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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
April 2011 -  jaargang 3 nr 2  

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 (met dank aan Ed Meulenbroek die de primeur heeft van het eerste 

ingezonden citaat)  

“Erken je fouten voordat iemand ze overdrijft."  

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

 

Arbiters blij met AV Cranevelt   

 

Geluidsapparatuur, een laptop, 

coachjassen voor de trainers en 

inloop- en prestatieshirts. Dat kreeg 

de Scheidsrechtersvereniging 

Arnhem en Omstreken 

donderdagavond uitgereikt van het 

bestuur van AV Cranevelt. 

Als voetbalvereniging bestaat AV 

Cranevelt niet meer, het ‘erfgoed’ 

leeft voort in de stichting Cranevelt. Die geeft aan ‘goede doelen’. Geld dat afkomstig uit de verkoop van 

mailto:roelevink@versatel.nl
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het clubhuis aan de gemeente Arnhem.AV Cranevelt, ontstaan in 1995 na een fusie tussen AV Wilhemina 

en VIJDO, speelde in 2007 zijn laatste wedstrijd.  

De hoofdmacht van de club kwam in dat laatste seizoen niet al te positief in de publiciteit. 

“En dat deed geen recht aan de vereniging”, zo vertelde voorzitter Fred Kroes van de stichting Cranevelt 

donderdagavond in het clubhuis van korfbalclub SIOS'61 in Velp aan de scheidsrechters. “Wij wilden als 

bestuur aan de naam AV Cranevelt daarom weer een positieve impuls geven. Onze middelen komen uit 

de Arnhemse sportwereld en ons doel is om de totale sport in Arnhem te stimuleren.” 

Donderdagavond was de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken aan de beurt om een gift van 

de stichting in het clubhuis van korfbalvereniging SIOS’61 in Velp in ontvangst te nemen. 

“Het is heel dankbaar werk”, zei Gerard Homan, voormalig voorzitter van de voetbalvereniging. “Maar 

we geven geen geld. Dat is een strakke doelstelling.” 

“Een andere doelstelling van de stichting is dat het geld niet naar individuen of naar Cranevelt zelf gaat”, 

vervolgt Homan, die met Karel van Ingen, Rob Geenacker, Maico Methorst, John Rangé en Fred Kroes het 

bestuur van de stichting vormt. “Heeft iemand een goed plan, dan kun je dat bij ons indienen. Het hoeft 

ook niet per sé in de sport te zijn.” 

De stichting Cranevelt fungeert sinds 2009 als een charitatieve instelling. Zo konden ondermeer Ome 

Joop’s Tour, het Ronald MacDonald Huis, de stichting Jaimy, het gehandicaptenvoetbal en Hospice 

Rozendaal al rekenen op een gift. Ook kregen alle Arnhemse amateurvoetbalverenigingen trainingsballen 

voor de jeugd.   

Donderdagavond waren de scheidsrechters voor de tweede keer aan de beurt. 

Eerder ontvingen zij al een beamer en een scherm. Met de nieuw verworven 

laptop kan de scheidsrechtersvereniging bijvoorbeeld spelregelpresentaties 

voor de jeugd en voor clubscheidsrechters bij voetbalverenigingen houden. 

De Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken was er donderdagavond 

maar wat blij mee. “De inspanningen van het bestuur van Cranevelt zijn 

duidelijk een kwaliteitsimpuls voor het totale Arnhemse amateurvoetbal”, zei 

Constant Onstenk, secretaris van de scheidsrechtersvereniging. 

 

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. 
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Voetbalverenigingen :   Wij hebben u wat te bieden ! " STAP VOOR STAP " 

Met 1 miljoen voetballers worden wekelijks 30.000 voetbalwedstrijden in Nederland gespeeld. Dat wij 
als scheidsrechters aantoonbaar bijdragen aan dit maatschappelijk belang verdient meer aandacht. 
Zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Dat geldt ook voor de regio Arnhem -Ede.  Bovendien willen 
we in onze regio voor alle voetballers een rol spelen, ongeacht afkomst, huidskleur en 
geloofsovertuiging. Uiteindelijk is respect en waardering voor elkaar van groot maatschappelijk belang. 

De scheidsrechtersvereniging Arnhem e.o. zal samen met de verenigingen stappen moeten gaan maken 
om zo stap voor stap de volgende doelstellingen te bewerkstellingen. 

1.Werven van nieuwe KNVB - scheidsrechters in de regio 
2.Werven van nieuwe verenigingsscheidsrechters in samenwerking met voetbalclubs 
3. Professionele conditietraining voor ( vereniging )-scheidsrechters in de regio 
4.Spelregelavonden voor (vereniging )-scheidsrechters in de regio 
5.Service verlenen aan voetbalclubs door begeleiding van verenigingsscheidsrechters 
6.Verder verbeteren van de samenwerking met de voetbalclubs in onze regio 
7.Respect en waardering voor elkaar bewerkstelligen 

Een goed begin, begint bij jezelf, Wij als scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken willen de 

eerste stap zetten. De eerst stap bestaat uit het laten zien wat wij doen en waar wij voor staan. Wij 

willen dit gaan doen door verschillende pakketten aan te bieden aan de voetbalverenigingen binnen 

onze regio. 

WIJ BIEDEN U HET VOLGENDE ; 

A. Kennisavond "DE KENNIS-STAP "    
B. Conditieavond  "OP STAP MET DE SCHEIDS "   
C. Praktijk "DE STAP "  

Hebt u andere ideeën, wij kunnen uw wensen invullen. 

Contactpersoon: Jan van Reemst ( vice voorzitter ) 

 tel.0318-417497 of  j.reemst8@upcmail.nl 

Reanimatie. 

Het zal je maar gebeuren als scheidsrechter (of als rapporteur of als 
toeschouwer): een medemens krijgt een hartaanval. Wat moet je doen!!!!!! 

Ons lid Piet de Groot wil bij voldoende deelname een avond verzorgen over 
reanimatie en omgaan met een AED. 

Interesse: aanmelden bij Jan van reemst .0318-417497 of via e-mail ; j.reemst8@upcmail.nl 
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Ledenvergadering 

en huldiging 

Tijdens de laatst 
gehouden (langdurige) 
ledenvergadering zijn 
een aantal leden 
gehuldigd.  

Het verslag van de 
vergadering wordt u 
door onze secretaris 
gemaild/gestuurd. 

 

 

Bijgaand op de foto ziet u Theo Peren, Piet de Groot, Reinier Vonk, Bertus Kersten en Ben van der 
Horst. 

 

Scheidsrechters gevraagd 

  

Op 25 april 2011 ( 2e paasdag) organiseert K.S.V. Fortissimo voor de 3e maal het K.S.V. Fortissimo 
Stargroup E1 toernooi. 
Het deelnemersveld bestaat uit diverse BVO teams en teams die uitkomen in de hoogste 
amateurafdelingen van het voetbal. Alle deelnemers komen uit in de hoofdklasse. Om de wedstrijden in 
goede banen te leiden zoeken wij nog diverse scheidsrechters.  Misschien hebt u belangstelling om 
deze dag bij ons te komen fluiten. Mochten er nog vragen zijn dan hoor en beantwoord ik ze graag. 
  
De toernooicommissie heeft besloten om de scheidsrechters een vergoeding te geven van € 20  waarbij 
uiteraard ook gezorgd wordt voor een lunch en consumptiebonnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
K.S.V. Fortissimo  
 
Harrie Sparnaay  Wedstrijdsecretaris jeugd 

Erasmusstate 4 6716 PB   EDE,   
tel: 06 13 19 78 01 e-mail: h.sparnaay@hotmail.com 

mailto:h.sparnaay@hotmail.com
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Uitslag spelregels 2010/2011                                                                                              

Aan de spelregel competitie 2010/2011 hebben in totaal 13 personen meegedaan met wisselend 

resultaat. Helaas is het aantal deelnemers vergeleken met afgelopen seizoen wat afgenomen en dat is 

jammer want men kan door meedoen zijn kennis laten blijken en er iets van opsteken. Dus hopen we 

maar dat er meerdere mensen zijn die de antwoorden opsturen die in de Referee gesteld worden over 

spelregels. Want laten we eerlijk zijn we hebben spelregelkennis wel nodig om een wedstrijd goed te 

kunnen leiden. Het bestuur heeft toegezegd een aantal prijsjes ter beschikking te stellen om de animo 

te vergroten om mee te doen aan deze spelregel wedstrijd voor onze vereniging. Dat zijn de nummers 

1, 2 en 3 van de einduitslag. Totaal waren er deze keer 18 antwoorden goed te beantwoorden. 

De einduitslag  2010/2011 is : 

Constant  Onstenk                            16 punten. 
Ruud  Roelevink                                 14 punten. 
Rein  Borgers                                      13 punten.  
Gerrit  Danen                                        9 punten. 
Paul  Oudijk                                           9 punten. 
Joop Visser                                            8 punten. 
Reinier  Vonk                                        7 punten.  
Hans van de Broek                               6 punten. 
Gert van Ginkel                                     6 punten. 
Tim Loomans                                         5 punten. 
Piet de Groot                                         4 punten. 
Eddie Weijman                                      4 punten. 
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Liefde is ……  

Nee, een broedermoord was het niet, zondagmiddag op 

sportpark 't Cranevelt bij VDZ-SC Oranje. Maar uniek, en zeker 

hilarisch, was het wel dat een schitterend doelpunt van VDZ'er 

Frank Westen wegens buitenspel werd afgevlagd door zijn eigen 

broer Jeroen, voor deze gelegenheid grensrechter van SC Oranje. 

Hoe kon het zover komen? Jeroen Westen kon wegens een voetblessure niet spelen voor VDZ en 

werd door SC Oranje vlak voor de wedstrijd gevraagd te vlaggen omdat deze club geen grensrechter 

had. Westen is naast actief voetballer ook scheidsrechter en dus bevoegd te vlaggen. De Arnhemmer 

stemde toe en zo kreeg de stadsderby twee VDZ-grensrechters. Tot zover niets aan de hand. Maar na 

rust, bij een 4-0 voorsprong voor VDZ, kreeg de situatie wel een bijzonder trekje toen Frank Westen 

doorbrak en met een schitterende lob scoorde. Tegelijkertijd stak zijn broer Jeroen de vlag recht 

omhoog en kon de arbiter niets anders doen dan de wonderschone treffer af te keuren. 
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Jeroen Westen (rechts op de foto) vertelde: 

"Hij stond een meter buitenspel. Ik wist dat 

Frank het was, maar ik heb geen moment 

geaarzeld. Eigenlijk vond ik het nóg leuker te 

vlaggen omdat mijn broer het was. Jammer 

voor hem want het was een fantastisch 

doelpunt. Frank boos? Nee, hij keek eerst wel 

verbaasd in mijn richting, maar toen brak er 

snel een glimlach door. Na afloop heb ik wel 

veel opmerkingen uit het VDZ-kamp naar mijn 

hoofd gehad maar allemaal met een 

knipoog." 

Had hij ook gevlagd als de stand, met een paar minuten te spelen, nog 0-0 was geweest?  Jeroen 

Westen: "Jazeker. Mijn neutraliteit als scheids- of grensrechter gaat boven alles, ook boven 

clubliefde. Als je niet met fair play kunt winnen, dan maar niet." 

De wedstrijd eindigde in een 12-0 overwinning voor VDZ. Frank Westen scoorde toch nog één keer. 

 

 

Oudere Jongere of jongere oudere 

Het viel niet mee. Moe maar voldaan gaat de scheidsrechter zitten. Het 

halfvolle flesje Extran gaat er wel in. Nog even bijkomen. Tjonge, hij 

moest aan de bak. In de 2e helft bleek dat de gele kaarten niet in de 

zak konden blijven. Zelfs rood na een 2e gele kaart. Wat stom, een 

lompe overtreding op het middenveld. Ja, soms is het nadenken ver te 

zoeken bij de macho--jongeren, zelfs bij dit eerste elftal. De 

scheidsrechter pakt zijn lijstje. De leesbril moet op. Klopt alles? Straks 

maar hopen dat de computer van de club werkt met het digitale wedstrijdformulier. Hij kijkt nog eens 

naar de spelerspas van de man die 2 keer geel kreeg. Hé, die is aanzienlijk jonger dan zijn jongste 

dochter. Zo word je je weer bewust van je leeftijd. Nou even onder het warme water en dan via de 

bestuurskamer –nog even een spaatje rood- naar huis. Vanavond komen de kleinkinderen logeren.  

Opa is wel een beetje moe maar dit geeft weer energie. Samen met het feit dat hij de wedstrijd –zijn 

zoveelste- weer tot een goed einde heeft gebracht.  

Dit is een ode aan alle actieve ‘oudere’ scheidsrechters, waar zou de jeugd zijn zonder deze actieve 

leidsman. 
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Trainingen 

 Velp 

De laatste training op het veld van SIOS van 

het seizoen 2010/2011 is op donderdag 12 

mei . 

Deze avond sluiten we af met een hapje en 

een drankje in de kantine van SIOS.( e.e.a. 

besproken met Jan Goldman). Iedereen is 

welkom!. 

Vanaf donderdag 19 mei 2011 gaan we 

weer trainen in de bossen op de Schelmseweg in Arnhem, starttijd elke donderdag om 19:30 uur. Deze 

trainingen zullen bestaan uit bosloopjes en verschillende andere vormen van het op peil houden van je 

conditie,  en is geschikt voor iedereen die graag een stukje wil hard lopen c.q. in beweging blijven voor 

het nieuwe seizoen, we passen de groepen daarop aan. Ook hier geldt….. iedereen is welkom!. 

Ede 

Dinsdag 10 mei is de laatste training bij vv Fortissimo, tevens clubavond. Vanaf 17 mei bostraining bij SKV 

Sportpark de Zoom in Wageningen (vertrek 19.30) 

De aanvang van de trainingen in zowel Velp als Ede, seizoen 2011-2012, wordt nog bekend gesteld 

 

 

 

Vacature1:  vrijwiller 

KNVB district Oost is op zoek naar een enthousiaste voorzitter werkcommissie scheidsrechterszaken 

regio D en nog 2 leden voor de functies SNO/Afzeggingen en Zaalvoetbal. 

De voorzitter geeft leiding aan de vergadering van de werkcommissie scheidsrechterszaken regio D. 

Tevens maakt de voorzitter deel uit van de scheidsrechterscommissie van de KNVB district Oost. In deze 

commissie zal betrokkene een nog nader te bepalen portefeuille gaan beheren. De voorzitter dient 

affiniteit met sport / voetbal te hebben en dient bij voorkeur de functie van scheidsrechter vervult te 

hebben of momenteel te vervullen. 
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 1) VOORZITTER REGIOCOMMISSIE TEVENS PORTEFEUILLEHOUDER 

* Is belast met de algehele leiding en coördinatie van de werkzaamheden  binnen de regiocommissie 

* Adviseert de voorzitter districtscommissie scheidsrechterszaken met betrekking tot de algehele ontwikkeling 

 

* Is portefeuillehouder in de districtscommissie scheidsrechterszaken  

* Verricht activiteiten en is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen de regiocommissie met betrekking tot alle 

functiegebieden 

* Structureel overleg met vice-voorzitter/TT en secretaris inzake o.a. essentiële zaken, beleidsbepalingen, correspondentie 

afwikkeling, voortgang “uitgezette zaken”, bespreken inhoudelijk eigen regiovergadering, afhandeling actiezaken 

werkcommissie, etc. 

* Is verantwoordelijk voor de evaluatie van alle processen, binnen de regio, om de vooraf gestelde doelen te halen ingevolge 

Besluiten en Afspraken lijsten KNVB Zeist en de afgesproken beleidszaken en evaluatie gesprekken met de 

regiocommissieleden. 

6) SNO - AFZEGGINGEN 

* Is belast met de algehele leiding en coördinatie van de werkzaamheden  binnen de regiocommissie betreffende SNO en 

Afzeggingen scheidsrechters 

Neemt adequaat actie na ontvangst wekelijks overzicht SNO – Afzeggingen, indien noodzakelijk en adviseert de 
voorzitter regiocommissie scheidsrechterszaken met betrekking tot de algehele ontwikkeling van de afzeggingen en 
scheidsrechters niet opkomen. Neemt z.s.m. contact op met arbeidsorganisatie omtrent te nemen maatregelingen 

· Is steeds aanwezig bij de regiobijeenkomsten, werkgroep vergaderingen van de portefeuillehouder Afzeggingen/SNO 
en bijeenkomsten waarvoor een uitnodiging is ontvangen. Tevens zoveel mogelijk aanwezig bij COVS-activiteiten, o.a. 
trainingen en bijenkomsten. 

· Regiobeheerder scheidsrechters  

7) KWALITEITSBEWAKER ZAALVOETBAL 

* Is belast met de algehele leiding en coördinatie van de werkzaamheden  binnen het district betreffende kwaliteitsbewaking 

rapportage zaalvoetbal  

* Adviseert de portefeuillehouder rapportage met betrekking tot de algehele ontwikkeling van de kwaliteitsbewaking 

rapportage zaalvoetbal, voordracht indeling rapporteurs inzake hun afgeleverd eindproduct en registreert de rapporteurs 

welke in aanmerking komen voor bijschaving/bijscholing. 

* Maakt een analyse (met medewerking van de secretaris) van het functioneren van de rapporteur tijdens de winterstop en 

aan het eind van het seizoen, met als doelstelling kwaliteitsverbetering. 

* Is steeds aanwezig bij de regiobijeenkomsten, werkgroepvergaderingen van o.a. Rapportage en bijeenkomsten waarvoor 

een uitnodiging is ontvangen. Tevens zoveel mogelijk aanwezig bij COVS-activiteiten, o.a. trainingen en bijenkomsten. 

* Regiobeheerder  
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Regiobeheerder 

* Alle commissieleden, behalve de voorzitter, zijn contactpersoon voor een aantal scheidrechters  die wonen in het gebied 

van de regio. 

*Aantal wordt naar evenredigheid verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de portefeuille.  

*Alle rapporten van je mensen komen eerst naar jou ter controle en gaan dan pas naar de scheids. 

Bij aanmerkingen kun je hierover contact opnemen met de kwaliteitsbewaker in de regio. 

*Ook contact bij ziekte, blessures, SNO behoren tot de taken. Hierbij geldt natuurlijk wel dat dit van twee kanten kan komen. 

*Begeleidt de scheidsrechter bij oproepen van de tuchtcommissie. 

*Bezoekt waar mogelijk/wenselijk de activiteiten in de regio van andere commissieleden.  

*In bezit van email is noodzakelijk.  

Tijdsbesteding 

*Regio vergadert gemiddeld 10 per jaar; nu op woensdagavond 19.30 – 22.30 uur. 

*Portefeuillehouderoverleg is zo’n 3-4 per jaar in Deventer 

*Bezoek aan georganiseerde bijeenkomsten in regio en district  (gemiddeld 5 per jaar)  

*Houdt contact met scheids middels telefoon, mail en wedstrijdbezoek (waar mogelijk!).  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de 

scheidsrechterscommissie Stan Burm op 06-53709584 of de coördinator scheidsrechterszaken Arnold 

Spin op 0570-664213. 
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Vacature2: COVS District Oost 

Voor de jaarvergadering van COVS Oost zijn wij nog opzoek naar een tweetal mensen voor functies in 

het COVS-District Oost.  

De eerste functie die we willen bemannen is die van lid van de bezwarencommissie van de District 

Scheidsrechters Commissie. Er is tijdens de gesprekken met deze commissie afgesproken dat de COVS 

een zetel krijgt in deze commissie. De voorwaarden voor het vervullen van deze functie zijn dat men 

heel goed op de hoogte moet zijn van de huidige manier van rapporteren en men moet de 

goedkeuring van de commissie doorstaan . 

De tweede functie die vrij komt is binnen het District bestuur en wel te weten de plaats van Henk 

Huntink. Het zou goed zijn voor de bezetting van het District bestuur als hier een kandidaat komt van 

de groepen Arnhem, Doetinchem, Nijmegen of Winterswijk. Ook een kandidaat één van de andere 

groepen is natuurlijk van harte welkom. 

Voor verdere informatie: 

Secretaris COVS District oost  A.G Schutte  

Stijne van Sallandtstraat 3 7431 GN Diepenveen 

tel. 0570-592432   E-mail: winekeschutte@home.nl 

 

 

 

 

 

Nieuw opzet conditietest en spelregeltoets Amateurvoetbal  

Vanaf het seizoen 2011/2012 nemen we afscheid van de huidige opzet met betrekking tot de 

conditietesten en spelregeltoetsen. Deze jarenlange traditie voldoet niet meer aan de eisen van leren 

en opleiden, zoals de KNVB deze voor ogen heeft. Niet alleen het voetbal ontwikkelt maar ook de 

scheidsrechter, dus ook de manier waarop hij wordt getoetst.  

Waarom een gewijzigde opzet? 

 Het huidige systeem is een momentopname, veel scheidsrechters en rapporteurs ervaren dit 

bovendien als een afrekencultuur. Ofwel, het systeem doet geen recht aan de beoordeling van de 

mailto:winekeschutte@home.nl
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scheidsrechter in het veld. Verder wordt de scheidsrechter bewust gemaakt van de mogelijkheden tot 

verbetering en ontwikkeling. De scheidsrechter van tegenwoordig moet kunnen inspelen op de vraag 

van zijn omgeving. Daarbij is “doorontwikkeling” het credo.  

Pilot  

De districten West I en Zuid II starten nog dit seizoen met een pilot waarin maatwerkbijeenkomsten 

worden aangeboden. De inhoud van deze bijeenkomsten is competentiegericht en bestaat uit een 

theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte wordt het onderdeel spelregels of het 

onderdeel volgen en positiekiezen toegelicht met behulp van beelden. Het praktijkgedeelte vindt 

plaats op het veld en staat onder leiding van een gediplomeerde trainer van de KNVB. De rode draad 

van de maatwerkbijeenkomsten is zelfontwikkeling van de scheidsrechter. De (assistent)-

scheidsrechters uit de districten West I en Zuid II krijgen op korte termijn informatie over de data en 

locaties van de bijeenkomsten.  

Voordelen  

De invoering van dit systeem kent een aantal voordelen voor KNVB-officials. Er wordt niet langer 

gekozen voor een momentopname. In plaats daarvan krijgt de scheidsrechter een uitnodiging voor 

het bijwonen van maatwerkbijeenkomsten. Aangezien de informatie van de bijeenkomsten 

competentiegericht is, kunnen scheidsrechters de opgedane kennis direct in praktijk brengen. 

Scheidsrechters die de maatwerkbijeenkomsten bijwonen ontvangen hier punten voor die uiteindelijk 

meetellen voor de eindranking in hun groep waarin ze actief zijn.  

De bijeenkomsten worden gehouden op diverse plaatsen in het district. Dit geldt ook voor de pilot in 

West I en Zuid II.  

De uitkomsten in de districten West I en Zuid II wordt als input gebruikt voor de nieuwe landelijke 

opzet in het seizoen 2011/2012. Tijdens de pilot zijn nog geen extra punten te verdienen. Binnenkort 

volgt nadere informatie. 

 

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. 

 

mailto:arnhem@covs.nl
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Clubavonden 

Ede > Elke tweede dinsdag is er clubavond na afloop van de conditietraining. Tijdens de clubavond is 

gezelligheid troef, worden wedstrijdsituaties besproken, kun je privé even bijpraten en worden 

spelregeltesten gehouden onder het genot van een hapje en een drankje. Kosten € 5,-- Meer weten? Bel of 

mail  Jan van Reemst: 0318 – 417497 mailadres: j.reemst8@upcmail.nl 

Arnhem > Heeft geen clubavond, maar de leden drinken na elke trainingsavond even iets met elkaar. 

 

Noteer vast in de agenda: 
 
Jarigen  
Mei 
01/05     Mink Toet 
03/05     Richard Peters 
11/05     Jan Kooij 
14/05     Henrico Pit 
18/05     Johan van Dijk 
18/05     Joop Visser 
20/05     Rene Kuiper 
20/05     Gerardus Mulhuyzen 
23/05     Niels Goutier 
24/05     Jan de Wilde 
28/05     Pieter Bult 

Juni 

04/06     Rene Landman 
05/06     Rob Pronk 
06/06     Tonnie Courbois 
21/06     Bas van Iersel 
21/06     Herman de Ruiter 
27/06     Rienus Klassen 
30/06     Adrie van der Beek 

  

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

Dirk Bos (Wageningen) startersgroep 
 
 

 

 

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: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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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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Scheidsrechters infoavond maart 2011 

Prima opkomst (club)scheidsrechters geeft betrokkenheid bij 

de voetbalsport aan binnen vereniging!!!  

Woensdag 16 maart jl. is er een informatie-avond gehouden 

voor de (club)scheidsrechters van SDOO. De 

wedstrijdsecretarissen van SDOO hadden hiertoe het initiatief 

genomen. In samenwerking met de C.O.V.S. Arnhem en 

omsteken is deze avond georganiseerd en was bedoeld voor de 

senioren-, junioren- en pupillenscheidsrechters en voor jongens 

die misschien wel scheidsrechter willen worden. De opkomst was – met 19 personen - erg goed te noemen.  

 

Thema was: “Wat betekent het scheidsrechter zijn voor je club”.  

 

Wij hebben leden van de Scheidsrechtersvereniging 

Arnhem e.o. gevraagd een inleiding te geven en hun 

ervaringen en kennis te delen. Leden van de 

scheidsrechtersvereniging Arnhem e.o. - de heren Jan 

van Reemst en Piet de Groot, beiden scheidsrechter in 

het district Oost van de KNVB - hebben deze avond 

geleid.  

Wat kwam er zo al aan de orde:  

Welke kwaliteiten een spelleider (lees: scheidsrechter) 

moet hebben om een wedstrijd in goede banen te 

leiden in conditioneel, spelregeltechnisch en 

gedragtechnisch opzicht om daarmee 

voetbalwedstrijden mogelijk te maken?  

 

Dit met de volgende doelen:  

1. (echt, in de eerste plaats) zelf een fijne middag te 

hebben. 

2. zien dat anderen (lees: spelers, leiders, publiek) ook 

een fijne middag hebben.  

 

Enkele onderwerpen waren (voor KNVB-

scheidsrechters en clubscheidsrechters)  

· Wat moet een (knvb-)scheidsrechter doen vóór de 

wedstrijd. 
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· Wat moet je doen tijdens de wedstrijd. 

· Wat moet je doen ná de wedstrijd, nadat je het eindsignaal hebt gegeven? 

· Het verschil tussen A- en B-categoriewedstrijden. 

· Spelsituaties tonen. 

· Collectief behandelen van de spelregelvragen 

· Het invullen van strafformulieren. 

 Na vele leuke discussies werd de avond afgesloten met een drankje. Vanaf deze plaats willen wij jullie 

bedanken voor jullie komst en positieve inbreng. Ook Jan en Piet bedankt voor het in goede banen leiden van 

deze avond, en trainer Marc Teunissen, die veel jongens van de B een vrije trainingsavond gaf, bedankt!!.  

 

De wedstrijdsecretarissen van SDOO.  

Jaco van Dijken / Max van Wijhe.  
 

Scheidsrechters infoavonden bij clubs  

Onderstaand 2 dankbetuigingen, het werkt dus!!!! 

Dankbetuiging 1 

Hallo Jan en Piet, 

Wil jullie nogmaals danken voor de zeer geslaagde avond waar we al veel goede reacties van hebben 

ontvangen, Jan in de bijlage het stukje waar we het over gehad hebben en dat hebben we ook op onze site 

geplaatst kan je onder de rubriek nieuws vinden op de SDOO site. 

 Met vriendelijke groet 

Jaco van Dijken Wedstrijdsecretaris senioren SDOO 

Dankbetuiging 2 

Bij VRC start deze week de pupillen scheidsrechter cursus. 

Maar liefst 20 deelnemers (VRC) en 1 deelnemer (VRC) voor de BOS opleiding. 

De scheidsrechter avond bij VRC heeft zijn vruchten af geworden. 

Henk van Ettekoven en Henk Sukkel bedankt! 
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“Die heb ik nog opgeleid!”  (met toestemming uit de Nieuwsbrief van Nijmegen) 

Scheidsrechters, die net als KNVB Scheidsrechter begonnen zijn, worden in de starters groep ingedeeld. Dit 

geldt dus ook voor de toekomstige toppers. In het verleden werd men dan in een half seizoen twee of drie 

keer door verschillende rapporteurs gerapporteerd en daarna ingedeeld. Sinds dit seizoen wordt er echter 

met coaches gewerkt. Het grote verschil is, dat een coach wel voor en na de wedstrijd contact mag hebben 

met de scheidsrechter. Uiteraard heeft dit veel voordelen, waarvan de belangrijkste zijn dat je als coach een 

scheidsrechter in een betrekkelijk kort tijdsbestek vaker aan het werk ziet en dat je met hem/haar in gesprek 

kunt gaan. Je kunt dus echt een wezenlijke rol spelen in de ontwikkeling van een nieuwe scheidsrechter. 

Dankbaar en leuk werk. 

Er zijn gelukkig steeds meer startende scheidsrechters, daardoor is een tekort aan coaches ontstaan. De 

KNVB zoekt nu ervaren scheidsrechters, die één of enkele scheidsrechters willen begeleiden. Het zou mooi 

zijn als je de cursus Praktijkbegeleider hebt gevolgd, maar verplicht is dit niet. Je zit ook niet vast aan 

bepaalde dagen omdat je steeds met elke scheidsrechter die je begeleidt, zelf afspreekt wanneer je 

hem/haar zult begeleiden. Nadat de afspraak gemaakt is meldt je dit aan de KNVB, waarna je een officiële 

aanstelling, en dus ook (reis)vergoeding krijgt. Na afloop van de wedstrijd bespreek je de wedstrijd met de 

scheidsrechter en vul je een begeleidingsrapport in. Uiteindelijk bepaal jij mede in welke groep een 

scheidsrechter ingedeeld wordt. 

Lijkt dit je wat, meld je dan aan bij Arnold Spin in Deventer (arnold.spin@knvb.nl).  

 

 

 

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 

mailto:arnold.spin@knvb.nl
mailto:c.g.m.onstenk@chello.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
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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  

Nico Kooij  nieuw redactie lid 

06 36 171370 – ngkooij@hotmail.com 

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: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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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 verdediger (niet de doelverdediger), staande op de doellijn, probeert met zijn hand de bal uit het doel te slaan. Hij raakt hierbij 
de bal niet goed, waardoor deze toch in het doel verdwijnt. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen? 
a) Hij toont de verdediger de rode kaart en keurt het doelpunt goed. 
b) Hij vermaant de verdediger en keurt het doelpunt goed. 
c) Hij toont de verdediger de gele kaart wegens onsportief gedrag en keurt het doelpunt goed. 
d) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een strafschop. 
 
2. Een schouderduw ten opzichte van de doelverdediger zal te allen tijde moeten worden bestraft als: 
a) De doelverdediger de schouderduw ontvangt binnen zijn doelgebied. 
b) De doelverdediger de schouderduw ontvangt binnen zijn strafschopgebied. 
c) De bal voor de duwende speler niet binnen speelbereik is. 
d) De bal voor de doelverdediger die de duw ontvangt, niet binnen speelbereik is. 
 
3. In de 35e minuut van de eerste helft wordt een speler zijn tweede gele kaart getoond. Het ontgaat de scheidsrechter evenwel dat 
dit zijn tweede is. Hij komt er pas in de rust achter. Hoe dient hij nu te handelen? 
a) Hij kan niets meer doen. 
b) Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen. 
c) Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond. 
d) Hij kan hem pas wegsturen als hem nogmaals de gele of rode kaart wordt getoond. 
 
4. Tijdens de wedstrijd houdt een uitgewisselde speler de bal binnen het speelveld tegen, die anders over de zijlijn zou zijn gegaan. 
Hoe moet de scheidsrechter het spel hervatten, als hij deze speler een gele kaart heeft gegeven. 
a) Met een inworp tegen de partij die de bal het laatst heeft aangeraakt. 
b) Met een directe vrije schop vanaf de plaats waar hij de bal raakte. 
c) Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.  
d) Met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
 
5. Een verdediger geeft een aanvaller buiten het strafschopgebied een schouderduw terwijl beide spelers de bal niet binnen 
speelbereik hebben. Wat beslist de scheidsrechter? 
a) Hij laat gewoon doorspelen. 
b) Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
c) Hij onderbreekt het spel en hervat met een directe vrije schop voor de aanvallende partij. 
d) Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij en een gele kaart voor de verdediger. 
 
6. Stelling 1: Als men de bal rechtstreeks ontvangt uit een hoekschop of inworp kan men nooit strafbaar buitenspel staan.  
Stelling 2: Een indirecte vrije schop wordt altijd gegeven op de plaats waar de overtreding werd begaan. 
a) Stelling 1 en 2 zijn beide onjuist. 
b) Stelling 1 en 2 zijn beide juist. 
c) Alleen stelling 1 is juist. 
d) Alleen stelling 2 is juist 
 

 

mailto:a.boks@upcmail.nl

