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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 
Omstreken  

Augustus 2011 -  jaargang 3 nr 5 
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 (Twee citaten van Paul Gascoigne, voetbal IQ gerelateerd)  

"Ik doe nooit voorspellingen en dat zal ik ook nooit gaan doen." 

"Ik heb dit seizoen veertien gele kaarten gehad. Acht daarvan waren terecht, maar over zeven zou je 

kunnen twisten." 

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

‘We’ve got him’,  

nummer 100 (!!!!!) 

Tijdens de voortzetting van de 

ledenvergadering, op 19 september, 

hebben we uiteindelijk dan toch stil 

kunnen staan bij ons 100e lid. In juni had 

Marco ten Broek zich aangemeld als lid 

van onze vereniging. Op dat moment 

was hij dus daadwerkelijk ons 100e lid. 

Een mijlpaal die we natuurlijk niet zo 

maar voorbij konden laten gaan. Al was 

het alleen al om de groei, die wij de 

laatste jaren meemaken, aan te geven. 

Op bijgaande foto overhandigt voorzitter Martin Bernhard Marco een poloshirt van onze vereniging. 

Naast dit poloshirt ontving Marco ook nog een prachtig geel scheidsrechter shirt. Wij hopen dat Marco 

hiermee goed is toegerust voor de start van een hopelijk succesvolle scheidsrechters carrière. 

 

Naar aanleiding van het 100e lid verscheen ook nog een artikeltje op www.arnhemsports.nl.  

Onderstaand de tekst: 

De vierde generatie Ten Broek is in aantocht. De jongste telg van de familie, Marco, is ingeschreven als 

het honderdste lid van de COVS Arnhem. Uit handen van voorzitter Martin Bernhard kreeg de 18-jarige 

mailto:roelevink@versatel.nl
http://www.arnhemsports.nl/
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Arnhemmer een nieuw scheidsrechter tenue.  

Het kon ook bijna niet anders. Wat zou Marco ten Broek anders kunnen gaan doen dan fluiten. 

Overgrootvader Jo, opa Jan en vader Jan Maarten gingen hem als voetbalscheidsrechter al voor. Marco 

kon niet achterblijven. “Ik ben vaak op zaterdag met mijn vader mee geweest. Het leek mij ook wel leuk 

om te gaan fluiten”, vertelt Marco ten Broek. 

In november 2010 gaf de jongste telg uit de scheidsrechters familie zich op voor de cursus Basis 

Opleiding Scheidsrechters. “Afgelopen seizoen heb ik al 10 wedstrijden gefloten in de eerste klasse bij de 

C-junioren. Dit seizoen fluit ik ook bij de B-jeugd en in de tweede klasse bij de A-junioren.” Of hij net zo 

talentvol is als zijn vader, opa en overgrootvader, kan Marco nog niet zeggen “Het gaat me redelijk af, 

maar fluiten moet je ook leren.” 

Marco ten Broek, die tot en met de D-pupillen voetbalde bij ESA, hoeft om tips niet verlegen te zitten. 

“Mijn vader is al een paar keer wezen kijken en ook mijn opa is geweest. Ze hebben me wel wat 

aanwijzingen gegeven. Of ik ambitie heb? Ja, ik wil zo hoog mogelijk fluiten, maar het gaat me vooral om 

het plezier.” De Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS) Arnhem en Omstreken mocht 

Marco ten Broek bijschrijven als lid. Hij was de honderdste en daarom kreeg hij tijdens de algemene 

ledenvergadering een prachtig scheidsrechter tenue van een trotse COVS-voorzitter Martin Bernhard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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):   25 december 2011 (kerstnummer) 
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Algemene Ledenvergadering  
 
 

Op maandagavond 19 september jl. heeft de buitengewone 
ledenvergadering van onze vereniging plaats gevonden. 
Buitengewoon, omdat het hier de voortzetting van de 
vergadering van maart betrof. Tijdens deze eerdere 
vergadering werd een aantal agendapunten doorgeschoven na 
gerezen problemen tussen bestuur en een van de leden. In 
totaal 26 leden hadden de moeite genomen om naar 
Fortissimo te komen. 
Het deed voorzitter Martin Bernard genoegen dat hij aan het begin van de vergadering mee kon delen dat, 
mede na bemiddeling van Theo Peren en Toon Brugman, de neuzen weer een kant uit stonden. Hierdoor 
verliep de vergadering dan ook in goede harmonie. Open stond onder andere nog het verslag van de 
kascontrolecommissie over 2010. Jerry Plate kon meedelen dat de commissie geen onrechtmatigheden in 
de financiële afrekening had geconstateerd. Op basis van deze bevindingen werd het bestuur dan ook 
door de vergadering decharge verleend. 
Een half jaar later dan gepland werden ook de aftredende bestuursleden, Martin Bernhard en Jan van 
Reemst, herkozen. Nadat in maart Niels Goutier en Wim van der Niet waren gestopt met hun bestuurstaak 
was dit eigenlijk bittere noodzaak. Wel werd meegedeeld dat momenteel een kandidaat-bestuurslid (Piet 
de Groot uit Lunteren) binnen het bestuur meeloopt om te kijken hoe dit bevalt.  
Tussen de bedrijven door werd aandacht besteed aan het heugelijke feit dat wij inmiddels een 100e lid 
hebben. Dit is Marco ten Broek, die hiervoor van het bestuur een prachtig nieuw Adidas- scheidsrechter 
tenue en de blauwe verenigingspolo ontving. Een goede start voor een lange scheidsrechter carrière, lijkt 
mij. 
In het tweede gedeelte van de vergadering werd voornamelijk gediscussieerd over welke koers onze 
vereniging in de toekomst moet gaan varen. De belangrijkste aandachtspunten liggen hier bij de 
begeleiding van nieuwe (talentvolle) scheidsrechters, ook verenigingsscheidsrechter, de samenwerking 
met de voetbalverenigingen en spelregelactiviteiten. Na nauwelijks één uur vergaderen was gezegd wat 
gezegd moest worden, waarna het in de kantine van Fortissimo nog gezellig nakaarten was. 
    
 

 
 

 

Een goed voorbeeld….. 
 
In Velp worden de zaken vanaf de basis aangepakt. In het kader van 
professionalisering van de scheidsrechtssport worden niet alleen de 
conditie maar ook de spelregels en het lichaamsgewicht bijgehouden. 
Als eerste werd de net van vakantie (Griekenland) teruggekomen 
Gerrit van de Loo op de weegschaal gezet. Een vakantie in Griekenland 
kan immers leiden, of lijden, tot overgewicht. Mogelijke oorzaken: 
ouzo, gyros, ‘all-inclusive’, eigenlijk te veel om op te noemen. Gerrit 
maakte de verwachting meer dan waar….overgewicht!!!. Dus de 
trainer gaat nu zelf meelopen. 
 
Nico 



 

 The Next Generation  4 

 

 
 

 

Van de penningmesster 

  
Het einde van het jaar nadert en nog niet alle leden van de vereniging hebben hun contributie over het 
jaar 2011 voldaan. Bij nog niet alle leden van de vereniging gebeurt dat automatisch. Dat is jammer 
want het kost u en de penningmeester allemaal extra tijd en energie. Daarnaast kost het in veel 
gevallen ook nog eens geld. Want juist bij mensen die geen machtiging hebben afgegeven komt het nog 
al eens voor dat er (nog) niet betaald is. Dat is erg jammer. 
Wist u trouwens dat u 30 dagen de tijd heeft om de inning van de contributie te storneren. Dat 
betekent dat u de inning kunt annuleren bij de bank. Zo blijft u altijd baas over uw eigen geld. De inning 
van de contributie is altijd een zorgenkindje van iedere vereniging, zo ook bij de 
scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. Maar u kunt het ons wel gemakkelijker maken. 
Immers ook voor uw penningmeester is het vrijwilligerswerk en dat willen we zo aangenaam mogelijk 
houden.  
Als u nog geen machtiging heeft afgegeven kunt u ons hierbij helpen door het formulier machtiging 
automatische incasso alsnog in te vullen en te ondertekenen en op te sturen naar de penningmeester. 
Ik hoop dat u het werk van uw penningmeester zo gemakkelijk wil maken zodat ook ik het 
vrijwilligerswerk leuk blijf vinden. Ik reken op en dank u voor uw medewerking. 
 
Rijk Middelman.  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MACHTIGINGSKAART 
Gezamenlijke banken, spaarbanken en postbank 

INVULLEN IN HOOFDLETTERS 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ARNHEM EN OMSTREKEN 
om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens: 

CONTRIBUTIE 
Bank-/girorekeningnummer    ………………………………………..   

 
Naam en voorletters   ……………………………………………………….. 
Adres     ……………………………………………………….. 
Postcode en plaats   ………………………………………………………… 

 
Datum    ……….---………..---…………           Handtekening….………..….…………….… 
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Gezocht…2e oproep. 
 

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 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Trainingsgroep Velp. 
  

Als in Velp op het veld van SIOS niet kan worden getraind als gevolg van 
slechte weersomstandigheden, is er altijd een uitstekend alternatief in de 
vorm van een afgesloten verkeersvrij- en verlicht straten parcours dat pal 
achter het sportcomplex ligt. Neem dan ook altijd je loopschoenen mee 
in de aankomende maanden voor het geval dat. Als je in het bezit bent 
van een reflecterend of lichtgevend hesje, dan graag ook dat hesje 
meenemen. 
 
 
Groet van de trainers van Velp. 
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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. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:j.reemst8@upcmail.nl
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WWW.SCHEIDSRECHTERSKLEDING.NL 
INTERNETSPORTWINKEL 

WIJ LEVEREN SCHEIDSRECHTERSKLEDING VAN  

SALLER - ROLINI – B+D – CAWILA – FINALE  

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF  BTW EN VERZENDKOSTEN 

LET OP ONZE PAKKET AANBIEDINGEN    SHIRT- BROEK EN KOUSEN 
 
 
 

Van het Bestuur  
 
Wij zitten op dit moment in een buitengewoon groeiende en bloeiende fase van onze vereniging, en dat 
geldt in alle opzichten. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting  in het (opnieuw) opstarten van allerlei activiteiten, 
leden die zitting nemen in Bestuurskaders van zowel onze SV als ook bij de KNVB, leden die zich voor onze 
SV inspannen om externe cursussen te volgen om onze leden zo nog beter te kunnen ondersteunen  om 
een nog betere scheidsrechter te kunnen worden , de aanwas van nieuw (jonge) actieve leden en de 
begeleiding hiervan etc etc, ….en dat alles wordt natuurlijk door onze sponsor Stichting Cranevelt 
ondersteunt waarbij wij weer op ons beurt  het gedachtegoed van deze Stichting uitdragen. 
De eerste voetbalactiviteit in 2012 die op stapel staat is het J.W v EssenZaalvoetbaltoernooi op 7 januari 
2012 te Elburg. Hier wordt gevoetbald om het kampioenschap van District Oost voor COVS teams, met als 
uitdaging om t.z.t mee te doen om het kampioenschap van Nederland voor COVS teams. 
Uit ervaring kunnen wij jullie vertellen dat dat een enorme happening is met veel publicitaire waarde voor 
je vereniging. Wij weten dat wij veel leden hebben die zelf nog een lekker balletje kunnen trappen zowel in 
de zaal als op het veld, daarom gaan wij voor dit zaalvoetbalkampioenschap een selectie vormen van 
ongeveer 16 personen. Schrijf je in als je denkt een bijdrage kunt leveren  als voetballer om de SV Arnhem 
e/o hierin te kunnen vertegenwoordigen en de naam van onze vereniging en sponsor positief wil 
uitdragen. Wij willen wel benadrukken dat wij dit professioneel gaan aanpakken, d.w.z.:  afspraak is 
afspraak, tijd maken voor oefenwedstrijden en discipline, als jullie daarvoor zorgen dan wij zorgen voor 
een professioneel begeleidingsteam dat klinkt als een klok, onze uitdaging is om jullie optimaal te kunnen 
voorbereiden op deze wedstrijden goed te kunnen spelen.  
Je deelname graag melden aan ngkooij@hotmail.com of telefonisch 06-36171370, wees er snel bij want 
we willen snel gaan starten met het formeren van een team. 
Trainingsteam Velp, 
Gerrit vd Loo              loogerrit@msn.com  06-15479907 
Nico Kooij                    zie boven 
Herman Bronkhorst H.Bronkhorst@upcmail.nl 06-57015488  

 

mailto:ngkooij@hotmail.com
mailto:loogerrit@msn.com
mailto:H.Bronkhorst@upcmail.nl


 

 The Next Generation  8 

 

Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
November 

06-11    Ben Pattynama 
09-11    Wendel de Wit 
14-11    Dirk Bos 
16-11    Johan Soetowidjojo 
28-11    Imad Benali 
28-11    Hendrik Drenth 
29-11    Stefanus Sabandar 
30-11    Gert van Ginkel 
 
December  

03-12    Niels Uffing 
06-12    Hans van den Broek 
07-12    Frank Toet 
10-12    Jeremy Lensink 
15-12    Nico Kooij 
21-12    Mehmet Ak 

 

23-12    Chris Keyman  
25-12    Jerry Plate 
26-12    Bertus Kersten 
31-12    Rijk Middelman 
31-12    Ambroise Uwiragiye 

 
Nieuwe leden        welkom!!!!!!!!!!!!! 
Paul Reijbroek (Wageningen) Zo gr 5 

 
Opzegging (per 1-1-2012) 
Gert Bogers (Bennekom) 
Victor Kleve (Arnhem) 

 
Zet in de agenda 
28 okt      Scheidrechteravond Lunteren 
18 nov     John Frosttrofee Ede 
25 nov     Scheidsrechteravond Ederveen 
7 Jan        Zaalvoetbal Elburg 
 

 
 

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!!!) 

 

Hersenbloeding/herseninfarct (TIA) 
 
Dinsdag 18 oktober kreeg Jan van Reemst een hersenbloeding tijdens de training in Ede. Dankzij heel goed en 
snel optreden van de collega’s is de schade beperkt gebleven. Jan, hierbij wensen we je voorspoedig herstel. 
Dit kan ons (niet alleen de ouderen) allemaal gebeuren. Hoe ga je hiermee om en vooral hoe herken je het. 
Het onderstaande kan helpen om te herkennen. Het systeem heet PLAT 

P  (Praten) Laat de persoon een simpele zin uitspreken 

L (Lachen) Vraag de persoon om te lachen 
A (Armen omhoog) Laat de persoon beide armen tegelijk omhoog steken 
T (Tong) Vraag de persoon de tong uit te steken 

Als de persoon moeite heeft met één van deze opdrachten. Bel onmiddellijk 112  

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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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 
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 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.bernhard8@upcmail.nl
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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PERSBERICHT               Belaagde scheidsrechter krijgt juridische bijstand  

 
Scheidsrechters die te maken hebben gehad met geweld op of 
rond het voetbalveld kunnen voortaan gratis gebruik maken 
van juridische hulp van ARAG (rechtsbijstandverzekeraar en 
juridisch dienstverlener). Deze nieuwe dienst is 
beschikbaar voor alle 30.000 KNVB-scheidsrechters en 
vereniging scheidsrechters. De KNVB en ARAG willen op deze 
manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van het fysieke 
en verbale geweld op en rond de voetbalvelden Na 
incidenten kunnen scheidsrechters bij ARAG terecht voor gratis juridische hulp, telefonische raad en 
advies om al dan niet te procederen. Via de website van ARAG kunnen scheidsrechters permanent 
beschikken over informatie over deze juridische service. Zij krijgen ook ondersteuning bij een 
eventuele rechtsgang.  
Uit cijfers van de KNVB blijkt dat tijdens het afgelopen seizoen (2010/’11) 181 geweldsincidenten 
tegen KNVB (amateur)scheidsrechters hebben plaatsgevonden. In seizoen 2009/’10 bedroeg het 
aantal molestaties in het amateurvoetbal nog 241 en in 2009 vonden 228 geweldsincidenten tegen 
scheidsrechters plaats. In de seizoenen daarvoor was het aantal molestaties stabiel.  
 “De juridische service van ARAG is een geweldige stap voorwaarts voor alle voetbalscheidsrechters in 
Nederland”, aldus KNVB-voorzitter Michael van Praag. “De KNVB heeft onlangs besloten incidenten 
op de velden harder en sneller aan te pakken in het kader van de ‘Effectieve Aanpak Excessen’. 
Daarbij worden we ook nog eens in de rug gesteund door het actieplan “Naar een veiliger 
sportklimaat” van het ministerie van VWS. De verenigingen hebben zich unaniem achter de forse 
aanpak van geweld geschaard. Het is fantastisch dat ARAG op deze manier ook scheidsrechters 
rugdekking en assistentie kan bieden. Dit is een toonbeeld van een partnership waarin beide partijen 
elkaar versterken.  
 
De scheidsrechter profiteert uiteindelijk het meest van deze samenwerking.”  
Sinds januari 2011 is ARAG partner van de KNVB scheidsrechters. Samen met de KNVB werkt ARAG 
aan het bevorderen van Fair Play, een actie die de KNVB al jaren geleden is begonnen om wangedrag 
en ernstige wanordelijkheden op en rond het voetbalveld tegen te gaan. Voor meer informatie zie 
www.arag.nl/KNVB.  
 
Over ARAG  
ARAG is een volledig onafhankelijk rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener. ARAG biedt 
een pakket aan verzekeringen en diensten om te voorzien in de juridische behoeften van 
particulieren, bedrijven en instellingen. ARAG verkoopt haar verzekeringsproducten via het 
intermediaire kanaal. ARAG is een onderdeel van de ARAG Groep, een wereldwijde speler en van 
oorsprong Duits familiebedrijf met vestigingen in dertien Europese landen en de Verenigde Staten. 
Op de Nederlandse markt, waar ARAG actief is sinds 1962, bedient zij de markt vanuit vier locaties: 
het hoofdkantoor in Leusden en de vestigingen in Amsterdam, Breda en Roermond. Meer informatie: 
www.arag.nl.  
 
 

 
 
 

http://www.arag.nl/KNVB
http://www.arag.nl/
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Lisboa Cup 2011 
Van 24 juni tot en met 2 juli zijn twee leden van onze scheidsrechtersvereniging, Mike Molenmaker 
en Niels Goûtier, samen met Ramon Wijling (West II) vertrokken naar Lissabon om daar deel te 
nemen aan de Lisboa Cup 2011. De Lisboa Cup is een internationaal jeugdtoernooi voor de 
categorieën U13 t/m U16 en meisjes U17.  
Een greep uit de clubs die vertegenwoordigd waren op dit toernooi: Porto en Sporting Lisboa uit 
Portugal, Sevilla en Espanyol uit Spanje, Liverpool, Bristol City en Inverness uit de UK, Paris St. 
Germain en Olympique Marseille uit Frankrijk, Ferencvaros uit Hongarije, Brasov uit Roemenie, Chivas 
Guadalajara uit Mexico en Espire uit Quatar. Naast het feit dat er veel clubs uit verschillende landen 
kwamen, kwam de arbitrage ook uit heel veel verschillende landen: Italië, Roemenie, Frankrijk, 
Venezuela, Groot-Brittannië, Portugal en Nederland.  

 
Naast het op peil houden van onze conditie was ons doel het 
kennismaken met de verschillende stijlen van scheidsrechters 
en van het zuid Europese temperament.  
 Nadat we de eerste nacht op een tijdelijke accommodatie 
hadden doorgebracht zijn we verhuisd naar een school in 
Monte Estoril, dit is ongeveer 30 kilometer van het centrum van 
Lissabon. Op deze school verbleven wij met alle scheidsrechters 
in verschillende klaslokalen. Wij hadden al snel een eigen lokaal 

“toegeëigend” met een pc, waslijn (foto rechts) en eigen sleutel (foto links) 
  
  
Wedstrijden en organisatie  
De eerste twee dagen verliepen nog al chaotisch, dit kwam mede doordat de scheidsrechter 
coördinator, Daniëlle, nog niet aanwezig was. Na het arriveren van Daniëlle verliep alles op rolletjes.  
De wedstrijden werden gespeeld op 6 verschillende accommodaties verspreid over de regio Lissabon. 
Er was één hoofdaccommodatie, Jamor. Hier hadden wij de lunch en het diner. Het ontbijt kregen wij 
op school. Jamor is tevens het trainingscomplex van het nationale team van Portugal. Om van de 
school naar de verschillende complexen te komen konden wij gratis gebruik maken van de trein. De 
stations lagen steeds op loopafstand van het complex. Alleen ’s ochtends werden wij door busjes 
opgehaald om te zorgen dat wij op tijd bij het complex konden zijn!  
De eerste wedstrijd begon gelijk op tijd … niet dus … In ons programma stond dat de eerste wedstrijd 
om 8 uur zou beginnen. Wij waren er dus om 7.15 uur. Echter om kwart voor 8 was er nog helemaal 
niemand. Om kwart over acht arriveerde de spelers en begeleiders. Er was een wijziging in het 
programma geweest. De wedstrijd was verplaatst naar 9 uur. Dit soort verschuivingen heeft zich het 
hele toernooi voorgedaan, zelfs zo erg dat er een lichtwedstrijd om de derde en vierde plaats in het 
donker gespeeld móest worden! 
 
Niveau van de wedstrijden  
Het niveau van de wedstrijden was in de poulefase heel verschillend. Variërend van 3e divisie tot en 
met eredivisie. Vooral Chivas was erg gedreven. Iedere pass werd geteld en werd de 10 niet gehaald 
dan kregen de spelers er op een niet zachtzinnige manier er van hun trainer van langs.  
Vanaf de kruisfinales werd het niveau stukken beter. We moesten echt flink aan de bak. Dit 
gecombineerd met het stijgen van de temperatuur werd er zelfs een 4e scheidsrechter bij de 
wedstrijden aangesteld om zo te kunnen rouleren.  
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Al met al hebben wij ongeveer 15 tot 20 wedstrijden verdeeld over 5 dagen gefloten/geassisteerd. 
i  

Conclusie:  
Een sportieve week waar wij kennis hebben gemaakt met buitenlandse 
collega’s en het zuid Europese temperament. Een week waar wij zeker 
een vervolg aan gaan geven! Wilt u meer weten over deze trip of wilt u 
volgend jaar ook mee? Neemt u dan contact op met Mike : 
mmolenmaker@live.nl.  
Sportieve groet,  
 
Mike en Niels  
 
 
 

 
 

Gespaard 

Scheidsrechter Marsman uit Deventer spaarde Erik Hop uit Elspeet een aantal keren voor een gele 
kaart. Vanaf de kant werd gesuggereerd dat de overigens zeker niet slecht leidende Marsman wel een 
jenevertje zou zijn aangeboden. 
“Dat moet wel Hoppe zijn geweest” werd na afloop verondersteld. 

 
Bron: Ede Stad 
 

 
 

Losse flodders mededelingen  

Oproep: 
Welke scheidsrechter binnen onze vereniging is bereid om 1 of 2 keer per maand het A1 elftal van 
v.v.Lunteren te fluiten. Het elftal komt uit in de 2e.klasse. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met Dick Mulder; e-mail; d.mulder975@upcmail.nl 
Spelregelwedstrijd: 
 Op 18 november wordt er een spelregelwedstrijd (John Frost Trofee) georganiseerd. Plaats van 
handeling clubhuis K.S.V. Fortissimo in Ede. 
Scheidsrechter avonden: 
28-10  Lunteren (bij vv Lunteren) 
25-11  Ederveen (bij vv Advendo ’57) 
De avonden worden verzorgd door Piet de Groot en Jan van Reemst. Aanvang 19.30 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.mulder975@upcmail
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Even voorstellen 
Wie ben ik? 
Ik ben Paul Reijbroek, 19 jaar, uit Wageningen. Ik ben lid van voetbalvereniging SKV (uit Wageningen) 
en fluit daar wedstrijden sinds medio 2008. Rond het einde van het seizoen 2009/2010, iets minder dan 
twee jaar nadat ik de BOS-cursus had voltooid, ben ik begonnen met fluiten voor de KNVB. Op dit 
moment fluit ik in groep 5* veld zondag. 
 
Waarom ben ik scheidsrechter geworden? 
Dat is een combinatie van factoren. Al in het seizoen 2006/2007 had ik me ingeschreven voor de cursus 
juniorenscheidsrechter. Drie maanden later kreeg ik de bevestiging dat mijn inschrijving ontvangen 
was, en dat ik 'zo spoedig mogelijk' ergens een cursus zou kunnen gaan volgen. Deze inschrijving bij de 
KNVB volgde uit het feit dat ik flink gefrustreerd raakte van de beroerde arbitrage waarmee we week 
in, week uit mee te maken kregen, waarmee ik vooral doel op de partijdigheid van de scheidsrechters. 
Zowel in onze thuis- als uitwedstrijden werd de thuisploeg gewoon ongelooflijk bevoordeeld, en ik was 
het zat. Een tweede reden was dat ik me misschien wat beter zou kunnen inleven in zo'n man die daar 
staat, omdat ik er een handje van had alle beslissingen van de scheidsrechters luidkeels in twijfel te 
trekken. Later kwam daar als derde reden bij dat ik dan de thuiswedstrijden van de E5 van SKV zou 
kunnen fluiten, het team waar ik destijds assistent-trainer van was. 
 
Een seizoen later had ik nog geen startdatum van de cursus gehoord, en geleid door de nog eens flink 
versterkte irritatie zoals eerder genoemd in maart 2008 besloot ik mij nogmaals in te schrijven, ditmaal 
ook nog voor de cursus pupillenscheidsrechter. Ik stuurde er verder nog een e-mail achteraan om mijn 
onvrede te uiten over de, voor mijn gevoel, falende KNVB. Hierop werd mij een brief toegestuurd 
waarin stond dat ik de cursus eindelijk kon gaan volgen. Al tijdens de eerste bijeenkomst werd ik er 
door de docent op gewezen dat de cursus juniorenscheidsrechter en de BOS-cursus veldvoetbal 
vergelijkbaar waren, maar dat ik met de laatste veel meer kon en mocht. Zodoende ben ik tijdens de 
tweede bijeenkomst overgestapt, waarbij ik al had bedacht dat ik na twee jaar ervaring als 
clubscheidsrechter ook als KNVB-scheidsrechter aan de slag zou kunnen gaan, naast mijn 
scheidsrechters- en voetbalactiviteiten binnen SKV.  
 
Ik fluit nu dus ruim een seizoen voor de KNVB, en beleef er over het algemeen veel plezier aan. Ik hoop 
dan ook dat ik over 20 of 30 jaar nog steeds even fit en actief als scheidsrechter op het veld kan staan. 
In de tussentijd hoop ik jullie te ontmoeten op de trainingsavonden in Ede. 

 
 
 

Lid van verdienste 
 
Afgelopen regio vergadering in Zetten is Eddy Weyman gehuldigd en 
benoemd tot lid van verdienste van de KNVB. Eddy heeft gedurende 
vele jaren als regiovoorzitter gezorgd voor begeleiding en het 
aanstellingsbeleid van de scheidsrechters in district Oost. Deze drukke 
en vaak niet altijd dankbare, maar broodnodige taak, heeft hij op een 
prima wijze uitgevoerd. 
Eddy bij deze nogmaals bedankt. 
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Spelregels: De oplossingen van de vorige Referee  
 
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. 

 

 


