
 

 The Next Generation  1 

 

The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 
Omstreken  

Augustus 2011 -  jaargang 3 nr 4  
The Referee is de digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. The Referee 
wordt periodiek (ca 6 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 (vrij naar Sir Stanley Matthews)  

“Je stopt niet met fluiten omdat je te oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met fluiten." 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 
 

BBQ in Wolfheze 
 

Regen, wind, af en toe wat zonneschijn kortom 

de weersomstandigheden waren niet gunstig 

tijdens de BBQ op 18 juni in Wolfheze. De vv 

Wodanseck was de gastheer op dit afsluitende 

evenement van het seizoen. René Landman had 

voorzorgsmaatregelen getroffen door een 

prachtige partytent naast het clubgebouw te 

plaatsen, zodat de braadpan en toebehoren 

droog stonden. Ruim 30 leden waren aanwezig 

die zichtbaar genoten van het vlees en de 

salades.  

De heren hadden naast het grillen voldoende gesprekstof, 

wie wel en wie niet promoveerden of degradeerden. Ook 

de sterke verhalen over het fluiten van hun wedstrijden 

hadden de overhand. Gelukkig waren enkelen van onze 

jeugdleden aanwezig, Niels Uffing, Roy Gertsen en Jeroen 

Westen: leuk dat jullie er ook waren. Volgend jaar weer en 

trek de anderen ook over de streep. 

Wij kunnen terug zien op een geslaagde avond. Dank aan 

de medewerkers van v v Wodanseck, Gert van Ginkel en 

mailto:roelevink@versatel.nl
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Johan van Dijk  bedankt voor het helpen afbreken van de partytent en het schoonmaken van de 

braadpan. Last but not least: Slagerij Pater uit Ede: het was weer super verzorgd. 

Jan van Reemst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 november 2011 
 

 

Promoties van onze leden  
NB De volledige lijst staat op site van de COVS Zwolle 
Bas van Iersel uit Arnhem van Za03 naar Za02 
Jeremy Lensink, Arnhem van Za 22 naar Za 21 (plaatsing) 
Mike Molenmaker, Arnhem van Za 22 naar Zo 03 
John Christian, Doorwerth van Za 23 naar Za 22 
Niels Uffing, Duiven van Za 24 naar Za 23 
Roy Gertsen, Duiven van Za 24 naar Za 23 
Imad Benali, Bennekom van Za 25 naar Za 23 (plaatsing) 
Sander Mulder, Arnhem van Za 25 naar Za 23 (plaatsing) 
Frank Toet, Heteren van Zo 04 naar Zo 03  
Maarten ten Broek, Arnhem van Zv 02 naar Zv 01 
(zaalvoetbal) 
Theo Beumer, Ede van Zv 05 naar Zv 04 (zaalvoetbal) 
Namens de redactie nogmaals Proficiat 
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Van het bestuur 1 
Voetbalseizoen 2011 – 2012. 
  
Ten eerste wil ik de scheidsrechters van onze vereniging die zijn gepromoveerd van harte feliciteren 
met hun behaalde succes en de scheidsrechters die minder bedeeld zijn geworden sterkte toe wensen 
voor het komende voetbalseizoen om hun prestatie op het voetbalveld te verbeteren. Het 
voetbalseizoen 2011 – 2012 is al begonnen en de meeste van onze scheidsrechters zullen alweer een 
bekerwedstrijd of een vriendschappelijke wedstrijd hebben voltooid, maar nu gaat de 
voetbalcompetitie echt van start. Velen zullen weer met minder prettige situaties te maken krijgen op 
of rond de voetbalvelden. 
  
De voetbalspelers zullen van ons verwachten dat wij alles zullen waarnemen op het speelveld, maar dat 
is onmogelijk. Door een goede manier van leiding geven kunnen wij een heleboel verbeteren op en 
rond de voetbalvelden. 
  
Tenslotte wens ik namens het bestuur een ieder veel succes en een sportief voetbalseizoen 2011- 2012 
toe, maar bovenal: geniet van jullie mooie hobby als voetbalscheidsrechter. 
  
Martin Bernhard  voorzitter.   
. 
 

Gezocht…….. 
 

Tijdens de jaarvergadering in maart zijn Niels Goutier en Wim van der Niet 
als bestuurslid teruggetreden. Dit betekent dat het huidige bestuur nog 
slechts uit vier personen bestaat. Er is dus nog dringende behoefte aan 
uitbreiding van het bestuur. Er lopen momenteel nog wel gesprekken met 
kandidaten, maar dit heeft helaas nog niet geleid tot definitieve 
toezeggingen. 
Meld je bij een van de zittende bestuursleden aan , als je zin en gelegenheid hebt om het huidige 
bestuur te komen versterken. Het zou vooral mooi zijn als er kandidaten uit het “Arnhemse” zijn. 
Uiteraard kan er altijd gesproken worden over welke taak verricht kan gaan worden. 
Duidelijk is in ieder geval: Hoe meer mensen de schouders onder de vereniging zetten, hoe meer we 
kunnen doen voor de leden. 
 

Het bestuur 
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Het tekenpad 
Tijdens één van de trainingen was onze trainer Gerrit van der 
Loo een pad ingeslagen met varens. 
 
Bij terugkomst hadden Niels Goutier en Niels Uffing teken uit 
het bos meegenomen. Vrijdagavond is Gerrit zelf bij de 
huisartsenpost geweest om een teek te laten verwijderen. 
Hier moest natuurlijk weer op een ludieke manier aandacht 
aan worden geschonken. 
 
De week daarop kwamen de boys uit Duiven in witte pakken 
aangereden, nadat ze onderweg al de nodige aandacht 

hadden getrokken op de snelweg. Het beruchte pad heeft uiteraard de naam van Gerrit gekregen en hij 
mocht het pad met een heggenschaar officieel openen. 
  
Nico Kooij·. 
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Vier (!) generaties 
scheidsrechter 
Hieronder maakt Marco ten Broek zich 
bekend als nieuw lid. We hebben 
gelukkig veel aanwas van jonge en 
enthousiaste leden. We zijn als 
vereniging blij met alle nieuwe leden 
maar dit lid is toch wel een beetje 
bijzonder. Marco’s vader Maarten 
floot ook al en fluit nog steeds za 
landelijke jeugd en zaalvoetbal groep 1 
eredivisie. Maar de vader van Maarten 
(Jan, of ook wel met alle respect, rooie 
Jan) floot ook al in de hoofdklasse en 
heeft daarna tot zijn KNVB-
pensionering gerapporteerd. Maar het gaat nog verder: de vader van Jan, grootvader van Maarten 
en overgrootvader van Marco was ook scheidsrechter. Dus vier generaties. De jongste generatie 
staat te popelen (rode kaart) om het van zijn vader over te nemen, echter vader Maarten is het daar 
niet mee eens en zegt met behulp van de gele kaart: maak jezelf eerst maar even waar in de 
startersgroep.  
Marco veel succes met je loopbaan, leer veel van opa Jan en vader Maarten. Maar blijf altijd Marco. 
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 Even voorstellen. 
  

Marco ten Broek, geboren. 06-05-1993, dus 
18 jaar. Zoon van Maarten ten Broek en de 4e 
generatie die gaat fluiten. Marco is ingedeeld 
in groep 26 startersgroep jeugd.  
  
Hij is vorig seizoen gaan fluiten, omdat het 
er met de paplepel mee is ingegoten. Zijn 
vader fluit nu za groep1 eredivisie jeugd en 
zijn opa (Jan) heeft nog in de hoofdklasse 
gefloten en de vader van Jan was ook 
scheidsrechter. Het leek hem leuk om deze 
mooie hobby ook te gaan beoefenen en hij wil 
proberen zo hoog mogelijk te komen. Hij is 
van plan de trainingen in Velp te bezoeken om zo zijn conditie te verbeteren en de spelregeltoetsen te 
doen die gehouden worden. Ook kan hij wat leren van de oude garde. 
Marco heeft dit seizoen de kampioenswedstrijd tussen Achilles 29 C1 tegen Hatert C1 gefloten. 
Omdat hij geen eigen vervoer heeft, is hij met het openbaar vervoer gegaan en heeft er 2 uur over 
gedaan om in Groesbeek te komen. Maar dit had hij er wel voor over. 
  
Marco heeft in de jeugd gevoetbald bij ESA in de E-F- en D-jes. Daarna is hij fanatiek gaan 
tafeltennissen bij De Treffers en speelde 2e/3e klasse. Hij zit nog op school (Rijn/Ijssel) en doet MBO 
fastfood. Daarnaast werkt hij nog bij Mc Donalds. 
 
 

 
 
 
 

Spelregels 
Sportvrienden,  
Uit onderstaande informatie van de KNVB blijkt dat de ons allen vertrouwde en jarenlang 
gehanteerde conditie- en spelregeltesten komen te vervallen. Zoals overal in de maatschappij 
verandert ook het scheidsrechter wezen en wordt er van ons verwacht dat wij bijv. de spelregelkennis 
altijd paraat moeten hebben. Eigenlijk is dit gewoon een “must” om onze hobby te kunnen 
uitoefenen. 
Deze gelegenheid lijkt mij dan ook een perfect moment om ook in onze scheidsrechtersvereniging 
Arnhem & Omstreken met een nieuwe opzet te beginnen en samen de spelregels eens te gaan 
bespreken, zodat wij ook weer als vereniging kunnen gaan deelnemen met een spelregelteam aan o.a 
de John Frost Trofee of aan de komende COVS spelregelwedstrijden. 
Wij hebben de mensen, kennis en beeldmateriaal in huis om op een nieuwe wijze de spelregels van 
ons veldvoetbal beter te leren beheersen maar vooral ook om deze weten toe te passen in onze 
wedstrijden. Daarom mijn verzoek aan jullie om je op te geven voor deze “spelregeltrainingen” die wij 
na onze wekelijkse trainingen of eventueel ook op een speciale avond, zouden kunnen gaan 
organiseren. Hierdoor hopen wij dat wij weer één, of misschien zelfs wel twee, spelregelteams van 
onze vereniging kunnen gaan inschrijven voor de komende spelregelwedstrijden. Maar vooral kunnen 
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jullie jezelf trainen in deze materie zodat er geen onverwachte problemen komen indien er in het 
nieuwe seizoen bij de maatwerkbijeenkomsten plotseling een spelregeltoets door de KNVB wordt 
afgenomen. In feite kunnen we zeggen dat het mes aan twee kanten snijdt door je op te geven als 
deelnemer aan deze bijeenkomsten. 
Ton Boks en ondergetekende zullen jullie namen graag noteren zodat wij aan de slag kunnen gaan 
met het invullen van de bijeenkomsten en een ieder zich alleen nog maar sterker zal gaan voelen in de 
materie: Spelregels Veldvoetbal 
Groet 
Henk van Ettekoven  (hj.vanettekoven@upcmail.nl) 

Conditietest  en spelregeltoets 
 

Vanaf het seizoen 2011-2012 neemt de KNVB afscheid van de huidige opzet met 
betrekking tot de conditietesten en spelregel- toetsen. Deze jarenlange traditie 
voldoet volgens de KNVB niet meer aan de eisen van leren en opleiden. 
Niet alleen het voetbal ontwikkelt zich, maar ook de scheidsrechter, dus ook de 
manier waarop hij/zij wordt getoetst. 
Het huidige systeem is een momentopname. Veel scheidsrechters en rapporteurs 

ervaren deze werkwijze bovendien als een afrekencultuur. Het systeem doet geen recht aan de 
beoordeling van de scheidsrechter. Verder wordt de scheidsrechter bewust gemaakt van de 
mogelijkheden tot verbetering en ontwikkeling. De hedendaagse scheidsrechter moet kunnen 
inspelen op de vraag van zijn/haar omgeving. Doorontwikkeling is daarbij het credo. 
Nog dit seizoen zijn er pilots gehouden. Deze zullen bestaan uit een theorie- en een praktijkgedeelte. 
Tijdens het theoriegedeelte wordt het onderdeel spelregels en het onderdeel volgen en positie kiezen 
met behulp van beelden toegelicht. De rode draad is zelfontwikkeling. 
Scheidsrechters die de maatwerkbijeenkomsten bijwonen ontvangen hiervoor punten die uiteindelijk 
meetellen voor de eindranking in de groep waarin ze actief zijn. 

 
 
 

  

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 

mailto:hj.vanettekoven@upcmail.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. 

 

 

 
Van het Bestuur 2: 
 
Vervolg Algemene Jaarvergadering 2011 
Op maandagavond 19 september aanstaande zal de eerder dit jaar afgebroken jaarvergadering worden 
voortgezet. De agendapunten die op 28 maart niet aan de orde kwamen zullen alsnog besproken worden. 
Evenals het eerste deel van deze vergadering zal ook nu de accommodatie van vv Fortissimo in Ede plaats 
van handeling zijn. 
De aanvang van de vergadering is vastgesteld op 20.00u. 
De voorlopige agenda zal zijn: 
                1. Opening 
                2. Ingekomen stukken 
                3. Mededelingen 
                4. Verslag kascontrolecommissie 
                5. Verkiezing bestuur 
                6. Bestuursbeleid 
                7. Rondvraag 
                8. Sluiting 
 
De uitnodiging voor deze vergadering met daarbij de definitieve agenda zal op korte termijn per mail of per 
post aan alle leden worden toegezonden. 
 

Vacature plaatsvervangend lid kascontrolecommissie. 
 

Ook zijn wij nog op zoek naar een plaatsvervangend lid voor de huidige 
kascontrolecommissie. 
De bedoeling is ook dat de kandidaat volgend jaar (2012) de plaats in gaat 
nemen van het dan aftredend lid. 
Heb je een klein beetje affiniteit met centjes en voel je wat voor deze 
(beperkte) job: Melden dus bij het bestuur!!  
 
 

 
 

 
 

mailto:j.reemst8@upcmail.nl
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Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
September 

René van Beersum      01-09 
Rein Borgers                 02-09 
Hans van Holland        02-09 
Redie Muijlkens           03-09 
Herman Bronkhorst    05-09 
Stephan Hendriksen   09-09 
Joost Theunissen         10-09 
Thom Theunissen         10-09 
Erik Wardenier             10-09 
René Artz                      13-09 
Ali Bozdag                     15-09 
Constant Onstenk       16-09 
Patrick Baardman       23-09 
Pieter de Groot           26-09 
Eric Huisman                27-09 
Tugcan Ozer                 27-09   

 

Ramon Wijkamp          29-09 
Erwin Veghel                30-09 
 
Oktober 
Raycko van Hummel 01-10 
Antoon Brugman       04-10 
Dirk Takes                   08-10 
Jan van Orden            10-10 
Henk van Ettekoven  31-10 

Nieuwe leden        welkom!!!!!!!!!!!!! 
Marco ten Broek  Za gr 26 (startersgroep jeugd) 
Dirk Takes              Zo startersgroep 

Zet in de agenda 
5 sept      Regiobijeenkomst Apeldoorn (B) 
7 sept      Regiobijeenkomst Zetten (D) 
14 sep      Regiobijeenkomst Varsseveld (E) 
19 sept   Algemene Ledenvergadering Ede 
18 nov     John Frosttrofee Ede 

 
 

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 maar er begint vorm in te komen. Gewoon even kijken) 

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

http://www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/ 

www.ArnhemSports.nl 
http://www.voetbal.nl/restyle-landing  
http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775 
http://scheidsrechters.voetbal.nl/ 
http://www.wwwvoetbal.nl/spelregels 
http://www.knvb.nl/ 
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/110712%20Spelregelwijzigingen1.pdf  (spelregelwijzigingen!!!) 

http://www.covsarnhem.nl/
http://www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm
http://www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/
http://www.arnhemsports.nl/
http://www.voetbal.nl/restyle-landing
http://scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775
http://scheidsrechters.voetbal.nl/
http://www.wwwvoetbal.nl/spelregels
http://www.knvb.nl/
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/110712%20Spelregelwijzigingen1.pdf
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KPMG Toernooi te Amsterdam. 
 

Een gezellige drukte was het op zaterdagochtend 28 mei bij van 
Hans van den Broek thuis. Het was half acht, de scheidsrechters bij 
elkaar Zij waren allen uitgenodigd om te fluiten bij het KPMG 
toernooi in Amsterdam, een 7 tegen 7 toernooi, op het sportpark 
Buitenveldert. 
Mw.van den Broek had koffie voor de 12 scheidsrechters en dat ging 
er wel in op de vroege zaterdagochtend Om 08.00 uur vertrok het 
gezelschap naar Amsterdam. Piet de Groot had het wedstrijdschema 
opgesteld en om 10.00 uur werd er afgetrapt. 
De weersomstandigheden waren redelijk er was wel veel wind maar 
het bleef gelukkig droog. De middagpauze was een goed verzorgde 
lunch en de BBQ na afloop was ook prima. 

Al met al was het een geslaagde dag waarbij de organisatie prima te spreken was over het optreden van de 
scheidsrechters en dat is natuurlijk leuk om te horen 
Jan van Reemst 
 

 
 

Assistent Topklasse 
Johan van Dijk en Gert van Ginkel, beiden lid van onze 
vereniging, zijn ook komend seizoen als assistent scheidsrechter 
actief in de Topklasse van het zaterdagvoetbal. Beide Edenaren 
kregen dat afgelopen week te horen. Naast van Dijk en van 
Ginkel zijn er nog 20 assistenten benoemd. Van Ginkel maakt 
overigens de overstap van de zondag naar de zaterdag Topklasse. 
Voor de beide heren begint het seizoen al op zaterdag 13 
augustus.  
BRON Ede Stad. 

 

 
 
 
 

Wie moet je hebben? 

Bestuur  
Martin Bernhard > voorzitter en tevens meldpunt Fair Play  
Leenherenstraat 5  - 6585 VA Mook  - (024) 3886368 - m.bernhard8@upcmail.nl                    
Constant Onstenk > secretaris  
Leeuweriksweide 228  - 6708 LP Wageningen  - (0317) 415724 - c.g.m.onstenk@chello.nl of 
arnhem@covs.nl 
Rijk Middelman > penningmeester (gironr van onze vereniging: 964660.) 
Breehoven 95 – 6721 SE Bennekom – (0318) 413282 - r.middelman@hetnet.nl 
Jan van Reemst > vice-voorzitter / bestuurslid werving en behoud 

mailto:m.bernhard8@upcmail.nl
mailto:c.g.m.onstenk@chello.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
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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   
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 
 
 
 

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, op 16 maart 2012 in 
Zutphen.  
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 hebt 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, als voorbereiding op 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.  
Ook zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste leden die op 18 november willen helpen met enkele 
hand- en spandiensten. Hierbij valt te denken aan het inrichten van de zaal, bediening van de 
computer met vragen en score enz. enz. 
Aanmelden dus bij onze secretaris Constant Onstenk!! 

 

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 
Zaterdag 13 Augustus werd het toernooi om de Ede Cup gehouden. De gastheer 
was vv Bennekom. De weersomstandigheden waren prima. De Ede Cup is een 
toernooi van de voetbalclubs uit Ede, waarbij de standaard teams hebben 
ingeschreven (dames en heren), behalve Lunteren en Harskamp. 
Er waren 9 scheidsrechters uitgenodigd, zes voor het heren toernooi en drie 
voor de dames. In tegenstelling tot vorig jaar werd de scheidsrechter 
geassisteerd door een assistent scheidsrechter van de clubs. 
Bij de heren waren de teams in een A- en een B-poule verdeeld. In de A poule werd DTS’35 winnaar 
en in de B poule werd Bennekom winnaar. De finale werd Bennekom tegen DTS’35 met als 
scheidsrechter Benali geassisteerd door Bas van Iersel en Joop Visser. De wedstrijd eindigde in 0-0. De 
benodigde penalty’s werden door DTS’35 beter benut. DTS’35 is dus Ede Cup winnaar 2011. De 
troostfinale ging tussen Blauw Geel en Otterlo (scheidsrechter Jeroen Westen, assistenten: Rijk 
Middelman en Constant Onstenk. De wedstrijd eindigde in 1-1 en ook hier penalty’s met als winnaar 
Blauw Geel Bij de dames werd de Ede Cup gewonnen door Blauw Geel. 
De in het algemeen sportieve dag was prima georganiseerd door de BEV, Belangengemeenschap 
Edese Veldvoetbalverenigingenen gastheer v.v .Bennekom. 
Jan van Reemst 

 
 
 
 

 

Nieuwe leden commissie D 
Beste COVS-besturen, 
De WCS regio-D kan u mededelen dat het Bestuur van de KNVB district Oost per 1 juli 2011 twee 
nieuwe leden benoemd heeft voor onze commissie. Dit ter vervanging van John Bijmans en Martin 
van der Groes, die na vele jaren commissiewerk hebben aangegeven, hiermee te stoppen.  
Ter vervanging van John op de D6 functie (SNO / Afzeggingen) is Niels Goûtier door ons voorgedragen 
en dus benoemd. Martin zijn plaats op D7 (Zaalvoetbal) wordt opgevuld door Eric Visser. Gezien de 
laatste ontwikkelingen bij het Zaalvoetbal binnen de KNVB zal in het nieuwe seizoen deze functie niet 
meer behoren bij ons als regio-D. Maar zelfstandig binnen het Zaalvoetbal gaan functioneren.  
Berichtgeving over het laatste zal zeker nog vanuit de KNVB worden opgepakt. De functie van 
vicevoorzitter, welke John nu vervult, zal op een later tijdstip worden ingevuld.  
Met vriendelijke groet, 
Namens de regio-D Maris Braam, secretaris. 
Leden: 
Theo Stolk (vz)           Nico Berenbroek (wnd vz) 
Vincent Barett            Maris Braam 
Niels Goutier               Ben van der Horst 
Chris Keyman              Hans Muller 
Mink Toet                   Eric Visser 
 

 
 
 



 

 The Next Generation  13 

 

 

Actie tegen geweld op amateurvelden (digitale 
Telegraaf) 
ZEIST -  Er wordt strenger opgetreden tegen amateurvoetballers die 
gewelddadig zijn naar de scheidsrechter. De KNVB meldt dat 
geweld tegen amateurarbiters voortaan bestraft wordt met 
jarenlange schorsing of levenslange uitsluiting. 
In 2010 waren er ruim 600 excessen waarbij scheidsrechters 
werden geslagen, geschopt of bedreigd. De KNVB pikt het niet 

langer dat de arbiters worden belaagd bij het uitoefenen van hun 
hobby. 
"Wie nu nog met zijn handen aan de scheidsrechter durft te zitten, 
kan het voetbal de eerste jaren vergeten. Wie dat doet is niet 
meer welkom bij een voetbalclub," aldus minister Edith Schippers 
van Volksgezondheid in het Leidsch Dagblad. 
 
Commentaar redactie: beloofd is beloofd. 
 
 
 

 
 
 

Losse flodders mededelingen  

Nijmeegse Vierdaagse. 
Rijk Middelman, Joop Visser en Nico Kooy hebben in juli de Nijmeegse vierdaagse gelopen.Nico Kooy 
was zelfs nog even in beeld op het Gelderland Journaal, hulde aan deze mannen. 

Spelregelwedstrijd. 
 Op 18 november wordt er een spelregelwedstrijd (John Frost Trofee) georganiseerd. Plaats van 
handeling clubhuis K.S.V. Fortissimo in Ede. Zie ook oproep voor teams. 
Regio-E 
Luuk  Rijtma is benoemd tot secretaris van de werkcommissie scheidsrechters Regio-E. Altijd goed dat 
een lid van onze scheidsrechtersvereniging actief is in deze commissie. Wij wensen alle nieuwe 
bestuursleden leden (zowel in Regio-D als in regio E) veel succes en wijsheid toe in hun nieuwe 
functie. 
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Nieuwe spelregels  
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. De scheidsrechter past de voordeelregel toe. Nadat deze zijn uitwerking heeft gehad en de bal nog steeds in het spel is, 
onderbreekt de scheidsrechter het spel om de overtredende speler alsnog een waarschuwing te geven door het tonen van de gele 
kaart. Hoe wordt het spel nu hervat? 
 
a) Met een indirecte vrije schop. 
b) Met een directe vrije schop. 
c) Met een directe vrije schop of een strafschop. 
d) Met een scheidsrechtersbal. 

 
2. De scheidsrechter laat tijdens een competitiewedstrijd een strafschop overnemen. Dit moet gebeuren door: 
 
a) Dezelfde speler. 
b) Een andere speler. 
c) Het maakt niet uit welke speler de strafschop overneemt. 
d) De speler die de strafschop moet overnemen, wordt door de scheidsrechter aangewezen na goedkeuring door de aanvoerder. 
 
3. Bij het nemen van een directe vrije schop vormt de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied het zogenaamde muurtje, 
arm in arm, naast elkaar. De bal wordt rechtstreeks tegen één van de armen van een verdediger geschoten. Wat moet de 
scheidsrechter beslissen? 
 
a) De directe vrije schop moet worden overgenomen. 
b) Dit is onopzettelijk spelen van de bal met de hand en het spel moet gewoon doorgaan. 
c) Dit is strafbaar spelen van de bal met de hand, doch er moet een indirecte vrije schop worden toegekend. 
d) Dit is strafbaar spelen van de bal met de hand. Hij moet een strafschop toekennen. 

 
4. Een aanvaller geeft de doelverdediger die in het doelgebied staat een correcte schouderduw op het moment dat deze één voet van 
de grond heeft. De doelverdediger valt daardoor met bal en al in het doel. Wat beslist de scheidsrechter? 
 
a) Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger. 
b) Een geldig doelpunt. 
c) Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger plus een waarschuwing voor de aanvaller door het tonen van de gele kaart. 
d) Een directe vrije schop voor de doelverdediger. 

 
5. Eén van de machtsmiddelen van de scheidsrechter is het geven van persoonlijke straffen (waarschuwing en wegzenden). Wanneer 
begint die bevoegdheid? 

 
a) Zodra de scheidsrechter zijn kleedkamer heeft verlaten. 
b) Zodra de scheidsrechter het teken heeft gegeven om de beginschop te laten nemen. 
c) Zodra de aftrap voor de eerste helft op reglementaire wijze is genomen. 
d) Zodra alle spelers staan opgesteld. 
 
6. Twee tegenstanders raken met elkaar in gevecht buiten de lijnen van het speelveld. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet 
de scheidsrechter handelen? 
 
a) De spelers worden van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met  
een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen de scheidsrechter onderbrak. 
b) De spelers worden weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte  
vrije schop voor de verdedigende partij. 
c) De spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het spel wordt hervat met een  
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen hij onderbrak. 
d) De spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart, het spel wordt hervat met een  
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
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