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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
Februari 2011 -  jaargang 3 nr1  

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    (weer van Johan C. onze schier onuitputtelijke bron)                                                                                                                             

“Je moet een gat voor je laten vallen en er dan zelf inlopen."  

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

 

Nieuwjaarsborrel 

Op zaterdag 22 januari begon om 18.00 uur de 

wat late Nieuwjaarsborrel.  Na de koffie opende 

de voorzitter het geheel en vertelde ook waarom 

de avond pas eind januari was. Het had allemaal 

te maken met zaalvoetbal. Twee zaterdagen heeft 

ons team gestreden in COVS verband (zie ook 

elders in The Referee). 

Na de koffie kwam al snel het gebruikelijke 

‘Nieuwjaars eten’, erwtensoep, stokbrood en 

salade.  Het zag er allemaal prima uit. De familie 

Pattynama (met steun van Jannie van Reemst, zie 

foto) hadden het druk in de keuken. 

mailto:roelevink@versatel.nl


 

 The Next Generation  2 

 

Na afloop van de snert was er weer de gebruikelijke verloting met deze keer 

minder (maar nog veel) prijzen.  

Al met al een gezellige avond. Als laatste willen we onze ‘saladesponsor’ 

opnieuw bedanken. De advertentie staat weer een jaar in The Referee. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Spelregelavond bij VRC in Veenendaal 

 

Op vrijdagavond 21 januari werd door John van 

Veldhuizen en Henk van Ettekoven een 

spelregelavond bij VRC in Veenendaal 

georganiseerd. De avond was bestemd voor jonge 

voetballers met als doel promoten van de 

arbitrage.  

Er werd begonnen met een pittige training door Nico Jansen van de scheidsrechtersvereniging 
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Veenendaal. Daarna was de beurt aan de spelregelkenner 

Henk van Ettekoven. Eerst moest een ieder 10 schriftelijke 

vragen beantwoorden. Daarna nam Henk ze mee –met behulp 

van een PowerPoint presentatie- door het spelregelboek.  

De afsluiting was een quiz met rode en gele kaarten. Wat 

opviel was dat de jeugd erg enthousiast was en bleef.  

Er waren diverse leden van zowel de 

scheidsrechtersvereniging Veenendaal als Arnhem en Omstreken aanwezig. Als we op deze manier 

nieuwe aanwas krijgen zijn we goed bezig met het concept  ‘The Next Generation’ 

Als laatste: de vv VRC was een prima gastheer, hiervoor onze dank.  

 

Interview met Theo Peren 

Waarom een interview in het blad met een 

‘oude’ scheidsrechter. We willen toch ‘The Next 

Generation’ promoten? Het is eenvoudig, 

ouderen hebben een verhaal en daarvan 

kunnen, let wel,  kunnen jongeren leren. 

Hieronder het verhaal van iemand die jaren 

onze vereniging jaren heeft geleid als 

voorzitter. 

Theo Peren toen: 

Theo is de oudste van 10 kinderen. Geboren in Elst op 29 maart 1941. In de oorlog. Zijn vader had een 

schildersbedrijf. Wat Theo nog bij staat is de evacuatie naar Bedum (Groningen). Lopend(!!!), in 

meerdere etappes, naar het verre Bedum. Zijn vader bleef achter op het ‘manneneiland’ in Bemmel. 

Theo wilde graag onderwijzer worden in het schildersvak. Zijn vader had hem liever in de zaak. Toch 

wilde Theo (die wel vrijstelling kon krijgen) in militaire dienst. De onderofficiersopleiding vond zijn 

vader maar niks (2 maanden langer in dienst en dus minder thuis). Dan maar telegrafist, ook dan moest 

je 2 maanden langer. Dus via de arts, ‘scheurtje in trommelvlies’ maar persoonlijk administrateur 

geworden van de kapitein in Harderwijk. Na een turbulent slot van de diensttijd bij zijn vader in de zaak. 

Het was een groot schildersbedrijf en Theo had ook grote plannen. Maar ja, vader liet blijken dat broer 

Piet de zaak zou krijgen, dus een carrièremove. Naar de universiteit in Nijmegen (als 

onderhoudsschilder/spuiter). Theo kreeg de kans om een DoeHetZelf-zaak op te starten in Presikhaaf 

dat toen nog volledig bouwrijp was. Bij die winkel hoorde het recht op een flat in de buurt en daar 
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woont Theo nog steeds (wel een andere flat als toen). Na een tijdje de winkel verkocht (Sigma coatings) 

en Theo ging werken voorde WEM (Winkel Exploitatie Maatschappij) om de winkeleigenaars op een 

hoger plan te brengen. Eindelijk werd hij de ‘leraar’, wat hij al lang ambieerde. Op zijn 59e in de VUT  

Theo Peren als scheidsrechter: 

Theo voetbalde in Bemmel (lagere elftallen)  “Ik was een snoeiharde verdediger, die altijd wilde 

winnen” meldt Theo. Voetbalknieën stoppen de loopbaan. Wim en Hans Stoffels (broers) brachten 

Theo de liefde en techniek van het scheidsrechter zijn bij. Geen onverdeeld succes. In 1960 begint Theo 

zijn loopbaan als scheids. De eerste wedstrijd: Weurt-Elistha (lagere elftallen). Elistha had niet genoeg 

spelers en vroeg Weurt om een paar jeugdspelers. Diezelfde jeugdspelers hielpen Elistha aan de winst. 

Na een lang verblijf in de afdeling komt Theo eindelijk (1970) in de ‘grote’ KNVB. In die tijd hielden 

zowel de afdeling Arnhem als Nijmegen de scheidsrechters lang vast. In de KNVB ging het prima. De 

eerste kans om naar het betaald voetbal te gaan ging niet door omdat de 2e divisie stopte. Die 

scheidsrechters namen de plaatsen in. De 2e kans ging niet door na een molestatie in Druten. Een 

voorzitter die bewust loog bij de tuchtcommissie en die ontkende dat de scheidsrechter behoorlijk 

geraakt was (diezelfde voorzitter had het verband aangelegd!). Dit soort praktijken was voor Theo het 

sein om te stoppen.  

Theo Peren als bestuurder: 

Na een bestuurscrisis in onze vereniging werd Theo lid van het nieuw gevormde bestuur, voorzitter 

werd Jacques Vinclair. Toen Jacques stopte nam Theo de voorzittershamer over. Veel ‘dingen’ gedaan. 

Start van het clubblad, ontvangen van de burg. Drijberprijs (we kregen een gratis clubhuis, maar 

hadden niet de mogelijkheid om de tent te runnen). Een prima jubileum (60 jr bestaan van onze 

vereniging). Bestuur strak in het Piet Zomerspak. Loterij met als hoofdprijs een TV.  Ook dingen die 

minder leuk waren, o.a. gehakketak om de verlichting in Velp. Daarna commissielid van de KNVB 

afdeling Arnhem. De aanstellingen en de  na-aanstellingen op zondag. Geslaagd voor het 

rapporteurdiploma (enige hulp was wel nodig). Toen –bij de opheffing van de afdelingen- naar 

Deventer als regiovoorzitter. Dit kostte tijd, heel veel tijd. De ICT stond nog in de kinderschoenen en 

bijna alles ging handmatig. Soms weken van 30 uur voor de KNVB. Dit met een volle werkweek voor de 

WEM was teveel. Theo kreeg aangezichtsverlamming en moest tijdelijk de functie neerleggen, John 

IJkhout nam het stokje over. Van de secretaris van onze vereniging hoorde Theo dat de KNVB hem had 

uitgeschreven, hoezo communicatie.  ‘Deventer’, bij monde van Hans Bos, meldde dat ze het ook niet 

begrepen. Maar het enige wat gebeurde dat na enige tijd een bedankbrief op de deurmat rolde. Dit 

heeft Theo veel pijn gedaan. Veel werk verzet en gewoon als oud vuil langs de kant van de weg gezet. 

Theo Peren nu: 

AOW-er, volgende maand alweer 70 jaar jong. Theo is weer uit het dal geklommen waar hij na een 

ziekenhuisopname in was geraakt. Samen met vrouw Heleen was het een moeilijke tijd, maar nu de 
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berichten goed zijn, zijn beiden 

opgefleurd. Theo rookt (nog) steeds 

niet. Theo zit in allerlei commissies in de 

wijk Presikhaaf en is lid van de 

carnavalsvereniging On-ganse in 

Arnhem. Theo laat nog even zijn 

oorkondes zien: 

1993 30 jaar lid (zelf ondertekend als 

voorzitter) 

2000 30 jaar lid (!!) 

2008 35 jaar lid (!!) 

Volgens Theo is hij al 50 jaar lid, waarvan 40 jaar in Arnhem. Bovendien heeft Theo zowel de zilveren- 

als de gouden speld. Als laatste toont Theo mij bij het naar huis gaan zijn trots. Zijn muntverzameling. 

Uit bijna alle wereldlanden, keurig bijgehouden middels stickers op een wereldkaart, heeft Theo 

munten. De verzameling is strak geordend en neemt een muur in beslag in de flat. Ik heb getracht een 

bewogen leven van een man vast te leggen op anderhalf kantje. Theo heeft stof genoeg voor een boek. 

In dat boek zijn veel bladzijden vol te schrijven over de scheidsrechter Theo en over de bestuurder 

Theo. Het bovenstaande is maar een kleine bloemlezing. 

Theo, Heleen bedankt voor de gastvrijheid en voor het interview. 

Ruud Roelevink 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, MAANDAG 28 MAART 2011 
Aan:  Leden van verdiensten, leden, donateurs en genodigden, 

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken heb ik het genoegen u 

allen uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.   Deze vergadering zal 

gehouden worden op maandag 28 maart aanstaande in het clubhuis van de voetbalvereniging 

Fortissimo, Sportparkweg 8, 6717 LD,  Ede 

De aanvang van deze vergadering is vastgesteld op 20.00 uur. 
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De (concept)-agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Mededelingen 

4. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 31 maart 2010 

5. Jaarverslag 2010 secretaris 

6. Jaarverslag 2010 penningmeester 

7. Verslag kascontrolecommissie 

8. Vaststellen van de contributie 

9. Vaststellen begroting 2011 

10. Bestuursbeleid 

11. Huldiging Leden 

Verkiezing bestuursleden: Martin Bernhard (voorzitter), Jan van Reemst (vicevoorzitter) en Wim van 

der Niet (bestuurslid innovatie) zijn periodiek aftredend en herkiesbaar Eventuele tegenkandidaten 

dienen uiterlijk 2 dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris te worden 

ingediend. De tegenkandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een door de tegenkandidaat 

getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste 5 stemgerechtigde leden, hetgeen uit 

handtekeningen alsmede door naam en adres in blokletters zal moeten blijken. 

12. Verkiezing kascommissie 

13. Facultatief 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

De notulen van de jaarvergadering van 31 maart 2010 en het financieel verslag zullen voor de 

vergadering worden uitgereikt 

Volgens onze administratie komen weer enkele leden in aanmerking voor een onderscheiding vanwege 

langjarig lidmaatschap van onze vereniging. 

Deze onderscheidingen worden uitgereikt als je (in 2011) 10, 25, 40 of 50 jaar onafgebroken lid bent 

van onze vereniging. 

Ook kun je  door de COVS gehuldigd worden als je 25, 40, 50, 60 of zelfs 70 jaar aangesloten bent bij 

een COVS-vereniging. 

Echter, mogelijk is onze administratie niet volledig juist voor wat betreft de inschrijfdatum bij onze 

vereniging en/of de COVS. Laat het alsjeblieft  aan de secretaris weten, als je denkt dat je in aanmerking 
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komt voor een van deze onderscheidingen. Wij zouden het zeer betreuren als er geen aandacht 

besteed wordt aan zoveel jaren van “trouwe dienst”, terwijl iemand daar eigenlijk wel recht op heeft. 

Wij doen echter ons best om niemand te vergeten. 

Namens het bestuur, 

Constant Onstenk, secretaris   

arnhem@covs.nl 

0317-415724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even rechtzetten  In de vorige Referee is mogelijk de indruk gewekt dat Henk van Ettekoven per se 

aan deze Technische Dag zijn medewerking wilde verlenen, omdat de Arbitragedag van Arnhem en 

Omstreken was gecanceld. Daarvan is echter geen sprake. Henk is gewoon ingegaan op de uitnodiging 

van VRC en heeft zo een prima bijdrage aan deze succesvolle avond geleverd. 

Constant Onstenk 

 

 

 

mailto:arnhem@covs.nl


 

 The Next Generation  8 

 

Zaalvoetbal in Elburg (district) en Wijchen 

(NK voor scheidsrechters) 

Op 8 januari zou er door 2 teams mee worden 

gedaan aan het zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Door 

diverse(soms zeer late) afzeggingen moest coach 

John Veldhuizen het doen met:Victor Kleve, Mike 

Molenmaker, Jeroen Westen, Mohamed Benali, 

Ohmad Benali,Ramon Wijkamp, Mart den Heijer, 

Raycko van Hummel en John Christian. 

 

De 1ste wedstrijd was tegen Zutphen en coach John had in zijn ogen, zijn sterkste opstelling het veld 

ingestuurd. Beide teams kregen kansen en waren gewaagd aan elkaar, zodat de wedstrijd eindigde in 

0-0. De 2e wedstrijd tegen Winterswijk, die al voor ons een wedstrijd hadden gespeeld en in de ogen 

van de coach verstaanbaar was. Hij was daarom van zijn basis afgeweken en binnen 5 minuten stond 

het al 2-0 voor W'wijk. Deze klap kwam de ploeg niet meer te boven en het werd teleurstellend deze 

eindstand. De 3e wedstrijd tegen Zwolle verliep kwa scoreverloop hoopvol. Mohamed 1-0. Na een 

splijtende diepte pass kwam de bal bij de vrijstaande Ihmad, die de bal voorlegde op Jeroen die de 2-0 

in de bovenhoek knalde. Mart scoorde zowaar met zijn linker de 3-0. En in de zoemer scoorde Ihmad 

nog de 4-0. Na de lunch was de 4e wedstrijd  tegen Zutphen 2. Waar praten we dan over, Zutphen 

2!!!!!!!!. Meestal spelers die geen standbal kunnen hooghouden. 

Maar hier werd niet tegen gescoord, hoewel er wel kansen waren. Het fanatisme was er wel, maar 

geen doelpunten. 5e wedstrijd  tegen Almelo. Jeroen scoorde de 1-0. Ihmad maakte uit een heel 

moeilijke hoek de 2-0. Er waren, zoals in de eerder gespeelde wedstrijden goede reddingen van Mike 

Molenmaker, die met katachtige 

reddingen zijn doel schoon hield. De 

laatste wedstrijd was tegen 

Doetinchem en het scoreverloop 

verliep als volgt. 1-0 en de 2-0 door 

Chris. 3-0 door Jeroen. 4-0 door Ihmad. 

  

Wij werden door genoemde uitslagen 

3e in de poule en konden gaan 

douchen, aangezien we 2e hadden moeten worden om de prijzen te mogen strijden. John heeft nu 

een week de tijd om te kijken wie hij oproept voor het NK op zaterdag 15 januari in Wijchen, waarvoor 

wij een uitnodiging (wildcard) hebben ontvangen. 

Iedereen bedankt voor zijn positieve inzet. Ben Pattynama bedankt voor je geestelijke begeleiding. 
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Wijchen. 

Door diverse 

omstandigheden(ziekte/werk

en,ingelaste 

competitiewedstrijd) heeft 

het volgende team hieraan 

deelgenomen. Jammer, maar 

het is niet anders. Mike 

Molenmaker, Ihmad Benali, 

Ramon Wijkamp, Niels 

Coutier, Raycko van 

Hummel,Walter Pattynama 

en Mart den Heijer. Coach 

Jan van Reemst en verzorger Ben Pattynama.  

Eerste wedstrijd tegen de winnaar van het toernooi in Elburg, Noord-Oost Twente. Ihmad scoorde 1-0, 

maar het vlak daarop al gelijk, dus 1-1. NOT scoorde nog de 2-1 omdat de bal tussen benen van de 

uitstekend keepende Mike doorging. 2e wedstrijd tegen Zeeuws Vlaanderen. Deze ploeg liet zien hoe 

zaalvoetbal gespeeld moet worden. Vloeiende aanvallen en als je de bal verspeeld terugkomen om te 

verdedigen. De 1-0 achterstand kwam doordat Mike zelf de ingooi nam en deze voor zijn eigen lege 

doel gooide. Deze werd onderschept en het was al vrij snel raak. Hierna 2-0. Walter scoorde nog tegen 

2-1. Er waren, door schoten van Niels en Raycko nog wel kleine speldenprikjes, maar het mocht geen 

naam hebben. ZV liep makkelijk uit naar 4-1. Ihmad scoorde nog de 4-2 en zelfs Raycko maakte met 

een schot in de bovenhoek nog 4-3. Er was nog hoop. Daarna schakelde ZV een tandje bij en werden 

we aan alle kanten voorbij gelopen. Soms zo erg dat er bij ons 1 verdediger tegenover 2 of zelfs 3 

aanvallers kwam te staan. Ja, en het werd 5-3 en zelfs 6-3. 3e wedstrijd tegen de combinatie 

Oss/Uden. De coach had nu een verrassing uit de hoge hoed getoverd en Ramon ging keepen. Nou ik 

zal het maar heel kort houden, maar zoals in vorige wedstrijd, vaak 1 verdediger ten 2 of 3 aanvallers. 

Ondanks dat Ramon vaak in de weg lag werd het maar liefs, ga even zitten lezers, 8-0. Wedstrijd 4 

tegen Drachten. Een vrije trap vloog als een kanonskogel in het doel 1-0 voor Drachten. Bal tegen de 

paal en via de rug van Ramon 2-0 achter. Hierna volgde nog de 3-0 en 4-0. Het bleek maar weer eens 

dat zaalvoetbal om heel andere kwaliteiten vraagt dan op het veld. Niet opletten, 

omschakelen,inpassen etc. etc.   

Nu nog de laatste wedstrijd tegen Helmond (hadden ook nog niets gewonnen) om de 9 en 10 plaats. 

Coach Jan van Reemst hield nog even een donderspeech en Ben Pattynama vroeg als geestelijk leider 

nog even alle goden om hulp. Ihmad scoorde de openingtreffer, maar vlak daarna was het al weer 

door knullig verdedigen 1-1. 

Op een gegeven moment stonden we met 3 man voor de keeper van de tegenstander, maar Raycko 

schoot naast. Er waren goede reddingen van Ramon en het bleef lang 1-1, maar................vlak voor 



 

 The Next Generation  10 

 

het einde een vrije trap voor ons op de 5 meter en Ihmad scoorde de verlossende treffer 2-1 en zijn 

handen gingen ten hemel.  

Het  eindsignaal klonk als een verlossing. Het gehele toernooi was het enthousiasme er wel, maar zijn 

er spelers die te weinig zaalvoetbalcapaciteiten hebben. In ieder geval geen laatste, maar er zijn wel 

dingen om in de toekomst over na te denken. Ik wil de supporters bedanken voor hun aanwezig- 

betrokkenheid 

Nico Kooij 

 

PORTUGAL 2011 

Tja daar zit je dan op een donkere 

zaterdagmiddag zo half november net na de 

wedstrijd CSV Apeldoorn-Harkemasche Boys. 

Rapporteur die erg positief was over mijn 

optreden als assistent en met scheidsrechter 

Gerrit Fikkert na te praten. Al met al ondanks 

het slechte veld een goede wedstrijd. Vraagt 

Gerrit Fikkert ineens of ik tijd heb in januari. Ik 

vraag nog wanneer en waarvoor en krijg als 

antwoord om mee te gaan naar Portugal om van 

4 januari tot en met 15 januari wedstrijden te gaan leiden voor trainingskampen.nl. 

Ik dacht waar staan de camera’s van banana split of iets dergelijks, maar hij was bloedserieus. Bleek 

dat hij er vorig jaar ook was geweest met Hans Kamp en Wim van Bronsvoort. Nu moesten er 6 

mensen naar toe. Hij had twee talenten van betaald voetbal al reeds geregeld (Jeroen Manschot en 

Richard Martens) en ik mocht als 6e mee om te assisteren.  Tja en zo sta je dan ineens aan de aftrap 

van Heerenveen-AFC met aandachtig toeschouwer Jack van Gelder. Fantastisch om daar bij te mogen 

zijn en er was enorme ontspanning aldaar. 24 uur met voetbal bezig zijn en gewoon met spelers en 

trainers van Utrecht en Heerenveen praten daar er weinig publiek was. Je was ineens iemand tussen 

de spelers. Normaal zijn wij als scheidsrechters en assistent scheidsrechters niet in de picture maar nu 

was je een normale gesprekspartner. Heerlijk om in het zonnetje 8 wedstrijden mede te mogen leiden 

en te genieten van je collega’s bij de andere wedstrijden en natuurlijk ’s avonds met elkaar even 

bijpraten aan de bar.  

Ook hebben we nog twee eredivisie wedstrijden bezocht Portimonense-Victoria Setubal (3-4) en 

Portimonense-Sporting Braga (0-3). Deze wedstrijden werden gespeeld in het stadion waar Nederland 

ook heeft gespeeld. En als klap op de vuurpijl natuurlijk Standaard Luik tegen FC Utrecht. 
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Al met al een leuke maar bovenal erg 

leerzame periode in Portugal geweest. Veel op 

kunnen steken van de oude rotten in het vak 

maar ook van onze jonge talenten. 

Ongelofelijk wat hadden Jeroen en Richard 

een loopvermogen, dat was echt genieten.  

Ook de scheidsrechtersvereniging Arnhem 

staat op de kaart. 

Trainingskampen.nl heeft alleen maar 

positieve reacties ontvangen op de arbitrage. En met 9 gele kaarten in 22 wedstrijden kunnen we echt 

spreken van een goed verlopen trainingskamp. 

Tot ziens op de velden. 

Johan van Dijk 

P.S. Volgend jaar mag ik weer.  
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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 

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.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/ 

www.ArnhemSports.nl 

http://www.kennispraktijk.nl/images/stories/Publicaties/samen_voor_sportiviteit_rapportage.pdf 

 

 

 

mailto:arnhem@covs.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
http://www.covsarnhem.nl/
http://www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm
http://www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/
http://www.arnhemsports.nl/
http://www.kennispraktijk.nl/images/stories/Publicaties/samen_voor_sportiviteit_rapportage.pdf
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Noteer vast in de agenda: 

18 februari: Spelregels voor de jeugd (vv Fortissimo Ede) 

28 maart: Jaarlijkse Algemene Leden vergadering  

21 januari 2011: Technische dag vv VRC Veenendaal 

22 januari 2011: Snertwandeling vv Wodanseck Wolfheze 

 
 
 
Jarigen  
 Maart 
01/03    Huseyin Durmus 
01/03    Nusret Isik 
19/03    Rodney Kiezenberg 
20/03    Ed van Riessen 
21/03    Eric Huisman 
22/03    Reinier Vonk 
27/03    Herman Dreef 
29/03    Theo Peren 

 

April 

01/04    Ruud Roelevink 
04/04    Mart den Heyer 
06/04    Herman ten Kaate 
07/04    Rogier Kamerbeek 
12/04    Ben Tromp 
21/04    Arnold Weenink 
23/04    John Veldhuizen 
27/04    Arnold Groeneveld 

 

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

Ambroise Uwiragiye (Wageningen) clubscheids GVC 
Ed van Riessen (Ede) clubscheids Fortissimo 
 

Gestopt: per 1/1 2012 

Martijn Boele (Arnhem) 
Arnold Weenink (Arnhem) 
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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 

 

 

 

  

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   

 

 

 

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 

mailto:arnhem@covs.nl
mailto:c.g.m.onstenk@chello.nl
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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. 

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 

 

 

 

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
mailto:wijlemans@chello.nl
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Even voorstellen 1  

Who am I?  

My name is Ambroise Uwiragiye, 29 years old. I’m single/Male; Rwandese by 

nationality. 

I’m living in Bornsesteeg 1, 16 C 004 as a Master student. I have been a 

member of the Rwandese Football Referees Association (ARAF) since 2006 

and from October 2009 until now I’m a member of GVC football club as club 

referee. Since January, 2011, I officially became a member of the Referee 

association in the Netherlands, zone of Arnhem “vereniging”.  

Why did I become a (soccer) referee? 

I was born in family of 9 children. Our father used to be a soccer referee in the 2nd Division in Rwanda. 

Every Saturday we used to have a football session at home where he provided much information about 

football including some rules. However, he used to give an assignment to every family member to listen as 

many matches as possible from radio and present the scores with comments during the next session.  

Besides that we used to train a lot with our neighbors “Buren”. From there, all boys (4 of us) in my family 

became football players in our schools even at university what I consider as my temperament towards 

football. I used to be small, playing with many techniques in middle-field- attack (striker) and loved by 

many people. Several time selected in my regional team (southern province), I always was assigned by 

the coach to follow and organize our under 13 year’s players since they liked me a lot because I was also 

a long distance runner, referee for Karate and watched many soccer matches on TV with them. In 2004, I 

opted only for running and Karate careers but started as a soccer referee volunteer. In 2006, I followed a 

4 weeks referee training and immediately became a referee in 2nd division because I was always present 

in almost all high referees critic sessions held every Monday evening at Rwanda National stadium.  Since 

then, I continued my 3 careers (soccer referee, long distance runner and karateka) until now. This is 

because I like being physically fit, but also I always think that being a referee requires a lot of experience 

starting by very low level soccer matches (local)  to gain more insight into the game. My strategy is to 

whistle many local matches and asking friends and familiar colleagues who know about soccer to criticize 

me based on rules and nuances of the sport. I also think that to be a higher level referee, require 

additional refereeing experience. To reach that level, I always prefer build a network with well trained and 

higher level referees to learn from them in discussion, training and practice since soccer is a part of my 

life. Finally it’s what I tried to do when I came here in the Netherlands (country of good and high level of 

football) as a foreign student from RWANDA/ Africa.  

Ambroise Uwiragiye  

+31684407651 

Uwiragiyeambroise@yahoo.fr  

 

 

mailto:Uwiragiyeambroise@yahoo.fr
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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. 

 

mailto:a.boks@upcmail.nl
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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 

 


