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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 

Omstreken  
Mei 2011 -  jaargang 3 nr 3  

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 Cruijff)  

“Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal."  

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

 

Arbiters sluiten seizoen af bij Fortissimo 

Ofwel: wie hardloopt, mag na afloop ongezond eten.  

De trainingsgroep in Ede sloot het seizoen af op dinsdag 
11 mei. Daarna wordt er getraind in Wageningen bij SKV. 
De training was pittig, voor ondergetekende een brug te 
ver. Rijk Middelman had de beroemde of beruchte drie-
bruggetjes-loop weer in het repertoire voor die avond. 
De warmte speelde een negatieve rol. Maar het besef dat 
na de training op de clubavond een koud ‘spaatje-geel’ 
klaar zou staan deed wonderen. Na een half uur trainen 
kwam Jan Langeraar ook nog even meedoen. 

 

 

mailto:roelevink@versatel.nl
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Na de training bleef het nog lang gezellig, zonder spelregels 

maar met een salade, diverse warme snacks en de zelf 

gesneden worst van Jan L. Aanwezig was ook onze voorzitter 

Martin Bernhard. 

Nog even dit: Jan van Reemst bedankt voor het regelen, Rijk 

voor de training, Ton Boks voor de spelregels en alle anderen 

voor hun aanwezigheid, waarbij vermeld dient te worden dat 

ons enige erelid Jan Arends elke keer trouw de clubavond 

bezoekt.   

 

 

 

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. 

Volgende editie (dit voor u om kopij in te leveren):   1 september 2011 
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Afscheid bestuursleden 

Op de jaarvergadering maakten 

Niels Goutier(links) en Wim van 

der Niet (rechts) kenbaar dat zij 

wilden stoppen met hun 

activiteiten in het bestuur. Als 

dank voor hun inspanningen voor 

onze vereniging werden beide 

gefêteerd met een gezellig 

etentje in eetcafé H41 in 

Wageningen. 

Tevens kregen Wim en Niels de 

verenigingspolo aangeboden, die zij voor de fotograaf vol trots toonden. In ieder geval: Wim en 

Niels, nogmaals dank voor jullie inzet en prettige samenwerking. Uiteraard betekende dit vertrek 

dat er twee vacatures zijn binnen het huidige bestuur. Inmiddels zijn al wat mensen benaderd. 

Maar schroom niet als je interesse hebt om wat meer te willen doen voor onze vereniging door 

tot het bestuur toe te willen treden. Neem contact op met een van de zittende bestuursleden en 

wij willen je graag informeren wat er zoal te doen is en wat er verwacht wordt.  

Namens het bestuur, 

Constant (secretaris) 

Programma Arnhem cup. 

 

27 mei Presikhaaf DVV  terrein Elsweide 

7  juni Arnhemia – de Bataven terrein Elsweide 

9 juni RKHVV – Presikhaaf/DVV terrein Elsweide 

 

13 juni finale terrein Elsweide 
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Trainingskamp voor scheidsrechters (inventarisatie) 

Beste sportvrienden:  

Het seizoen zit er alweer op. De meesten van jullie zullen nog op vakantie 

gaan. Dit jaar willen we met de scheidsrechtervereniging Arnhem e.o. iets 

nieuws doen. Ondergetekende kwam met een idee en heeft dit idee bij het 

bestuur neergelegd. Het betrof de  arbitragedag die niet doorging. 

Het bestuur gaf het  groene licht om met velen een weekend op trainingskamp 

te gaan. 

Samen met Herman Bronkhorst, Nico Kooij en Henk van Ettekoven gaan we dit 

realiseren. Het is de bedoeling om in begin augustus met z’n allen een 

weekend in een huis te verblijven, met trainingsgelegenheid. In dit weekend gaan we sport en 

activiteiten doen die met onze hobby: het scheidsrechter zijn, te maken hebben. 

  

Voordat we dit verder kunnen uitwerken moeten we weten hoeveel animo er is. Op het onderstaande 

mailadres kunt u mij mailen en u opgeven. Eventuele kosten zijn nog niet bekend en kunnen pas bekend 

worden als we weten hoeveel mensen interesse hebben. Maar we hopen sponsors te krijgen, zodat de 

eigen bijdrage minimaal blijft. 

  

Op deze dagen zullen onder andere lezingen worden gehouden, spelregels worden beoefenend en 

sportactiviteiten worden gehouden. Natuurlijk is er entertainment en willen ook veel plezier maken! Ook 

zullen er gewone trainingen zijn in verschillende groepen. Het voornaamste is om te zorgen dat de groep 

Ede en Velp meer met elkaar in contact komen. Dit alles in het kader van teambuilding 

  

Ik hoop op vele positieve reacties en aanmeldingen. Als u nog ideeën heeft kunt u mij op het 

onderstaande e-mailadres bereiken. 

  

Met sportieve groeten, 

  

Raycko van Hummel  (rayckovanhummel@gmail.com) 

 

 

 

 

mailto:rayckovanhummel@gmail.com


 

 The Next Generation  5 

 

Regel 8 

Mag ik me even voorstellen? 
Ja? Gelukkig. 
Ik ben regel 8, één van de 17. 
Ik schreeuw om aandacht! 
Ik erger me aan de gedoogcultuur, die ook zijn intrede heeft gedaan in de scheidsrechterij. 
Sommigen noemen dat marchanderen 
Ik erger me dus groen en geel (andere kleuren mag ook). 
To the point (even een internationaal tintje). 
Ik ben dus regel 8 en zie dat ik, letterlijk, met voeten wordt getreden. 
Er wordt namelijk maar wat afgetrapt tegenwoordig. 
En het staat zo duidelijk beschreven op bladzijde 71 van het spelregelboek: 
“Alle spelers bevinden zich op eigen speelhelft”  
en 
“de bal is in het spel, wanneer hij getrapt is en in voorwaartse richting beweegt” 
Maar welke scheidsrechter past mij nog toe?! 
Een paar voorbeelden 
Bij een jeugdwedstrijd werd er lustig op los gescoord. 
Noch aan het begin van de wedstrijd, noch nadat er een doelpunt was gemaakt, noch aan het begin van 
de tweede helft stond het team dat af mocht trappen op zijn eigen helft. 
De scheidsrechter durfde er niet voor te fluiten. Dat is jammer. 
In maart was ik wederom getuige van een jeugdwedstrijd in Zevenaar. 
Die scheidsrechter gaf aan dat iedere speler geacht werd op zijn eigen speelhelft te beginnen. Hij werd 
glazig aangekeken en hem werd letterlijk gevraagd hoe je de bal dan terug kon spelen????!!!! 
Vervolgens werd de bal in achterwaartse richting gespeeld. De scheidsrechter floot af. Er werd nog 
glaziger gekeken. 
Nadat er was uitgelegd hoe een aftrap genomen moest worden, werd de bal in zijwaartse richting 
gespeeld. Gelukkig floot de scheidsrechter weer. Dat gaf mij een warm gevoel. 
Bij de wedstrijd tussen 2 A-juniorenteams die daarna werd gespeeld, schoten de tranen me werkelijk in de 
ogen! 
Bij de aftrap stond de aanvaller van AZC werkelijk 2 meter op de vijandelijke helft. Het moet toch niet 
gekker worden. 
Heren scheidsrechters handhaaf mij! 
Zeker de jeugdscheidsrechters roep ik hiertoe op. 
Want u weet toch, jong geleerd, oud gedaan! 
En als men halsstarrig blijft door mij te blijven minachten, weet ik wel een oplossing: 
Heren rapporteurs, geef elke scheidsrechter een mindere beoordeling die geen recht doet aan regel 8! 
  
Gelukkig heb ik scheidrechter BBLK56F uit het mooie plaatsje Velp bereid gevonden mijn oproep op papier 
te zetten. 
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Verjongen in Arnhem 

Door Sjoukje van Houten 

Ruim dertig mannen, sommigen oudere dan vijftig anderen jonger dan 25, zitten gebogen over een 

A4’tje met vragen. Zuchtend worstelen ze 

zich door de antwoorden op het formulier 

heen. ,,Luister nou, het is antwoord a, 

want het is een doorgebroken speler”, 

fluistert een arbiter tegen zijn tafelgenoot. 

De afzuigkap in de keuken produceert de 

meeste decibellen. Op een groot scherm 

projecteert een beamer videobeelden met 

spelsituaties die de leden gaan bespreken. 

,,Spelregelkennis is heel belangrijk”, vertelt 

voorzitter Martin Bernard. Een gewone 

trainingsavond van de fluiters. 

Net als bij veel verenigingen is het aantal leden met een grijze haarcoupe groter dan gewenst. Bij de 

scheidsrechtersvereniging Arnhem en omsteken ging de knop vorig jaar om. Een nieuw beleidsplan, 

‘The Next Generation’, is nu de leidraad bij de club. Geen beleidsplan met loze termen en open deuren. 

Acquisitie op jong talent en inactieve leden weer bij de club betrekken zijn de duidelijke doelstellingen. 

    

Tientallen jongelingen  

Onder leiding van Herman Bronkhorst, die twee jaar op het hoogste niveau floot, en Gerrit van der Loo 

ging de vereniging actief op zoek naar nieuwe leden. ,,We hebben gezegd: Wij gaan jonge gasten 

benaderen en ze ook echt iets bieden”, verduidelijkt Bronkhorst. 

Potentiële leden zijn zijn (jonge) scheidsrechters die net van de KNVB cursus komen en 

clubscheidsrechters. De voetbalclubs zijn vaak bang om hun fluiters aan de Centrale Organisatie van 

Voetbal Scheidsrechters (COVS) te verliezen. ,,We hebben overleg gehad met tientallen clubs uit de 

regio en ze gewezen op het gemeenschappelijke belang van goede arbitrage. Er gaat misschien een 

goede clubscheidsrechter weg, maar ze krijgen zelf ook een goede terug. Het is een wisselwerking.” 

Industrieterrein 

De aanpak werkt. Vijftien nieuwelingen meldden zich aan bij de scheidsrechtersvereniging. 

Gemotiveerde jongemannen. ,,Dat hebben we ook gelijk duidelijk gemaakt. We bieden goede 

begeleiding, maar we verwachten ook wat van hen.” Dat de trainers gemotiveerd zijn, blijkt wel uit hun 
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ijzeren discipline. ,,Wij lassen nooit een training af. Als wij niet op het veld kunnen trainen, gaan we 

naar het industrieterrein hierachter. Het industrieterrein is prachtig verlicht, er is geen verkeer, en veel 

ruimte om een training uit te zetten.”  

  

Op het trainingsveld is een splitsing in het ledenbestand duidelijk zichtbaar. Oudere leden lopen apart 

van de nieuwelingen. De jongelingen doen korte pasjes, afgewisseld met lange sprints. Vooruit en 

achteruit. Altijd met het hoofd omhoog. 

,,Het is hartstikke leuk om hier te trainen”, zegt Roy Gertsen (18) na de training aan de bar. Over de 

begeleiding is hij te spreken: ,,Ze zijn echt met je bezig en dat is prettig.” De succesvolle aanpak 

betekent niet dat de Arnhemmers op hun lauweren gaan rusten. ,, “Wij willen naar een groep van 25 

jonge ambitieuze scheidsrechters, zonder de huidige, wat oudere, groep tekort te doen, daarom 

trainen we met 2 trainers.”, zegt trainer Bronkhorst. Zijn pupil Gertsen gaat er voor: ,,Mijn ambitie is 

om zo hoog mogelijk te eindigen." 

Bron: http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775 

 

 

 

 

http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775
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Training Velp  

Donderdag 12 mei werd in Velp het seizoen afgesloten, 

met een wat tegenvallende opkomst. Voordat de training 

begon werd Joop Visser welkom geheten, nadat hij 3 

weken afwezig was geweest. Al die weken had 

ondergetekende (Nico Kooij) al een speciaal matje met 

Turkse print voor Joop gekocht, omdat hij tijdens de 

wedstrijd Enter Vooruit-AZSV op 19-/03 in botsing was 

gekomen met een speler. Joop was met een klein wondje 

aan zijn neus ter aarde gegaan en moest op zijn knieën enkele minuten bijkomen. Het aangeboden 

tapijtje werd met dank in ontvangst genomen en door hem meteen uitgetest.(zie foto). 

  

Gerrit vd Loo hield nog een kleine toespraak en deelde mee dat volgend seizoen de trainingsopkomst 

wordt bijgehouden en dat  aan het einde van het 

seizoen een scheidsrechter van het jaar wordt 

gekozen. Hieraan zal een attentie worden 

gekoppeld, waarvoor Joop Visser 50 euro ter 

beschikking stelt. Deze geste werd met applaus 

door de groep ontvangen. 

  

Na de training was er nog, onder het genot van 

een drankje en hapje, een gezellig samenzijn.(zie 

foto) 

Nu het seizoen voor de scheidsrechters is 

afgelopen, kunnen ze  tijdens de bostraining hun conditie op peil houden. 

 

 
 

(Bos)trainingen 

Arnhem: Donderdags Schelmseweg in Arnhem, vertrek 19:30 

Ede: Dinsdags In Wageningen bij SKV Vertrek 19:30. Vanaf 9 augustus weer bij Fortissimo (Ede) 
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Wedstrijd SML-Vitesse 

 

In verband met het 100 jarig bestaan speelde SML tegen het "grote" Vitesse. Deze wedstrijd 

werd geleid door oud betaald (B-lijst) scheidsrechter Herman Smeenk. Twee jonge 

scheidsrechters, namelijk Roy Gertsen uit Duiven en Rene van Beersum uit Arnhem waren 

zijn assistenten.. 

Zij vonden het erg leuk en leerzaam deze avond. SML won met 3-2 van Vitesse 
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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 

 

 

 

 

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. 

 

NIET VERGETEN 

18 juni   BBQ Wolfheze vanaf 18.00 uur 

 

mailto:j.reemst8@upcmail.nl
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Noteer vast in de agenda: 
 
Jarigen  
Juli 
03     Timo Loomans 
05     Gerrit van der Loo 
08     Ben van der Horst 
19     TheoBeumer 
19     Martijn Busch 
26     Mohammed Benali 
26     Jan Langeraar 
30     Paul van Koolwijk 

 

Augustus 
 03    Victor Kleve 
03    Ron Lammers 
09    Chris Papjes 
10    Chris Christian 
19    Martin Bernhard 
21    Arnold Westen 
22     Jan Arends 
28    Maarten ten Broek 
30    Will Beekhuizen 
30    Luuk Rijtma 

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

Ali Bozdag (Duiven)  Zondag Groep 4 
Ali was eerder lid van 1986-2008 
 

 

 

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 

www.ArnhemSports.nl 

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


 

 The Next Generation  12 

 

http://www.voetbal.nl/restyle-landing  

http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775 

 

 

 

Nieuw redactielid 

 

Ik ben Nico Kooij, geboren te Arnhem en 63 jaar jong. Ik ben in 1958 

begonnen met voetballen bij Vijdo, Sempre Avanti (beide opgegaan in 

andere verenigingen) en SML, waar ik nog steeds lid van ben. Ik was 

voor scheidsrechters geen gemakkelijk persoon, zeg maar een ettertje. 

Ik was, net zoals veel spelers, het vaak niet met hem eens. Ik ben ook 

wel eens geschorst geweest, omdat  ik bij een scheids, met de bijnaam 

"De Aap", een zak pinda's in zijn kleedkamer had gegooid. 

  

Op aanraden van iemand (de te vroeg 

overleden Dick Godijn) van SML ben ik gaan 

fluiten in de afdeling Arnhem. Het fluiten van 

wedstrijden van het Jeugdplan Nederland, 

met overnachtingen in Zeist, waren een heel 

leuke ervaring. In het 3e seizoen kreeg ik als 

hoogtepunt de 2e beslissingswedstrijd tussen 

Arnhemia (zo) en Hertog Hendrik (nu 

Paasberg) op het VDZ terrein met 3001 

toeschouwers.(zie foto) Echter in dat seizoen 

ging er maar één scheidsrechter over en dat was Gerrit Onderstal. Dit was voor mij een teleurstelling,  maar 

niet de reden dat ik stopte. Ik had andere hobby’s , windsurfen/tennis/toerfietsen (oa de Tourmalet) en 

vooral hardlopen. Na eerst een beencorrectie te hebben ondergaan, heb ik de afgelopen 15 jaar meegedaan 

aan diverse loopjes o.a. Zevenheuvelenloop/Montferlandrun(15km), halve marathon o.a. in Engeland, 

Luxemburg en de Berenloop op Terschelling. Als klap op de vuurpijl heb ik in 2004 op 55-jarige leeftijd(jawel) 

de marathon van Rotterdam gelopen. Nu loop ik af en toe als recreant hard maar niet meer zo intensief. Ik 

doe nog wel in oktober de Berenloop.  Dit jaar loop ik voor de 4e keer de Nijmeegse vierdaagse. 

 

Aangezien ik nog wel eens vriendschappelijke wedstrijden floot bij SML en dit me goed afging ben ik weer 

gaan fluiten onder de vlag van de KNVB. Eerst 2 seizoenen jeugd en nu 2 seizoenen senioren. Je moet er toch 

wel erg veel plezier in hebben om dit te doen, want als je het allemaal in de krant leest, wordt je er niet 

vrolijk van. Omdat ik in Duiven woon val ik onder de regio E, maar is het dichterbij om in Velp  te trainen. 

http://www.voetbal.nl/restyle-landing
http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775


 

 The Next Generation  13 

 

Goede training en veel lol, vooral als die Hagenees(hoe heet hij nou weer) er is. Hij is volgens mij geen echte 

Haagse ADOsupporter, want hij kan bij de oefeningen nog niet eens op één been staan, zoals een ooievaar.  

 Oh ja, dit wil ik jullie niet onthouden. Nadat ik 2 jaar geleden door Herman Bronkhorst en Gerrit van de Loo 

was uitgenodigd om te gaan skiën in Winterberg vind ik skiën(na 10 jaar niet meer te hebben geskied) ook 

weer leuk. Hoop met bovenstaande een indruk te hebben gegeven over mijzelf, hoewel ik me natuurlijk niet 

helemaal "bloot" geef. 

  

Met vriendelijke scheidsrechtergroet. Nico Kooij 

 

 

Wie ben ik. 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Dirk Bos, (met 

het gezin op de foto tijdens de laatste WK) 

geboren en getogen in Wageningen en er blijkbaar 

niet zo makkelijk weg te krijgen. Getrouwd met 

Judith en heb drie dochters, Rachel, Nienke en 

Vera. Mijn dochters krijg ik helaas alleen met 

schoolvoetbal het veld op. Ik ben lid van 

Wageningen 1911. Daar fluit ik al wat jaartjes als 

verenigingsscheidsrechter wedstrijden. Sinds november 2010 ben ik begonnen met fluiten voor 

de KNVB op zaterdag (senioren). 

Ik beleef veel plezier aan het fluiten. De keuze om voor de KNVB te gaan fluiten was niet even 

makkelijk. Je weet dat jouw club je eigenlijk goed kan gebruiken als scheids maar uiteindelijk 

heeft de eigen drang om competitief bezig te zijn en zelf ook naar een hoger niveau te komen, 

mooier voetbal te zien, je neutraliteit te waarborgen en ook bij andere verenigingen te komen, 

het gewonnen. Ik moet zeggen: het bevalt me prima tot nu toe.  

Ik moet me nog wel een keer laten zien op de trainingsavonden in Ede, maar op dit moment 

vinden de schoolvoetbalwedstrijden plaats en dat is vaste prik om daar te mogen fluiten. Heel 

erg leuk om de jongens en meisjes de eerste regeltjes van het spel bij te brengen maar 

voornamelijk om het enthousiasme en de nog aanwezige ongedwongen sportiviteit te zien.   

Ik zal maar zeggen: tot in de kleedkamer. Met fluitende groet, Dirk Bos 
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Wie moet je hebben? 

Bestuur  

Martin Bernhard > voorzitter en tevens meldpunt Fair Play  

Leenherenstraat 5  - 6585 VA Mook  - (024) 6963162                    

Constant Onstenk > secretaris  

Leeuweriksweide 228  - 6708 LP Wageningen  - (0317) 415724 - c.g.m.onstenk@chello.nl of 

arnhem@covs.nl 

Rijk Middelman > penningmeester 

Breehoven 95 – 6721 SE Bennekom – (0318) 413282 - r.middelman@hetnet.nl 

Jan van Reemst > vice-voorzitter / bestuurslid werving en behoud 

Spinakker 17 – 6721 ZD Bennekom – (0318) 417497 – j.reemst8@upcmail.nl 

Vacatures (2x) 

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 redactielid 

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:c.g.m.onstenk@chello.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.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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 Ede Cup                                 

 Zoals het er nu uitziet worden de wedstrijden om de Ede-Cup gespeeld op zaterdag 

13 Augustus. Plaats van handeling is sportpark de Eikelhof te Bennekom, mits de 

gemeente Ede toestemming geeft. 

De wedstrijden om de Ede Cup waren gepland in Ede,bij D.T.S.35, maar het sportpark 

krijgt een face-lift, zodoende kan er daar niet worden gevoetbald. 

 

Oproep voor John Frost Trofee 

Op 18 november mag onze vereniging weer de spelregelwedstrijd voor 

scheidsrechtersverenigingen organiseren. Dit is een van de twee halve finales voor de 

COVS-verenigingen in district oost. De drie beste teams van beide halve finales 

plaatsen zich voor de finale van het district, waarschijnlijk begin 2012. 

Uiteraard zou het mooi als we deze wedstrijd niet alleen organiseren, maar dat 

Arnhem en omstreken ook met tenminste een team (3 personen) deelneemt. Op 

diverse wijzen (mondeling, schriftelijk) worden de deelnemers getest op hun 

spelregelkennis. Als je interesse heb om namens onze vereniging deel te nemen aan 

deze spelregelwedstrijd, neem dan even contact op met een van de bestuursleden. 

Uiteraard is het de bedoeling dat, voorafgaand aan de wedstrijd van 18 november, de 

spelregels gezamenlijk grondig bestudeerd gaan worden. 

En zeg nou zelf: van een betere spelregelkennis is nog geen scheidsrechter slechter 

geworden. 

Aanmelden dus bij onze secretaris Constant Onstenk!! 

 

 

BARBECUE Aanmelden bij Jan van Reemst!!!!!!!!! 

 



 

 The Next Generation  16 

 

Spelregels oplossingen 

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 
 

 


