The Referee
Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en
Omstreken
Februari 2012 - jaargang 4 nr 1
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, collegaCOVS-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 (Ed Meulenbroek, scheidsrechter Veenendaal)
"Erken je fouten voordat iemand anders ze overdrijft."

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

Kegelavond Scheidsrechtersvereniging
De jaarlijkse snertloop is dit jaar (eenmalig?)
vervangen door een bowlingavond. Een groot aantal
van onze leden (en donateurs) konden zich uitleven
op de bowlingbaan. Het werd op 6 januari een leuke
avond waarbij opviel dat Wendel de Wit dé gooier
van de avond was (parallelspel op twee banen). Hij
bleef strikes en spares gooien. Geen pin bleef staan.
(allemaal jargon).
Na afloop was er een buffet. Je moest zelf –aan tafelbakken. Al met al een goed geslaagde avond. Een
minpuntje. Er was geen fototoestel dus de foto’s kwamen van een mobile telefoon en zijn –dus- wat
minder van kwaliteit. Het is wel een mooie actiefoto!!
.

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): 15 april 2012
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Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi
Een delegatie van onze
vereniging, bestaande uit
coach Herman
Bronkhorst, verzorger
Gerrit van der Loo, Nico
Kooij (regelneef), Jeremy
Lensink, Jeroen Westen,
Fatih Yilanci ,Paul
Reijbroek, Erwin van
Veghel, Ramon Wijkamp,
Raycko van Hummel, Igor
Gavrilov, Imad en Bennie
Benali heeft deelgenomen
aan het jaarlijkse Jan Willem van Essen toernooi op zaterdag 7 januari in Elburg. Zoals elk jaar
was ook dit keer de deelname sterk. We moesten behoorlijk aan de bak.
Ons team zat in poule A met Nijverdal, NO Twente, Winterswijk, en Nijmegen.
Winterwijk-Arnhem uitslag 1-2; Arnhem-NO Twente uitslag 1-3; Arnhem-Nijmegen 1-2.
Deze wedstrijd werd wel heel ongelukkig verloren. Onze coach gokte een beetje, door ervan uit
te gaan dat we deze wedstrijd wel konden winnen en begon met een verhoudingsgewijs zwak
team. Echter binnen de enkel minuten stonden we al met 0-2 achter. Nu was het tijd om in te
grijpen door met andere spelers de achterstand om te zetten in een overwinning. De
aansluitingstreffer viel nog wel en Nijmegen werd met de rug tegen de muur gezet. Helaas,
verlies. Nu moesten we nog tegen het sterke Nijverdal, dat de andere 2 wedstrijden hadden
gewonnen. Er was nog een theoretische kans, maar dan moesten we wel met 4-0 winnen en dan
waren we nog afhankelijk van de andere te spelen wedstrijden. Onze coach had dit goed(!)
gezien en begon met de sterkste opstelling. Binnen een mum van tijd stond het 3-0 voor ons en
Nijverdal en Nijmegen waren stomverbaasd. Uiteindelijk werd het 3-1 en konden we gaan
douchen.
Nijverdal werd eerste in de poule met evenveel punten als NO Twente (9 punten uit 4
wedstrijden). We werden derde met 6 punten. Evenveel als Nijmegen, deze vereniging had een
slechter doelsaldo.
De finale ging tussen Nijverdal en NO Twente. NO Twente won met 3-1 en was toernooiwinnaar.
In de totale einduitslag waren we 5e. De sportiviteitsprijs ging naar Winterwijk met Arnhem eO
op een prima 3e plek.
Al met al een prima prestatie van het team en de begeleiding.
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'Arnhem' investeert in jonge arbiters
Met dank aan Arnhem Sports (AS)
Wie wil nog scheidsrechter worden? De arbiter dient
veelal als kop van Jut en beledigingen, verbale en
fysieke molestatie zijn aan de orde van de dag. "Maar
scheidsrechter zijn, moet weer ‘cool’ worden", zegt
Herman Bronkhorst van Scheidsrechtersvereniging
Arnhem en omstreken. De plannen liggen klaar.“In
2009 was het ons speerpunt om jonge scheidsrechters
sneller naar de top te brengen”, begint ex-betaald
voetbalscheidsrechter Herman Bronkhorst van de
Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken zijn
relaas. “Er zijn nu een stuk of 10 jonge arbiters die extra
begeleid worden. Wij willen jong scheidsrechters met ambitie helpen.
Daar investeren we in. Daarnaast hebben wij nog een handreiking
gedaan richting alle Arnhemse clubs en ook daarbuiten om hun
verenigingsscheidsrechters te helpen beter te worden. In de hoop dat
daar ook nog een paar diamantjes tussen zitten. Scheidsrechter zijn
moet weer ‘cool’ worden. Het imago van een scheidsrechter moet
verbeteren."
KNVB-docent Herman Bronkhorst, Nico Kooij en Gerrit van der Loo zijn de drijvende krachten achter
de plannen van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken, dat onderdeel is van de Centrale
Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS).
In november van het vorig jaar, tijdens een vergadering van de Arnhemse Voetbal Federatie,
ontvouwde de scheidsrechtersvereniging haar plannen. “Dat was voor ons een mooi platvorm om
onze ideeën te lanceren en de reacties waren erg positief”, zegt Bronkhorst over de powerpoint
presentatie van 'The next generation'. “We moeten het nu omzetten in daden.”?
Bronkhorst beaamt dat de clubs aan zet zijn. “Wij bieden aan een opleiding te geven aan de
verenigings- scheidsrechters. Drie verenigingen, SML, DVV en Groessen, hebben zich al gemeld en met
enkele andere clubs zijn we ook in contact. Ideaal zou zijn als op zo’n avond clubscheidsrechters van
meer verenigingen aanwezig zijn.”
“Wij willen verenigingsscheidsrechters het gevoel meegeven dat ze belangrijk zijn. Want dat zijn ze
natuurlijk ook”, meent Kooij. “Ik denk ook dat het gedrag van voetballers verbetert, als de
clubscheidsrechters goed worden opgeleid. Want als er jonge gasten lopen die kennis hebben van de
spelregels, wordt de acceptatiegrens groter.”
De Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken wordt gesponsord door de stichting Cranevelt.
“Zij steunen onze aanpak en dankzij die stichting hebben wij materialen aan kunnen schaffen”, vertelt
Kooij. “Zo hebben we nu de beschikking over ‘oortjes’ zodat we vanaf de kant, net als de ‘vierde’ man
in het betaalde voetbal, in contact staan met een scheidsrechter. Met een beamer kunnen we op een
groot scherm spelsituaties laten zien. Daar zijn we de stichting Cranevelt heel dankbaar voor.”
Die ‘oortjes’ worden gebruikt tijdens oefenwedstrijden door jonge, talentvolle arbiters. Twee van de
drie coaches (Bronkhorst, Kooij, van der Loo) staan dan aan de kant. “Eén van ons heeft contact met
de scheidsrechter, de ander luistert alleen mee”, legt Kooij uit. “Dan gaat het alleen over looplijnen en
waar de scheidsrechter in een bepaalde situaties moet gaan staan. Wij bepalen aan de kant niet of de
scheidsrechter een kaart moet trekken. Dat beslist hij zelf.”
The Next Generation
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Nuttige tips via het 'oortje'
Met dank aan Arnhem Sports
(AS)
Een ‘oortje’ in en een ‘vierde’
man langs de kant. De talentvolle
arbiter Niels Uffing (foto) floot
als een echte prof op die manier
2 oefenduels. “Het geeft een
ander inzicht in wat je doet.” De
AS-redactie sprak met de 19jarige Duivenaar.
Uffing (19) behoort tot een
tiental jonge, talentvolle
scheidsrechter uit de regio
Arnhem. De 19-jarige Duivenaar,
bezig aan zijn derde seizoen als KNVB-arbiter en daarvoor clubscheidsrechter bij Groessen, krijgt ‘op
weg naar de top’ hulp van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. Zo floot Uffing vorige
week dinsdag de oefenwedstrijd SML – Redichem en afgelopen zaterdag VDZ A1 – Concordia Wehl A1.
Vanaf de kant kreeg hij tijdens de wedstrijden via het ‘oortje’ hulp van Nico Kooij. Herman Bronkhorst,
de tweede begeleider, luisterde mee.
Het was Uffing uitstekend bevallen. “Je krijgt nuttige tips. Het gaat vooral om de looplijnen, zodat je
bepaalde situaties beter kunt beoordelen”, vertelt Uffing. “Daar denk je zelf niet altijd aan, want je
bent vooral met de spelers en met je beslissingen bezig.”
In alle gevallen was Uffing het eens het eens met de tips die hij vanaf de kant kreeg. Volgens de 19jarige Duivenaar leidde het ook niet af. “Want het gebeurt maar een keer of 6 per wedstrijd dat je iets
te horen krijgt en meestal ook nog bij standaardsituaties. Dus op het moment dat het spel even stil
ligt. Veel vaker moet ook niet, want anders ben je niet meer met de wedstrijd bezig.”
Uffing ziet dit initiatief van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken als een belangrijke
aanvulling op de begeleiding die hij ook van de KNVB krijgt. “Maar het voordeel hiervan is dat je direct
gecoacht wordt. Ook tijdens de rust en dan kun je dat na de pauze meteen uitvoeren. Als je een
rapport thuis gestuurd krijgt, waarin staat dat je iets in de 23e minuut verkeerd deed, kun je je dat
niet altijd meer herinneren.” Bij het experiment met het ‘oortje’ is het niet de bedoeling dat de
scheidsrechter ingefluisterd wordt dat er een overtreding gemaakt wordt of dat hij een gele of rode
kaart moet trekken. Uffing: “Die beslissing ligt bij de scheidsrechter zelf. Er wordt ook niet gezegd dat
je iets verkeerd doet, maar dat het ook anders kan." In beide oefenduels floot Uffing 'onder
begeleiding' een puike partij. Zijn ambities? "Zo hoog mogelijk."

Uiteraard: zonder de donatie van vv Cranevelt was dit niet mogelijk geweest
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Bezoek bij Arsenal in Londen.
In december waren Liza en ik voor een korte vakantie in
Londen. Voor Liza, als fanatiek supporter van Arsenal,
mocht een bezoekje aan het Emirates Stadion natuurlijk
niet aan het programma ontbreken.
Rondwandelen om het stadion was al een geweldige
belevenis. Overal werden de helden uit het heden en
verleden afgebeeld en werden er quotes van hen
weergegeven. Uiteraard mocht ook een rondleiding door
het stadion (sinds 2006 in gebruik, 60.000 zitplaatsen,
kosten 390 milj. pond) niet ontbreken.
Met de audio-tour van ca. 20 euro per persoon keek je je ogen uit: Wat een fantastisch stadion.
Wel was ik, als scheidsrechter, na het bekijken van de zeer luxueuze teamkleedkamers, natuurlijk zeer
teleurgesteld dat de scheidsrechterskleedkamer niet in
de tour was opgenomen.
Echter, toen ik bij een van de suppoosten aangaf dat ik
als “Dutch Referee” graag de scheidsrechterskleedkamer
wilde zien, werd er direct gebeld met de
verantwoordelijke die in het bezit was van de sleutels.
Vervolgens werden, speciaal voor ons, alle overige
ruimtes geopend: medische ruimtes, de privékantoren
van Arsene Wenger voor overleg met zijn trainingsstaf en
natuurlijk de ruimtes van de scheidsrechters. Wat mij hier direct opviel was een plaquette van de
“North Middlesex Referee Society”, waarin de collega’s die de wedstrijd van Arsenal dus moesten
leiden, succes en een fijne wedstrijd werden toegewenst.
Wellicht iets voor onze vereniging om ook in het
Gelredome te doen. Tot mijn verbazing was er ook een
speciale loungeruimte, met bar, waarin het arbitrale trio
of kwartet in alle rust voor en na de wedstrijd zich kon
voorbereiden of evalueren.
Kortom, als je in Londen bent, een absolute aanrader. En
laat dus vooral weten dat je scheidsrechter bent.
Ik hoop dat de foto,s een indruk geven van de klasse
faciliteiten voor de scheidsrechters in het EmiratesStadium.
Foto’s, van boven naar beneden: kleedruimte, sanitair en loungeruimte
Constant
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Voor in de agenda

ALGEMENE LEDENVERGADERING, maandag 2 april 2012

Zet alvast in je agenda
8 februari 2013 (bij SML Arnhem)

We bestaan 80 jaar in februari
2013

The Next Generation
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WWW.SCHEIDSRECHTERSKLEDING.NL
INTERNETSPORTWINKEL
WIJ LEVEREN SCHEIDSRECHTERSKLEDING VAN
SALLER - ROLINI – B+D – CAWILA – FINALE
ALLE PRIJZEN ZIJN IN CLUSIEF BTW EN VERZENDKOSTEN
LET OP ONZE PAKKET A ANBIEDINGEN

SHIRT - BROEK EN KOUSEN
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Uitnodiging:
ALGEMENE LEDENVERGADERING, maandag 2 april 2012
Aan: Leden van verdiensten, leden, donateurs en genodigden,
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken heb ik het genoegen u allen
uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering zal gehouden worden op maandag 2 april aanstaande in het clubhuis van de
korfbalvereniging SIOS’61, Rietganssingel 117, 6883 DR Velp .
De aanvang van deze vergadering is vastgesteld op 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2011
2011
5. Jaarverslag 2011 secretaris
6. Jaarverslag 2011 penningmeester
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Vaststellen van de contributie
9. Vaststellen begroting 2011
10. Bestuursbeleid
11. Huldiging Leden

en 19 sept.

Verkiezing bestuursleden: De secretaris, Constant Onstenk, is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Het
bestuur zal verder Piet de Groot uit Ede voordragen voor de nog openstaande vacature voor algemeen
bestuurslid. Eventuele (tegen)kandidaten voor een van de bestuursfuncties dienen uiterlijk 2 dagen voor
de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. De kandidaatstelling
dient vergezeld te gaan van een door de tegenkandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door
tenminste 5 stemgerechtigde leden, wat uit handtekeningen evenals door naam en adres in blokletters zal
moeten blijken.
Verkiezing kascommissie
80-Jarig jubileum in 2013
Facultatief
Rondvraag
Sluiting
De notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2011 en 19 september, evenals de jaarverslagen van
secretaris en penningmeester zullen voor de vergadering worden uitgereikt.
Ik hoop u op 2 april te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Constant Onstenk
Secretaris Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken.
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Noteer vast in de agenda:
Jarigen
Maart

01/03
01/03
19/03
20/03
21/03
22/03
27/03
29/03

Huseyin Durmus
Nusret Isik
Rodney Kiezenberg
Ed van Riessen
Eric Huisman
Reinier Vonk
Herman Dreef
Theo Peren

April

01/04 Ruud Roelevink
04/04 Mart den Heyer
06/04 Herman ten Kaate

07/04 Rogier Kamerbeek
12/04 Ben Tromp
23/04 John Veldhuizen

Nieuwe leden

welkom!!!!!!!!!!!!!

Fatih Yilanci (Arhem) zo 3
Chris de Wilde (Heteren) groep 4 jeugd
Rob Beumer (Arnhem) za 06

Opzegging (per 1-1-2012)
Zet in de agenda
16 maart

Spelregelwedstrijd Zutphen
(districtsfinale, Arnhemse deelname)
2 April
Algemene Leden vergadering Velp
8 Febr. 2013 Jubileum (Arnhem, vv SML)

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!!!)
www.DutchReferee.com

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.
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Scheidsrechterscongres “Scheidsrechter op de middenstip” dd 14 januari 2012.
Veel leden van onze vereniging waren op deze dag aanwezig om
e.e.a. op te steken, bij te praten of het netwerk uit te breiden.
Ook was er gelegenheid om een nieuw fluitje aan te schaffen(zie
foto).
Stan Burm opende dit congres door iedereen hartelijk welkom te
heten en was zeer verheugd
door de grote opkomst, plusminus 500 aanwezigen. Hierna gaf hij
het woord aan Barbara Barend die het forum bestaande uit o.a.
Eric Braamhaar leidde. Enkele stellingen kwamen ter sprake en er
werd in gegaan op de uitzending van ‘De 13e man’, waarin 3
scheidsrechters werden gevolgd tijdens een wedstrijd en waarin te zien was wat zij op het veld mee
maakten. Ook werd de vraag gesteld of FC Twente met McClaren kampioen zou worden. Eric Braamhaar
antwoordde heel diplomatiek door te zeggen dat hij niks kon zeggen, omdat dit als belangverstrengeling
gezien kon worden. Dit werd met applaus gehonoreerd.
Er was een workshop: blessurepreventie die gehouden werd
door Paul Krijnsen, die werkzaam is geweest bij FC Twente. Er
werd door hem de nadruk gelegd, dat je nooit moet gaan
fluiten/sporten als je 38 graden koorts hebt. Levensgevaarlijk
voor je hartspier. Denk maar niet van, oh even lekker zweten en
dan loop ik het er wel uit. Niet doen dus. Drie dagen rust en
daarna langzaam opbouwen was zijn advies. Ook kwam het roken
en alcohol gebruik aan de orde. Roken is sowieso slecht, de
vaatjes gaan dicht zitten en de voeding die je nodig hebt om te
presteren kan hierdoor niet op de plaatsen komen waar het moet
zijn. Dus prestatieverlies.
Vooral het alcohol gebruik bij de voetballers die zondag ’s morgens om 10.00 uur moeten spelen en tot 4 uur
in de ochtend nog aan het bier zijn geweest en 20 glazen op hebben. De lever heeft anderhalf uur nodig om
1 glas bier te verwerken. Kun je nagaan wat er ’s morgens op het veld loopt. Ook werden er wat blessures
besproken zoals de enkel. Raycko van Hummel (zie foto) die in het verleden een enkelblessure heeft gehad
moest op één been gaan staan om te laten zien hoe onstabiel zijn enkel nog steeds was. Dus niet goed
behandeld door zijn fysiotherapeut.
Al met al volgens velen een leerzame dag. De afsluiting was gezellig met een hapje en een drankje.
Nico Kooy
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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
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Scheidsrechters bijeenkomsten voor clubscheidsrechters in 2011
Al jaren leefde bij onze vereniging het idee om onze
(uitgebreide) kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan
scheidsrechters die alleen voor hun club actief willen zijn. We
spraken er met elkaar en met anderen buiten onze vereniging
over.
Begin 2011 was dat ter ore gekomen van de voetbalvereniging
SDOO in Heteren. Zij wilden op dat moment voor de groep
clubscheidsrechters in hun midden een bijeenkomst
organiseren waar iets meer naar voren zou komen dan alleen
maar gezelligheid en luisteren naar elkaars verhalen. Jan van
Reemst werd benaderd en gevraagd naar de mogelijkheden.
Binnen enkele weken was het doel van de bijeenkomst
duidelijk, de wijze waarop aan de wens door ons kon worden
voldaan, het programma van de bijeenkomst, wie uitgenodigd
worden, de organisatie enz. enz. Negentien (van de twintig)
clubscheidsrechters, van heel jong tot veel ouder, heel weinig tot veel ervaring en enkele
begeleiders en de coördinatoren vulden de zaal. De formule die we hadden ontwikkeld
sloeg aan en paste bij waar de club op dat moment behoefte aan had.
We wisten toen niet dat we daarna nog drie keer een dergelijke bijeenkomst zouden doen:
bij Lunteren, Advendo ’57 en DTS ’35. Fortissimo wilde ook, maar door omstandigheden
werd de uitnodiging uitgesteld, anders was er in 2011 nog één bijgekomen.
Naast het vaste koppel Jan van Reemst en Piet de Groot leverden beurtelings Martin
Bernhard, Constant Onstenk en Paul Reijbroek een (gast)bijdrage.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de formule van deze bijeenkomsten door velen van
ons in te vullen is en dat dit bij verenigingen, mits zij dat zelf goed voorbereiden, aanslaat.
En door de vereniging kan worden gebruikt voor het verder opleiden en begeleiden van hun
scheidsrechters en hun begeleiders. En óók hier kunnen leden van onze vereniging hun
bijdrage leveren. Enkele verenigingen hebben daar nu al oor naar!
Wij hebben het gevoel ongemerkt op een nog verder te ontwikkelen ‘terrein’ (lees; het
ondersteunen van scheidsrechters die uitsluitend voor hun eigen club willen fluiten) te zijn
terecht gekomen.
Met vriendelijke groet.
Piet de Groot
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Nieuw lid
Even voorstellen: ons nieuwe lid Fatih Yilanci, geboren: 14-10-1973 in Zutphen. Momenteel
woonachtig in Arnhem
Voetbalcarrière: Zutphania, AZC(Zutphen), SV Zutphania, TDK, Anadolou '90 en ESCA(Zo)
Vier jaar in Turkije (studieperiode)
gevoetbald(als doelverdediger). Helaas
maakte een blessure hier een eind aan.
Scheidsrechter sinds 2008, begonnen in za 4
en sinds 2011 zo3. Niels Goutier komt
regelmatig bij hem kijken om hem advies te
geven.
Sinds 2011 traint hij in Velp om hoger op te
komen en vindt de trainingen klasse, omdat
deze specifiek zijn afgestemd op het
scheidsrechteren. Ook vindt hij het belangrijk dat je van andere scheidsrechter ook het
e.e.a. hoort, waarvan je kunt leren.
De foto is genomen tijdens het zaalvoetbaltoernooi na een vermoeiende wedstrijd

Gele en rode kaarten bij oefenwedstrijden.
Naar aanleiding van een recente gebeurtenis bij een oefenwedstrijd
met een (jonge) scheidsrechter van onze vereniging attenderen wij
jullie op de regels die gelden vanuit de KNVB.
Als je een vriendschappelijke wedstrijd gaat fluiten, en je moet daar
gele of rode kaarten trekken: Geef die dan altijd door aan de KNVB,
ondanks de eventuele druk van de clubs om dit niet te doen.
Bij de betreffende wedstrijd heeft deze jonge scheidsrechter dat dan
ook (terecht) gedaan.
Buiten het feit dat de KNVB strenger straft dan vroeger bij
wanordelijkheden op het veld, wordt er ook zeer streng opgetreden
tegen scheidsrechters die de getrokken kaarten NIET doorgeven aan de
bond , en dat zou je carrière zeker kunnen schaden.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer er een
KNVB functionaris staat te kijken en die maakt een rapport op van een
dergelijk wedstrijd. Als jij dat niet hebt gedaan dan heb je een
probleem.
Mede omdat wij in onze vereniging een ruime aanwas hebben van
jonge scheidsrechters, leggen wij hier toch nog even de nadruk op.
Het bestuur
The Next Generation
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Spelregels, de antwoorden van het Kerstnummer
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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