuwjaarsbijeenkomst een nieuwe kans om je gezicht eens te laten zien.
Het afgelopen jaar is er door het bestuur veel energie gestoken in het aanhalen van de banden
met de voetbalverenigingen. Dit vooral om te proberen de clubscheidsrechters te kunnen
ondersteunen in hun lastige taak. Ik denk dat zij zeker kunnen leren van ervaren KNVBscheidsrechters, waarbij het geenszins onze bedoeling is om deze clubscheidsrechters naar de
KNVB te lokken. Ik kan echter constateren dat het erg lastig blijft de clubs “mee” te krijgen. In het
komend jaar zullen wij hier, samen met de KNVB, zeker mee door gaan. Hulp van de leden kunnen
wij hier zeker bij gebruiken, vooral wat betreft de begeleiding van de beginnende scheidsrechters.
De laatste maanden is een aantal leden bezig geweest om te proberen weer eens een
zogenaamde “Technische Dag” te organiseren. Aanvankelijk was de bedoeling om dit al in januari
2011 te laten plaats vinden. Helaas bleek dit organisatorisch toch een te lastige klus, deels door
verschil in inzicht hoe deze dag er uit moest zien en deels door de financiering van deze dag.
Maar, naar ik hoop, komt van uitstel deze keer geen afstel. Jullie horen hier binnenkort vast meer
over.
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar hoop ik dat wij onze vereniging nog verder uit kunnen
bouwen, waarbij ik vooral graag zou zien dat er nog meer participatie is van de leden bij de
activiteiten. Alle hulp is welkom.
Constant Onstenk, secretaris
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Laatste Clubavond 2010 in Ede
Het was een koude dinsdagavond 14 december, er lag een laagje sneeuw, niet een avond
om nou te gaan trainen Thuis lonkte de kachel. Toch werd besloten om te gaan trainen,bij
Fortissimo te Ede. Trainer Rijk had een leuk parcours uitgestippeld, passend bij de
weersomstandigheden. Iedereen kon zich een uur uitleven..
Na afloop van de training was de gebruikelijke clubavond ( 2e dinsdag ).Spelregels o.l.v. Ton Boks,die deze
keer wel erg lastig waren gezien de lage score. Echter de gezelligheid van de avond leed er niet onder .Peter
Glas had aangeboden worstenbroodjes te verzorgen( zelf gemaakt). Peter er was genoeg en ze smaakten
prima! Het barpersoneel,Theo en Henk, genoten ook van de broodjes. De gebruikelijke bitterballen waren
ook goed van smaak.
Ondanks moeilijke spelregelvragen was het gezellig en daar gaat het om toch!
Jan van Reemst

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.
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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.

Leuke links
Bijgaand een aantal 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.
http://www.covsarnhem.nl (nog in bewerking)
http://www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm
http://www.jeugdscheidsrechter.nl
http://www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/

Noteer vast in de agenda:
8 januari 2011: Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi te
Elburg
15 januari 2011: NK zaalvoetbal voor
Scheidsrechtersverenigingen te Wijchen
21 januari 2011: Technische dag vv VRC Veenendaal

Februari

06/02
09/02
12/02
12/02
13/02
25/02
27/02

Roy Gertsen
Bob van Beugen
Hans Funcke
Jan van Reemst
Joop Mondria
Allerd Tijssen
Andre van Bruggen

22 januari 2011: Snertwandeling vv Wodanseck Wolfheze
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Nieuwe leden
Jarigen
Januari

02/01
04/01
04/01
04/01
11/01
11/01
13/01
13/01
14/01
19/01
28/01
29/01

Igor Gavrilov
Sander Mulder
Mike Molemakker
Marco Smink
Jan Westerhof
Keimpe Wietsma
Ton Boks
Gerrit Danen
Herman Willemsen
Paul Oudijk
Peter Glas
Wim van der Niet

welkom!!!!!!!!!!!!!

Peter Glas (Ede) groep 24
Thom Theunissen (Bennekom) groep 26
Joost Theunissen (Bennekom) groep 26
Erwin van Veghel (Duiven) groep Zo03 per 1-1-2011
Pieter Bult (Arnhem) startersgroep jeugd

Gestopt: per 1/1 2011
Willie Meester Arnhem (gezondheidsredenen)
Richard Peters uit Westervoort
Herman de Ruiter uit Velp blijft donateur
Marinus Wennekes uit Ede (gestopt als scheidsrechter))
Eric Wardenier uit Arnhem (gestopt als scheidsrechter)
Nico van Dijk uit Heteren
Rene Artz uit Arnhem (gestopt als scheidsrechter)

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
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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

The Next Generation

13

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
Vacature
(026) ????????
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.
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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

STELLING!!!!!! Wat vind jij ervan???Reacties naar arnhem@covs.nl
In de nieuwe Ode (een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld
veranderen) pleit Gijs van Oenen, docent praktische filosofie aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam, voor een ‘extreem’ experiment: voetbal zonder scheidsrechter. Een opmerkelijk
voorstel, want de roep om meer scheidsrechters en het gebruik van videobeelden klinkt juist
steeds luider. Maar Gijs van Oenen is serieus: “Straatvoetbal gaat ook prima zonder scheids.”
Volgens Van Oenen openen scheidsrechters en beeldmateriaal een heilloze weg van almaar
meer controle. “Je kunt op iedere speler wel een camera zetten, maar daarmee krijg je het
spel niet terug.” Schaffen we de scheidsrechter af, dan zal er bij een overtreding eerst een
eindeloze discussie ontstaan onder de spelers. Maar op een bepaald moment zullen de
spelers doorhebben dat het spel enorm wordt opgehouden, wanneer ze een overtreding
begaan. Van Oenen: “Ik denk dat spelers zich een zekere mate van zelfbeperking zullen
aanleren.”
Maar dat is toch heel idealistisch? Van Oenen: “Bij snooker geven spelers zelf aan wanneer ze
een fout hebben gemaakt, bijvoorbeeld als ze met hun keu tijdens het aanleggen een bal heel
zachtjes hebben aangeraakt.”
Volgens Van Oenen is voetbal zo gedevalueerd dat voor van alles wordt geappelleerd en de
scheidsrechter zelf ook voortdurend ingrijpt. Maar een scheidsrechter weet niet meer dan de
spelers; iedereen kent de regels. Maar door de aanwezigheid van de scheidsrechter pakt dit
anders uit.Van Oenen: “Spelers maken zichzelf wijs dat een overtreding mag, wanneer zij niet
wordt opgemerkt of bestraft. Dat is het negatieve effect wanneer je mensen aanstelt om te
oordelen over zaken die je zelf ook wel weet.”
A. Is het proberen waard, begin maar eens met de jeugd
B. Te idealistisch gedacht. Dit vraagt om problemen
C. Sterker of beter omgekeerd, eerder twee scheidsrechters dan één
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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.

Even voorstellen 1
Wie ben ik
Mijn naam is

Tugcan Ozer.

Ik ben 17 jaar oud en woon in Arnhem-Zuid. Ik studeer voor verpleegkunde

e

(1 jaar). Ik heb 2 ½ jaar ervaring als scheidsrechter bij ESA.

Waarom ben ik scheids geworden
Ik wilde wat moeilijkere wedstrijden fluiten dan die ik bij ESA floot. Ik wil ook hogerop komen met
't fluiten. Dat is de reden waarom ik voor de KNVB ben gegaan

The Next Generation

16

Even voorstellen 2
Wie ben ik

Ik ben

Erwin van Veghel, 46 jaar en woonachtig in Duiven. Ik ben getrouwd en

heb 2 kinderen, Mike en Joyce. Ben lid van v.v. DVV en fluit sinds 2007 voor de
KNVB. Op dit moment fluit ik in groep 3 zondag veldvoetbal.
Waarom ben ik scheidsrechter geworden?
In 1991 heb ik de cursus scheidsrechter III gevolgd bij vv DVV.Ik voetbalde
destijds in het 1e van DVV en het leek me wel leuk om de jeugd van DVV te
helpen door zaterdags wedstrijden te gaan fluiten. Dat doe ik eigelijk nog steeds
met heel veel plezier en zo help je je eigen clubje toch ook.
Na mijn actieve voetbal “carrière” bij DVV 1 (2003), met nog een aantal seizoenen in een lager elftal, heb
ik besloten om voor de KNVB te gaan fluiten daar ik toch veel positieve reacties kreeg naar aanleiding van
de wedstrijden die ik bij DVV floot.
De reden was eenvoudig, ik wilde graag deel uit blijven maken van het voetbal op het hoogst haalbare
amateurniveau en daar ik verschillende positieve reacties had gehad leek mij dit een beste keuze.Ik was,
zo weet ik zelf, als voetballer geen makkelijk mannetje voor de scheidsrechters en zoals zovaak wordt
gezegd als je op iemand commentaar hebt moet je het op zijn minst zelf hebben geprobeerd of hebben
ervaren anders heb je geen recht van spreken. Ik adem voetbal dus eenvoudig stoppen en geen deel meer
uitmaken van het voetbal leek mij geen optie en dus uitgesloten.
Graag speel ik nog een potje voetbal of dat nu in de zaal is of op het veld altijd ben ik daar wel weer voor
te porren. Inmiddels heb ik ook de SO II cursus gevold en heb deelgenomen aan de praktijkbegeleiders
cursus veldvoetbalscheidsrechter. Op dit moment ben ik de docentenopleiding arbitrage van de KNVB aan
het volgen in Zeist en hoop daar in Juni 2011 mee klaar te zijn.
Kortom ik voel mij heel erg thuis bij voetbal in zijn algemeenheid en arbitrage in het bijzonder.
Hopelijk spreek ik u binnenkort op de trainingsavond in Velp.
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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 toeschouwer probeert binnen het doelgebied de bal tegen te houden, die in het doel dreigt te gaan. Hij slaagt hierin. De bal
rolt vervolgens over de doellijn buiten de palen. Wat is de spelhervatting?
a) Een scheidsrechtersbal.
b) Een doelschop.
c) Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd.
d) Een indirecte vrije schop vanaf elk willekeurig punt binnen het doelgebied.

2. Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm. Plotseling ziet hij de bal op zich afkomen en hij stopt staande
op de zijlijn de bal binnen het speelveld met de voet. De assistent-scheidsrechter maakt de scheidsrechter erop attent, dat de bal de
zijlijn niet heeft gepasseerd toen de bal door de wisselspeler werd tegengehouden. Hoe zal het spel nu hervat worden?
a) Met een inworp voor de partij die de bal niet het laatste speelde.
b) Met een scheidsrechtersbal op de zijlijn.
c) Met een indirecte vrije schop op de zijlijn.
d) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd

3. Een wedstrijd moet worden verlengd met een strafschoppenserie. Wat is er bepaald omtrent de toss?
a) De winnaar van de toss begint met het nemen van de eerste strafschop.
b) De winnaar van de toss begint met het ‘ontvangen’ van de eerste strafschop.
c) De winnaar van de toss mag kiezen of zijn ploeg de eerste of tweede strafschop neemt.
d) De winnaar van de toss mag kiezen op welk doel de strafschoppen worden genomen.

The Next Generation

19

4. Een speler van de verdedigende partij gooit een scheenbeschermer tegen de bal, die daardoor naast in plaats van in het doel gaat.
De scheidsrechter onderbreekt het spel en zendt de betreffende speler van het speelveld. Hoe dient hij het spel nu te laten
hervatten?
a) Met een hoekschop.
b) Met een strafschop.
c) Met een indirecte vrije schop.
d) Met een scheidsrechtersbal.

5. Terwijl de bal op het middenveld in het spel is, werpt een speler die kwaad is, nabij de zijlijn een graspol naar zijn trainer, die in de
instructiezone langs de zijlijn staat. De scheidsrechter ziet dit en onderbreekt het spel. Hoe zal hij verder dienen te handelen?
a) Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de werpende speler
stond.
b) Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de werpende speler
stond.
c) Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel
werd onderbroken.
d) Hij toont de speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het
spel werd onderbroken.

6. Om een tegenstander te ontlopen, loopt een speler van partij A een aantal meters langs de zijlijn buiten het speelveld. Een speler
van partij B, die binnen het speelveld loopt, brengt hem buiten het speelveld opzettelijk ten val door zijn been uit te steken. De
scheidsrechter fluit en stuurt de speler van B van het speelveld. Hoe moet het spel nu hervat worden?
a) Met een directe vrije schop tegen partij B op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding plaatsvond.
b) Met een directe vrije schop tegen partij B op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten.
c) Met een indirecte vrije schop tegen partij B op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten.
d) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten
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