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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging 
Arnhem en Omstreken  

December 2011 -  jaargang 3 nr 6 
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 (Weer van de master himself Johan C. Lid van de RvB van Ajax)  

"Voetbal hoort gespeeld te worden in een 4-3-3 opstelling. Je kunt niet met twee spitsen spelen, want 

dan krijg je oneven getallen en kan een elftal nooit functioneren." 

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

Diploma assistent scheidsrechter  

Niels Uffing, Mart den Heijer, Raycko van 

Hummel en Roy Gertsen, (van links naar 

rechts)  hebben het certificaat assistent- 

scheidsrechter behaald. De cursus werd 

gegeven aan 20 cursisten bij de vv Groessen. 

De docent was Hans Olde Olthof, zelf 

grensrechter in het betaalde voetbal. 

 Trots poseren de vier met het behaalde 

diploma. Langs deze weg wensen we onze 

jonge leden veel succes en vooral plezier in 

hun verdere carrière als (assistent) 

scheidsrechter. 

 
 

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 februari 2012 
 

 
 

mailto:roelevink@versatel.nl
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 Trainingsgroepen. 
  

Velp: 
Laatste training 15 december 2011 
Begin training 12 januari 2012 
Let op: Neem altijd je loopschoenen mee, soms kan er op het veld 
niet getraind worden. 
 
Ede: 
Laatste training 13 december 2011 
Begin training 10? januari 2012 
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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 de bestuurstafel  
 

De Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken biedt een aantal mogelijkheden aan om 
scheidsrechters hun kennis en inzichten van de spelregels te toetsen c.q. te vergroten. Zij doet dat voor 
zowel de eigen leden als voor scheidsrechters van voetbalverenigingen. Alle leden en verenigingen in ons 
gebied kunnen daarvan gebruik maken. Wilt u als lid of u als voetbalvereniging meedoen, dan kunt u bij 
ons secretariaat informeren naar de mogelijkheden. De personen die in onderstaand overzicht staan 
genoemd, realiseren de genoemde mogelijkheden op dit moment. Ons bestuur is van mening dat de leden 
ook op een andere manier aan een het onderwerp ‘scheidsrechteren’ kan meedoen. De 
eindverantwoordelijkheid en de coördinatie is in handen van het bestuur van onze 
scheidsrechtersvereniging. Ieder lid van onze scheidsrechtersvereniging is uitgenodigd aanvullingen voor te 
stellen. Wij bieden aan / overwegen aan te bieden: 
 
Scheidsrechteravond (bijeenkomst) 
Doelgroep: clubscheidsrechters van voetbalverenigingen in het gebied van onze scheidsrechtersvereniging. 
Tijd: 19.30 uur – 21.45 uur (incl. pauze). 
De organisatie en presentatie is in handen van Jan van Reemst en Piet de Groot. 
Het voornaamste doel is clubscheidsrechters (opnieuw) kennis te laten maken met verschillende facetten 
van het scheidsrechter zijn. Kenmerk is ‘laagdrempeligheid’. Iedereen kan meedoen, ervaren of beginnend 
of belangstellend voor het scheidsrechtersvak. In principe bepaalt de vereniging wat aan de orde wordt 
gesteld. Zo komen (meestal) aan de orde: wat moet worden gedaan vóór; tijdens (bijv. wordt de vraag 
gesteld “wat is je houding tussen de spelers?”) en wat ná de wedstrijd. Vast onderdeel is het (kort) 
bespreken van de spelregels. Alle spelregels worden genoemd, waarbij de spelregels 11, 12 en 13 enigszins 
worden uitgediept. Discussie, het beantwoorden van tien spelregelvragen en het tonen van vijf 
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filmfragmenten ondersteunen dit alles. Afgesloten wordt met een toelichting op onze 
scheidsrechtersvereniging: wat doet de vereniging voor haar leden en wat voor voetbalverenigingen in 
haar werkgebied. 
Spelregelkennis (A1). 
Doelgroep: leden van onze scheidsrechtersvereniging. 
Onze leden worden uitgenodigd hun kennis van de spelregels aan te scherpen. Hiervoor wordt ons 
clubblad “The referee” gebruikt. De organisatie is in handen van Ton Boks. 
Spelregelkennis (A2). 
Idem: Ton gebruikt hiervoor de clubavonden. 
Spelregelwedstrijden (SW1) 
Doel: meedoen aan de (jaarlijks georganiseerde) spelregelwedstrijd tussen scheidsrechtersverenigingen. 
De organisatie, het opleiden en begeleiden van het team is in handen van Ton Boks en Gert van Ginkel. 
Het team bestaat uit: Ton Boks (trainer), Gert van Ginkel (teamcaptain, aanspreekpunt en speler), Johan 
van Dijk (speler) en Paul Reijbroek (speler). Er is behoefte aan 1 – 2 reserve- / wisselspelers. 
Spelregelwedstrijden (in ontwikkeling) (SW2) 
Doelgroep: jongeren tot 18 jaar. 
Het is een competitie waarin jeugdteams van voetbalverenigingen met elkaar de spelregeltechnische 
degens kruisen. 
De organisatie, het opleiden en begeleiden van ons wedstrijdteam kan worden voorbereid. 
Spelregelkennis (A3). 
Doelgroep: leden van onze vereniging en clubscheidsrechters in het gebied van onze vereniging. 
De organisatie en presentatie is in handen van Henk van Ettekoven. 
Het doel is het nivo van de kennis van de spelregels te vergroten. Henk gaat uitgebreid op de betekenis en 
het toepassen van (alle) spelregels in. Hij ondersteunt dit door filmfragmenten van voetbalwedstrijden (op 
hoog nivo!) te tonen De aanwezige (club) scheidsrechters daagt hij uit hun inzichten en zienswijzen te 
toetsen en (vooral) te bediscussiëren. 
Spelregelkennis (A4). 
Idem als 5. Bij deze bijeenkomst wordt alleen de kennis van de spelregels behandeld c.q. getoetst met 
behulp van (veel) filmfragmenten.  
Promotie scheidsrechteren (in ontwikkeling) 
Doelgroep: iedereen /iedere organisatie buiten de voetbalwereld. 
De organisatie en het bestuur. De presentatie wordt gedaan door een lid van onze 
scheidsrechtersvereniging. 
Het scheidsrechteren van voetbalwedstrijden in het algemeen en de organisatie hier om heen, wordt 
toegelicht. Afhankelijk van de behoefte van de toehoorders wordt het programma gemaakt. 
 
Zoals u ziet, de scheidsrechtersvereniging biedt verschillende mogelijkheden (‘producten’), die elkaar 
aanvullen en complementair zijn. Met als enige doel het scheidsrechteren aantrekkelijk(er) en leuk(er) te 
maken. Immers zonder scheidsrechters zijn er geen wedstrijden. Dat moet uitgedragen worden enerzijds 
door de scheidsrechters zelf en anderzijds door allen die willen dat er voetbalwedstrijden worden 
gespeeld. 
Opmerking 
De KNVB biedt de BOS-cursus aan. Dat blijft zo (hoopt ons bestuur). Wij bieden slecht praktische 
aanvullingen aan. 
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Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
Januari 2012 

02-01    Igor Gavrilov 
04-01    Sander Mulder 
04-01    Mike Molemakker 
04-01    Marco Smink 
11-01    Jan Westerhof 
11-01    Keimpe Wietsma 
13-01    Ton Boks 
13-01    Gerrit Danen 
14-01    Herman Willemsen 
19-01    Paul Oudijk 
28-01    Peter Glas 
29-01    Wim van der Niet 

  
 
 
Februari 

06-02    Roy Gertsen 
09-02    Bob van Beugen 
12-02    Hans Funcke 
12-02    Jan van Reemst 
13-02    Joop Mondria 
25-02    Allerd Tijssen 
27-02    André van Bruggen 

 

 

Nieuwe leden        welkom!!!!!!!!!!!!! 
 
Opzegging (per 1-1-2012) 
Gert Bogers (Bennekom) 
Victor Kleve (Arnhem) 
Martijn Boele 
Mike Molenmaker 
Paul Ouddijk (donateur) 
Gert Bogers 
Tugcan Ozer 

 
Zet in de agenda 
5 januari:  Zaalvoetbaloefenwedstrijd in en tegen            
Nijmegen, (Quick 1888, 19:30u.) 
6 januari:   Nieuwjaarsbijeenkomst  
7 januari:   JW van Essen zaalvoetbaltoernooi te Elburg 
voor de Scheidsrechtersverenigingen in District Oost 
10 januari: Hervatting van training in Ede 
11 januari: Bestuursvergadering (laat even weten als je 
inbreng wilt hebben) 
12 januari: Hervatting van de training in Velp 
14 januari: Arbitragedag Enschede 
24 januari: Overlegvergadering tussen Regio-D en 
Scheidsrechtersverenigingen Arnhem en Nijmegen  
 
16 maart:  Spelregelwedstrijd te Zutphen 
(Districtsfinale) met Arnhemse deelname 
 
 

 
 

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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Dankbetuiging 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens mijn 
hersenbloeding, op dinsdag 18 oktober j.l. tijdens de training. Eén 
persoon wil ik vooral noemen, namelijk Ben Pattynama, die direct 
door had als dat ik getroffen werd door een hersenbloeding en zeer 
alert reageerde door 112 te laten bellen. De vele telefoontjes, bezoekjes aan huis en wenskaarten hebben mij 
gesterkt. Inmiddels gaat het weer redelijk goed met mij.  
 
Jan van Reemst 

 
Opnieuw een gift van vv Cranevelt 
 
Op de laatste clubavond van dit jaar in Ede, op 13 december, werd aandacht besteed aan wederom een 
geweldige geste van vv. Cranevelt. 
Voor het derde jaar op rij heeft onze vereniging weer een gulle materiële ondersteuning uit het 
“nalatenschap” van deze inmiddels opgeheven Arnhemse voetbalvereniging mogen ontvangen. 
Namens het bestuur van Cranevelt waren de heren Fred Kroes, Karel van Ingen en Gerard Homan aanwezig 
bij Fortissimo, waar gelukkig ook 
een behoorlijk aantal van onze 
leden aanwezig was. Na een 
welkom van Constant gaf Fred 
Kroes namens Cranevelt een 
toelichting op hun plannen om 
het, met name Arnhemse, 
sportgebeuren te ondersteunen 
en waarom sponsoring van onze 
vereniging goed in deze plannen 
past. Paul Reijbroek, Niels 
Goutier en Raycko van Hummel 
showden vervolgens vol trots de 
nieuwe outfit en de haed-sets die 
wij mochten ontvangen. 
Daarnaast hebben wij ook nog 
diverse trainingsmaterialen en 
wederom een aantal poloshirts 
en T-shirts mogen ontvangen. Herman Bronkhorst gaf tot slot van dit “officiële” gedeelte een heldere 
uiteenzetting wat wij van plan zijn met al deze materialen. 
Tot slot kon iedereen zich te goed doe aan een heerlijke salade, die door Theo, de kantinebaas van 
Fortissimo, op voortreffelijke wijze bereid was. 
Namens het bestuur dank aan iedereen die op deze avond aanwezig was. Het is immers goed dat het bestuur 
van Cranevelt kan constateren dat deze sponsoring aan een springlevende vereniging is gegaan. 
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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 
 
 

Van de voorzitter 
 
 
Het jaar 2011 loopt ten einde, de feestdagen staan voor de deur. De kerstdagen worden gezellig met 
familie en / of vrienden gezamenlijk doorgebracht om in goede sfeer mijmeren over het afgelopen jaar. 

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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Volgens het nieuws bevindt ons land zich in een recessie, die ook het komende jaar zal aanhouden en 
nieuwe bezuinigingen zouden onvermijdelijk zijn, geen leuk bericht om hiermee het nieuwe jaar 2012 
in te gaan. Voor ons is het komende jaar 2012 een jaar vol nieuwe uitdagingen en nieuwe wensen. 
Onze Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken kan terug zien op een jaar waarin wij goed aan 
de weg hebben getimmerd d.m.v. diverse activiteiten.  
De KNVB heeft de intentie gehad om de shuttle run te vervangen door iets nieuws  “ Maatwerk “ ,  de 
tijd zal het leren wat deze nieuwe uitvoering met zich meebrengt voor onze scheidsrechters.  
Degenen die dit bagatelliseren houden er een vrije opinie op na, onze ambitie is om onze mooie hobby  
te blijven uitoefenen in de komende tijd, zo gaan wij het jaar 2012 goed van start. 
Vanaf deze zijde wil ik namens het Bestuur u en allen die u dierbaar zijn  fijne en gezegende kerstdagen 
en een voorspoedig 2012 toewensen toe en onze zieke sportvrienden wensen we een voorspoedig 
herstel. 
Ik hoop dat we elkaar mogen begroeten op onze nieuwsjaarbijeenkomst 2012  “ nieuwe stijl ”, zie 
hiervoor de uitnodiging in onze nieuwsbrief The Referee van december 2011. 
 
Martin Bernhard voorzitter. 
 

 
 

e 

 U I T N O D I G I N G  
 
De Scheidsrechters Vereniging Arnhem en Omstreken houdt de nieuwjaarsbijeenkomst 2012 in de 
vorm van een:  

Bowlingavond met aansluitend buffet 
 
U en uw partner zijn –als lid/donateur van onze vereniging- van harte uitgenodigd:  
Datum: 6 januari 2012  
 
18:45 verzamelen; 19.00 bowlen; 20.00 buffet  
 
Locatie:  
Bowlingscentrum Schelmsebrug; Schelmseweg 52; Arnhem  
www.bowlingcentrum.nl/arnhem  
 
Let op: Eigen bijdrage €15 pp exclusief drankjes  
 
Wat moet je doen als je wilt deelnemen:  
Maak €15 of €30 (met partner) over op gironummer 964660 tav Penningmeester 
Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken  
Doe dit wel voor 29 december 2011  
 
Het bestuur 
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Wie zoet is…… krijgt een led-bril 
 
De crisis bracht in Europa heel wat teweeg 
Daarom is deze grote zak dit jaar ook wat leeg 
Kijk nou niet zo sip mijn vriend 
Want JIJ bent één van de weinigen die een cadeautje verdiend 
En zoals iedereen in deze tijd weet 
Is de goedheiligman weer in het land, die Sinterklaas heet. 
Op de trainingsavonden heeft hij stiekem in de bosjes gezeten 
Om zelf bij het sprinten op de 100 meter de tijd op te meten 
Sommige van ons hadden namelijk hun twijfels over de juiste tijd 
Wat bijna ontaarde in haat en nijd 
Deze ouwe man heeft naar aanleiding hiervan een tijdje zitten denken 
Wat voor een toepasselijk cadeau hij jou zou schenken 
Eerst dacht hij aan een blindengeleide hond 
Maar dan hebben we weer op dit veld te veel hondenstront 
Moet opgeruimd worden en dat kost weer een paar knaken 
Dus dit kan ik ook weer niet maken 
Nu zal ik je het cadeau maar geven 
Ik zie al, het duurt jou te lang en staat van angst te beven. 
Het is niet het rode slipje van buurvrouw Mien. 
Maar wel iets, om beter in het donker mee te kunnen zien. 
 
Sint Nicolaas (Gijsbertus K.) 

 

Van de secretaris: 
Vacatures 
1:    Jubileumcommissie 
In 2013 bestaat onze vereniging 80-jaar. Dat kunnen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar 
daarvoor hebben wij wel hulp van jullie nodig. Inmiddels hebben wij een toezegging om actief te 
worden in een jubileumcommissie. Maar daar zijn natuurlijk nog meer leden voor nodig. Heb je zin (en 
ideeën) om ook in deze commissie actief te worden: Informatie en / of aanmelden bij een van de 
bestuursleden. 
2:     Bestuursfunctie 
Na de jaarvergadering in maart 2012 komt de secretarisfunctie binnen het bestuur vacant. Wij zijn dus 
dringend op zoek naar nieuwe kandidaten voor deze belangrijke functie. Durf jij deze uitdaging aan? 
Meld je aan bij Constant, dan is er nog voldoende gelegenheid voor inwerken. Trouwens ook voor 
nadere informatie.   
 
Arbitragedag, 14 januari in Enschede 
Er is waarschijnlijk nog steeds gelegenheid om mee te liften met de  Nijmeegse bus naar Enschede. 
Een aantal van onze leden heeft zich inmiddels hiervoor al aangemeld. Heb je nog interesse, laat het 
even weten (arnhem@covs.nl) 

 

mailto:arnhem@covs.nl
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 Laatste training in Velp Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken  
 

Op de laatste training van het jaar begon de training met 
het vieren van een verjaardag van misschien wel onze 
nieuwe hulptrainer. Jawel Nico Kooij! Want zijn verjaardag 
laten we niet zomaar voorbij gaan op de wekelijkse 
donderdag training die altijd goed word bezocht in Velp. 
Nico werd als een prins gedragen door onze trainer 
Herman Bronckhorst en Joop Visser. 
 
Maar er moet natuurlijk ook gewoon weer getraind 
worden in Velp na de gebruikelijk warming up stonden er 
weer een tal van oefeningen te wachten. En dat maakt het 
verschil, doordat de oefeningen bijna nooit hetzelfde zijn is 
de motivatie er altijd, zoals dit ook aan de gezichten te zien is vandaag. Helaas moest Joop Visser 

halverwege de training afhaken met een blessure. 
Na een uur hard te hebben getraind werden de 
pionnen opgeborgen en werden de lichtmasten 
voor de laatste keer dit jaar uitgedaan door trainer 
Gerrit v.d. Loo.  
 
 
Toen werd het tijd voor een hapje en een drankje 
in de kantine. Waar zoals altijd Jan achter de bar 
staat en die ons voorziet van wat lekkers. Op deze 
manier hebben we het voetbaljaar 2011 op een 
leuke en sportieve manier afgesloten. 

 
 
Sportgroeten, 
Roy Gertsen 
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Veldcontrole 
Enkele Referees terug attendeerde Henk van Ettekoven ons 
erop dat de hoekschopruimte was veranderd van 90 naar 
100 cm. Ondergetekende was, zoals het hoort, ruim voor de 
wedstrijd aanwezig om het hoofdveld van een 4e klasser in 
Arnhem te inspecteren, om daar het 2e elftal te fluiten. 
Op de foto kunt u zien wat ik waarnam. In de bestuurskamer 
meldde ik mijn bevindingen en kreeg als antwoord dat er 
nooit één scheidsrechter dit was opgevallen. 
Nico Kooij 
 

 
 
 

Losse flodders mededelingen  
 
Zaalvoetbal in Elburg. 
 

Op 7 januari a.s. neemt ons zaalvoetbalteam deel aan het oostelijk kampioenschap van de COVS. 
De loting heeft op 25 november plaats gevonden in Hengelo en leverde de onderstaande indeling op 
Poule A                                          Poule B 
 
Nijverdal                                        Hengelo 
Almelo                                            Zwolle 
NO Twente                                    Deventer 
Winterswijk                                   Apeldoorn 
Nijmegen                                       Zutphen 
Arnhem 
 
Ter voorbereiding op het toernooi in Elburg op 7 januari 2012, speelt ons zaalvoetbalteam bestaande 
uit: Jeremy Lensink, Jeroen Westen, Ramon Wijkamp, Paul Reijbroek, Fatih Yilanci, Raycko van Hummel, 
Imad en Mohammed Benali, Niels Goutier, Eric van Veghel en Igor Gavrilov onder begeleiding van 
Herman Bronkhorst (coach), Gerrit vd Loo (verzorger) en Nico Kooij (leider) een oefenwedstrijd op 
donderdagavond 5 januari 2012 in en tegen Nijmegen. 
Locatie: Quick 1888, Dennenweg 25. Aanvang: 19.30 uur. 
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Scheidsrechters scouten scheidsrechters 

  

In onze bloeiende en steeds groeiende SV hebben wij veel leden die wekelijks voetbalwedstrijden zien 
op de velden in Arnhem e/o waar ook club- of KNVB scheidsrechters acteren.  Ongetwijfeld lopen daar 
ook talentvolle jongens tussen, wie kunnen dat beter zien dan onze (ex) scheidsrechters zelf. 
Wij vragen jullie: doe daar eens wat mee!!!....  want in Arnhem hebben we de ervaring dat dit 
geresulteerd heeft in een groep talentvolle scheidsrechters die zich aangesloten hebben bij onze 
vereniging en goed op weg zijn zich te ontwikkelen en te profileren. Daar zijn we natuurlijk heel blij 
mee.   
Wij kunnen jullie verzekeren dat het een kick geeft om die jongens te zien acteren. Maar er zijn er 
natuurlijk nog veel meer die we nog NIET gezien hebben en wat is er nu leuker dan zo’n jongen te 
scouten en in te laten stromen in onze bloeiende en professionele vereniging waar alles voor hem klaar 
staat om hem te helpen zich te ontwikkelen en te proberen carrière al scheidsrechter door:  

 Een gediplomeerde trainingsstaf waar alles er op gefocust is om een goede lichamelijke en 
mentale conditie op te bouwen, maar waar ook spelsituaties, looplijnen, krachttraining, 
conditietesten veelvuldig aan bod komen. 

 Begeleiding bij wedstrijden door ervaren collega’s vanuit de trainingsstaf en groep. 

 Ervaren scheidsrechters in de kleedkamer en na afloop van de training om ervaringen uit te 
wisselen.   

 Een professionele groep mensen voor het bespreken van spelregels aan de hand van video-
beelden en wedstrijdsituaties en waar je regelmatig na afloop van de training  een 
spelregeltoets krijgt om in te vullen, waardoor een schat aan ervaring opgedaan kan worden. 

(Bovenstaande onderwerpen zijn ook een must om te kunnen promoveren binnen de KNVB.) 
 Daarnaast zijn er nog vele andere bijeenkomsten die deze mensen kunnen helpen een goede 
scheidsrechter te worden. 
Dit alles is binnen bereik voor clubscheidsrechters, aankomende en reeds actieve scheidsrechters van 
de KNVB.  
De KNVB ondersteunt dit door een scherp exces beleid. Kortom durf de handschoen op te pakken, werf 
een talentvolle collega (of ben je misschien zelf wel een talent) 
Voor info zie onze site  http://www.covsarnhem.nl en meld je aan bij Constant Onstenk arnhem@covs.nl  
 (minimum leeftijd 15 jaar)  
Trainingsstaf SV Arnhem e/o 
  
Dankzij Stichting Cranevelt ( zie eerder in dit blad) hebben we de beschikking over 3 complete headsets 
die wij inzetten voor onze scheidsrechters maar ook verenigingsscheidsrechters om ze te begeleiden bij 
oefen- en onderlinge wedstrijden om ze ad hoc te kunnen instrueren,  
Dit is een geweldig succes en de jongens hebben daar veel profijt van. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.covsarnhem.nl/
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 John Frost Bokaal 2011 

 
Op vrijdagavond 18 november j.l mocht ik als Juryvoorzitter 
optreden tijdens deze door onze scheidsrechtersvereniging 
Arnhem & Omstreken georganiseerde spelregelwedstrijd voor 
COVS team die gehouden werden bij de KSV Fortissimo te Ede. Er 
waren 5 deelnemende ploegen van ieder 3 spelers en zoals 
gebruikelijk was de groep Apeldoorn wederom met 2 teams 
vertegenwoordigd, hetgeen aangeeft hoe actief deze 
zustervereniging is op het gebied van spelregeltrainingen voor 
hun eigen leden maar wat nog meer aangeeft hoe groot de animo 
is in deze vereniging om aan deze spelregelwedstrijden jaarlijks deel te willen nemen. Voorts waren er 
teams aanwezig van de zusterverenigingen Zutphen, Doetinchem en ons eigen team. 
Dankzij de geweldige lobby die onze secretaris Constant Onstenk had volbracht onder een aantal van onze 
leden was men tot een team van 3 spelers gekomen t.w Johan van Dijk, Gert van Ginkel en Paul Reijbroek. 
Ik kon het mij niet voorstellen dat wij als organisator niet met één team vertegenwoordigd zouden zijn 
maar Constant wist het toch voor elkaar te krijgen en dankzij één (!) training, de avond voorafgaande aan 
de John Frost Bokaal, werden onze 3 leden door Ton Boks klaar gestoomd voor de specifieke 
beantwoording van spelregelvragen. Ja, jullie lezen het goed slechts één trainingsavond hadden deze 
collega’s bij elkaar gezeten en het is een uitstekende zaak dat twee van onze TOP-assistenten in het 
hoogste amateurvoetbal onderdeel van dit team waren hetgeen aangeeft hoe zij hun vak van assistent-
scheidsrechter op een zeer hoog niveau beleven maar ook het kennen en hanteren van de spelregels 
beheersen. Misschien een voorbeeld voor velen onder ons om zich ook eens wat meer en dieper in de 
spelregel materie te gaan verdiepen, want spelregels vormen in principe de basis van onze hobby. 
 
Beide TOPPERS werden vergezeld door een nieuw TALENT t.w Paul Reijbroek uit Wageningen die voor het 
eerst meedeed aan officiële spelregelwedstrijden en het presteerde om tot de absolute top3 van 
individuele deelnemers te behoren, een ongelooflijk goede prestatie die aanleiding zou kunnen en moeten 
zijn voor meerdere jeugdige talenten die in onze scheidsrechtersvereniging aanwezig zijn om ook in de 
voetsporen te willen treden zoals Paul nu gedaan heeft. 
 
Ons team scoorde geweldig en indien er soms iets beter zou zijn geluisterd dan hadden wij als 
scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken voor het eerst in de geschiedenis de hegemonie van 
Apeldoorn kunnen aantasten, nu wisten onze mensen op een uitstekende wijze beslag te leggen op de 3e 
plaats achter Apeldoorn 1 en Apeldoorn 2. Aangezien Apeldoorn maar met één team vertegenwoordigd 
mag zijn gaan wij dus als nr. 2e van deze John Frost Bokaal naar de districtsfinale die gehouden wordt op 
Vrijdag 27 April 2012 te Zutphen. Het is mij opgevallen dat bij de helaas soms te korte spelregelavonden in 
Arnhem er wel degelijk talenten op het gebied van spelregels in onze vereniging rondlopen en dat het niet 
alleen de jeugd is maar dat er ook goede spelregel kenners onder onze “oudere” leden te vinden zijn. 
 
Wat zou het goed voor onze vereniging zijn als het uitstekende resultaat behaald door bovengenoemde 
collega’s een positieve navolging zou kunnen krijgen door het aanmelden van collega’s uit de 
trainingsgroep Arnhem. In de toekomst kan er dan gezamenlijk getraind worden onder leiding van Ton 
Boks om de specifieke wijze van spelregelvragen beantwoorden niet alleen goed onder de knie te krijgen 
maar dat wij volgend jaar bij de nieuwe districtswedstrijden vertegenwoordigd zouden kunnen zijn door 2 
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of misschien wel 3 teams. 
Het zou een geweldige aanvulling zijn op het goede werk dat ons bestuur de laatste jaren heeft geleverd 
en onze vereniging ook dankzij onze specifieke veldtrainers Herman Bronkorst, Gerrit van der Loo, Rijk 
Middelman en Ben Pattynama op een hoger peil probeert te brengen. Zij zorgen voor onze lichamelijke 
fitheid en wedstrijd inzichten van waar moet ik lopen of staan en wanneer moet ik zorgen dat ik er dicht 
bij ben. 
Ton Boks is een uitgesproken expert op het gebied van het doceren van de spelregels voor het deelnemen 
aan spelregelwedstrijden. 
Al met al facetten die er voor kunnen gaan zorgen dat wij als leden van de scheidsrechtersvereniging 
Arnhem & Omstreken onze hobby voetbalscheidsrechter veldvoetbal met alle bagage die nodig is om als 
scheidsrechter te kunnen en willen optreden kunnen gaan uitoefenen vooral ook om zowel de jeugd en de 
senioren in het veldvoetbal dat te geven wat men nodig heeft: een goede scheidsrechters 
Ik ben benieuwd wie van de collega’s onder ons de handschoen durft op te pakken op deel te willen gaan 
nemen aan een spelregelteam of spelregelteams? 
Veel succes met onze mooie hobby: scheidsrechter veldvoetbal. 
Henk van Ettekoven 
 
Eindstand John Frosttrofee: 
Teams: 
Apeldoorn 1      318 punten 
Apeldoorn 2      299  
Arnhem              270 
Doetinchem      253 
Zutphen             245 
 
Individuele scores: 
Frank Willem Kouwer   Apeldoorn 1      111 punten 
Paul Reijbroek                Arnhem             105 
Roy Donk                         Apeldoorn 1     104 
Patrick van Bork             Apeldoorn 2     104 
 
Johan van Dijk                Arnhem              94 
Gert van Ginkel              Arnhem              71 
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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 of e-mail: a.boks@upcmail.nl 
 
1. Bij het nemen van een indirecte vrije schop binnen het eigen strafschopgebied, bevinden zich nog meerdere 
tegenstanders zich in strafschopgebied. De nemer besluit de bal snel te nemen waardoor de tegenstanders 
geen tijd genoeg hebben om dit strafschopgebied te verlaten. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen? 
a) Hij laat gewoon doorspelen. 
b) Hij onderbreekt het spel en laat opnieuw hervatten met een indirecte vrije schop voor de verdedigende 
partij. 
c) Hij laat alleen doorspelen indien de tegenstanders op tenminste 9.15 meter staan. 
d) Hij laat doorspelen als er sprake is van voordeel voor de verdedigende partij. 
 
2. Welke van de hieronder staande spelhervattingen hoort niet in dit rijtje thuis? 
a) Hoekschop. 
b) Strafschop. 
c) Directe vrije schop. 
d) Inworp. 
 
3. Welk teken of welke tekens moet de scheidsrechter geven bij het nemen van een indirecte vrije schop? 
a) Een fluitsignaal of een teken. 
b) Een fluitsignaal en een arm omhoog. 
c) Een fluitsignaal of een teken en een arm omhoog. 
d) Een arm omhoog. 
 
4. Een speler werpt de bal op onjuiste wijze in, maar, omdat de bal bij een tegenstander terecht komt die 
binnen het speelveld staat, laat de scheidsrechter doorspelen. Is dit juist? 
a) Ja, hij kent de voordeelregel toe. 
b) Nee, de tegenpartij moet nu inwerpen. 
c) Nee, de inworp moet worden overgenomen door dezelfde partij. 
d) Nee, scheidsrechtersbal op de plaats waar de tegenstander de bal raakte. 
 
5. Juist buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een verdediger onderuit gehaald. Dezelfde 
aanvaller neemt de toegekende vrije schop snel en schiet de bal tegen de lat. Hij krijgt de bal direct weer terug 
en schiet deze nu in het doel van de tegenpartij. Is dit een geldig doelpunt? 
a) Neen, de vrije schop moet worden overgenomen, omdat de scheidsrechter nog geen teken voor het nemen 
van de vrije schop heeft gegeven. 
b) Ja, de scheidsrechter past hier de voordeelregel toe. 
c) Neen, de scheidsrechter had namelijk een strafschop moeten toekennen. 
d) Neen, de verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop, omdat de aanvaller de bal voor de tweede 
maal speelde. 
 
6. Wie bepaalt op welk doel de serie strafschoppen na het einde van een wedstrijd wordt genomen? 
a) De scheidsrechter, na overleg met de beide aanvoerders. 
b) De partij die bij de aanvang van de wedstrijd de beginschop nam, wordt door de scheidsrechter 
aangewezen. 
c) De scheidsrechter. 
d) De partij die bij de aanvang van de tweede helft de beginschop nam, wordt door de scheidsrechter 
aangewezen. 
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