The Referee
Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en
Omstreken
April 2012 - jaargang 4 nr 2
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 (Theo Maassen)
"Alle PSV-spelers verdienden miljoenen, maar dat wist Berry van Aerle niet. Berry was de enige voetballer

in de eredivisie die nog trouw elk jaar z'n contributie betaalde ."."
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

Algemene Ledenvergadering in Velp
Op maandag 2 april was de Algemene
Ledenvergadering (ALV) in Velp. Constant Onstenk
nam afscheid als secretaris. (Constant bij deze bedankt
voor het aanleveren van kopij, gegevens e.d.). Gerrit
van der Loo nam ook afscheid als trainer van de
trainingsgroep Velp. Nico Kooij gaat het overnemen.
Eddie Weijman werd bedankt voor zijn jarenlange inzet
voor onze scheidsrechters. Herman Bronkhorst gaf een
inleiding over begeleiding van scheidsrechters (oortjes)
en wat de bedoeling is met de Arnhem cup voor D1
teams. De clubscheidsrechters worden beoordeeld en
de hoogst scorende scheidsrechters gaan de halve
finales en de finale fluiten. Degene die de finale fluit
krijgt voor zijn vereniging een headset en een
scheidsrechtertenue. Op de foto ziet u de nieuwe
bestuursleden (Piet de Groot en Jerry Plate,
respectievelijk 2e en 3e van links) al aan de tafel zitten.
De taakverdeling wordt nog bekend gemaakt.
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Tijdens de jaarvergadering werden nog
een aantal leden gehuldigd en voorzien
van oorkonde én bloemen:
10 jaar: Johan van Dijk, Gert van Ginkel
en Gerard Mulhuijzen.
25 jaar: Jan van Reemst
40 jaar Jan Westerhof en Jan Arends,
Jan Arends was niet aanwezig, een
delegatie van het bestuur heeft de
onderscheiding bij hem thuis gebracht.
(van links naar rechts achter: Gert van
Ginkel Jan Westerhof, Gerard Mulhuijzen en Jan van Reemst. Voor zittend Johan van Dijk)
Henk Huntink (COVS) reikte de onderscheidinge voor 25 en 40 jaar lidmaatschap uit.

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 juni 2012

Gezocht: voetballers
In ons voetbal superteam zijn er 2 plekken vrijgekomen om mee te doen aan de COVS District Oost
toernooi wat gehouden zal worden op zaterdag 9 juni a.s. in Voorst (bij
Zutphen). We willen graag met echte voetballers in contact komen, temeer
daar we een sterk elftal op de been brengen en wij, zoals jullie dat van ons
gewend zijn, om de prijzen willen voetballen. Aanvangstijd is nog niet bekend,
maar het toernooi is vroeg in de middag afgelopen i.v.m. de wedstrijd
Nederland Denemarken, zodat je dan ruimschoots de tijd hebt en de wedstrijd
thuis kunt gaan volgen.(misschien i.p.v een bordje op schoot, met de beker op
schoot). Meld je snel aan bij Nico Kooij of Herman Bronkhorst, of voor nadere
informatie. Onze Scheidsrechtersvereniging zit in de lift, dit is je kans om deelgenoot daarvan te
worden.
Herman Bronkhorst
Paardebloem 113
6922 GE DUIVEN
0316-267414
06-57015488
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Trainingen Arnhem
De laatste trainingsavond in Velp zal worden gehouden op
donderdag 10 mei , aanvang 19:30 uur. Na afloop zal er
afscheid genomen worden van onze trainer/coach Gerrit van
der Loo die aankomend seizoen verzorger zal worden bij het
1e elftal van SML. Bij deze: Gerrit bedankt voor de goede en
vooral opbouwende en leerzame trainingen. Alle leden zijn
hierbij uitgenodigd en als u komt verzoeken wij u om 20:15
uur aanwezig te zijn om het laatste kwartier van de training
nog even mee te maken.
Er zal na afloop uiteraard worden gezorgd voor hapjes en
borrelgarnituur, drankjes zijn voor eigen rekening, want zoals
de voorzitter het passend verkondigde op de Ledenvergadering, `het is toch crisis` nietwaar.
We gaan dit jaar in deze zomer NIET doortrainen i.v.m. met alle Internationale sportactiviteiten die er
in Europa plaatsvinden zoals EK en Olympische Spelen. We beginnen WEL eerder aan het seizoen
2012-2013 en wel op zondagochtend 22 juli om 10 uur met een bosloop op onze eigen bos locatie aan
de Schelmseweg in Arnhem, iedereen is daarvoor uitgenodigd.
Op donderdag 26 juli starten de trainingen weer als vanouds op de accommodatie van SIOS, aanvang
19uur 30. De conditie trainingen zullen in het nieuwe seizoen 2 x per maand verzorgd worden door
onze nieuwe -maar zeer ervaren- hardlooptrainer Nico Kooij, en 2 x per maand zullen er actieve KNVB
Thema trainingen gegeven worden door Herman Bronkhorst, dit met het oog op de eisen van de
KNVB.

Trainingen Ede
De trainingsgroep in Ede traint gewoon door deze zomer. Vanaf 15 mei wordt er in Wageningen
(sportpark De Zoom, bij SKV) getraind. Vertrek 19.30. Op 14 augustus wordt er weer in Ede (bij vv
Fortissimo) getraind. Dinsdag 13 april kwam er onverwacht bezoek op de clubavond in Ede na de
training. Niemand minder dan vicevoorzitter werkcommissie scheidsrechterszaken KNVB regio B,
Rinus van Amersfoort, kwam even buurten. Er werden vragen gesteld over o.a. het scheidsrechteren
en over rapportage. Het was een gezellige maar ook een nuttige clubavond met een hapje en
drankje(s).

Taakverdeling bestuur
Martin Bernhard is gekozen als voorzitter. Dit blijft ongewijzigd.
Jan van Reemst blijft de functie van vicevoorzitter vervullen en doet daarbij activiteiten.
Piet de Groot vervult een ambulante functie. Blijft de organisatie van spelregelavonden doen en zal
Jan van Reemst bij activiteiten ondersteunen. Bovendien zorgt hij voor vulling van de website.
Jerry Plate gaat ook een ambulante functie vervulling. Hij gaat zolang er geen secretaris is, de
administratie van de vergaderingen (agenda en notulen) doen.
Rijk Middelman blijft penningmeester, gaat daarnaast tijdelijke de functie van secretaris waarnemen
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Themabijeenkomst
Op 6 maart 2012 was er in Velp voor
degenen die eerder verhinderd waren(17
man) nog de mogelijkheid om aan de
Themabijeenkomst deel te nemen (KNVB
punten te verdienen).
Eric Braamhaar begon de avond met het
testen van de spelregelkennis. De scores
waren niet bijzonder hoog. Er waren 10
vragen, de hoogste score was 6 goed en de
laagste score was 4 goede antwoorden. Tip
van de redactie: meedoen aan de
spelregels in de Referee.
Hierna deed Herman Bronkhorst het
veldwerk.

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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Op vrijdagavond 23 maart is
tijdens de diploma-uitreiking
van 17 BOS cursisten onze
vereniging gepromoot. Gerrit
van der Loo en Nico Kooij
waren aanwezig. Zij hielden
aldaar een praatje over de
trainingsmogelijkheden/begel
eiding met de "oortjes" en
andere activiteiten van onze
vereniging. De meesten willen voorlopig alleen bij hun vereniging fluiten maar er waren 2
mensen die wel lid wilden worden.
Oscar Oostendorp (zie foto)uit Bennekom heeft zich ook aangemeld en hij heeft al getraind
in Velp.
Oscar, van harte welkom en veel plezier.
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Arnhem cup
Schema Arnhem cup senioren
1e ronde
dinsdag 17 april (al geweest)
e
2 ronde
dinsdag 1 mei
Kwartfinale do 10 mei, di 15 mei, di 22 mei
en do 24 mei (alles terrein Elsweide)
Halve finale di 29 mei en do 31 mei (alles
terrein Elsweide)
Finale
zondag 10 juni (terrein Elsweide)
Schema Arnhem cup D1
1e ronde
woensdag 18 april (al geweest)
e
2 ronde
woensdag 9 mei
e
3 ronde
woensdag 23 mei
Finale
zondag 3 juni (terrein Elsweide)
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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

Noteer vast in de agenda:
Jarigen
Mei
01/05
03/05
06/05
14/05
18/05
18/05
20/05
20/05
23/05
24/05
28/05

Mink Toet
Richard Peters
Marco ten Broek
Henrico Pit
Johan van Dijk
Joop Visser
Rene Kuiper
Gerardus Mulhuijzen
Niels Goutier
Jan de Wilde
Pieter Bult

Juni
04/06
05/06

Rene Landman
Rob Pronk

SHIRT - BROEK EN KOUSEN

06/06
21/06
21/06
27/06
30/06

Tonnie Courbois
Bas van Iersel
Herman de Ruiter
Rienus Klaassen
Adrie van der Beek

Nieuwe leden

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

Oscar Oostendorp (Bennekom)

Zet in de agenda
16 juni
BBQ Wolfheze
8 Febr. 2013 Jubileum (Arnhem, vv SML)
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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

Spelregels 2011: Einduitslag.
De uitslagen van de spelregelwedstrijd van 2011/2012 is als volgt:
Totaal konden er deze keer 18 goed antwoorden geven worden.
1= Ruud Roelevink
18 goed
2= Rein Borgers
17 goed
3= Gert van Ginkel
17 goed
4= Constant Onstenk
16 goed
5= Gerrit Danen
15 goed
6= Hans v d Broek
13 goed
7= Joop Visser
13 goed
8= Johan van Dijk
12 goed
9= Nico Kooy
6 goed
10= Igor Gavrilov
5 goed
11= Paul Reijbroek
5 goed
12= Erwin van Veghel
5 goed
13= John Christian
4 goed
14= Marco v d Broek
3 goed
15= Mart den Heijer
3 goed
Het aantal deelnemers is nogal wisselend. Vanaf plaats 9 is maar één keer de uitslag doorgemaild. Vandaar
het grote verschil in punten. Heren ik zou zeggen doe aan elke spelregel vraag in de Referee mee. Dommer
wordt je er niet van en in de wedstrijd heb je er ook wat aan. Het bestuur gaat de eerste drie in de einduitslag
voor zien van een prijsje.
Hoop in het nieuwe seizoen weer van jullie te horen via de e-mail.
Ton Boks
The Next Generation
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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
Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester. Het e-mail adres blijft
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
Piet de Groot > ambulant
Vleermuislaan 24 – 6741 AZ Lunteren – (0318) 485579 – pgroot5@hccnet.nl
Jerry Plate > ambulant
Dorpsstraat 215 – 6741 AH Lunteren – (318) 485303 – j.plate@planet.nl

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 Nico Kooij, 06 36 171370 , 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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Op 18 april is Annie Verhoef, de echtgenote van ons lid Bertus Kersten, op 59-jarige leeftijd
overleden.
Wij wensen Bertus en zijn gezin veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Geweldige score van ons spelregelteam!!!!!!!!
Vrijdag 27 april 2012 zal als gedenkwaardige dag bijgeschreven worden in de annalen van de
Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken. Ons spelregelteam bestaande uit de spelers Johan van Dijk,
Paul Reybroek en Gert van Ginkel (teamcaptain), en onder aanvoering van coach Ton Boks (drijvende kracht en
grote stimulator), ging in het clubhuis van de Sportclub Lochem de strijd aan met teams uit het District Oost.
Naast de organiserende vereniging Zutphen waren de COVS groepen van Apeldoorn, Enschede, Doetinchem,
Deventer, N.O.T. en Arnhem en Omstreken aanwezig.
Zij streden om een plek in de landelijke finale van de spelregelwedstrijden in Grolloo (Drente).
Er was sprake van een spannende strijd waarbij de gebruikelijke toppers (de laatste jaren ging het vooral
tussen de spelregelteams van Deventer en Apeldoorn) de nodige steken lieten vallen. Misschien mede
daardoor kreeg de wedstrijd een verrassende, maar terechte winnaar in het team van Arnhem en Omstreken.
Immers, wij weten dat ze zich terdege hebben voorbereid op deze wedstrijd en dat er fanatiek geoefend is.
Loon naar werken dus. In de strijd om de persoonlijke prijzen waren er deze avond twee kandidaten en dat
waren onze eigen topper Johan van Dijk en Gerrit Pas ( Zutphen).
Na de barragevraag kwam Johan van Dijk als eindwinnaar uit de bus.
De bekende kroon op het werk, de slagroom op de taart. Superlatieven schieten tekort ....
En nu op naar de finale mannen. We weten zeker dat jullie ook daar een goede uitslag zullen neerzetten en dat
daarmee de eer van onze vereniging en dat van het district Oost hoog gehouden zal worden.
Hieronder de volledige uitslag:
1 Arnhem
334 pnt.
2 Apeldoorn

324 pnt.

3 Deventer

323 pnt.

4 Doetinchem

301 pnt

5 Zutphen

294 pnt

6 Enschede

286 pnt.

7 N.O.T.

276 pnt.

Johan van Dijk en Gerrit Pas scoorden individueel het best met ieder 123 punten.
Na de barragevraag werd Johan van Dijk tot persoonlijke eindwinnaar gekroond.
Overigens werd Paul Reybroek 6e met 113 punten en Gert van Ginkel 10e met 98 punten.
Een zeer goede teamprestatie
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BARBECUE
Zaterdag 16 juni vanaf 18.00 uur
Wolfheze (vv Wodanseck)
Uitnodiging (voor leden) volgt
Zet vast in de agenda

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: Een tweede elftal in het amateurvoetbal wil een competitiewedstrijd op het kunstgrasveld van de
vereniging spelen. Is dit toegestaan?
a. Dit is toegestaan, mits voor dit speelveld een door de bond afgegeven certificaat is of wordt afgegeven.
b. Dit is in het gehele amateurvoetbal niet toegestaan.
c. Dit is toegestaan als de tegenpartij hiertegen geen bezwaar heeft.
d. Dit is toegestaan als men de tegenpartij van te voren inlicht.
2: De scheidsrechter geeft het beginsignaal voor de wedstrijd. Maar voordat de bal getrapt is, spuwt een
speler naar zijn tegenstander, zonder deze echter te raken. De scheidsrechter ziet dit. Wat zal hij beslissen?
a: Hij fluit af en geeft de spuwende speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Vervolgens
geeft hij opnieuw het teken voor het begin van de wedstrijd.
b: Hij fluit af en zal de overtredende speler van het veld zenden door het tonen van de rode kaart. Deze speler
mag niet meer vervangen worden. Vervolgens geeft hij opnieuw het teken voor het begin van de wedstrijd.
c: Hij fluit af en zal de overtredende speler van het veld zenden door het tonen van de rode kaart. Deze speler
mag wel nog vervangen worden. Vervolgens geeft hij opnieuw het teken voor het begin van de wedstrijd.
d: Hij fluit af en zal de overtredende speler van het veld zenden door het tonen van de rode kaart. Deze speler
mag wel nog vervangen worden. Het spel wordt vervolgens hervat met een directe vrije schop voor de
tegenpartij.
3: De nemer van een strafschop onderbreekt zijn aanloop vlak voor de bal. Vervolgens loopt hij door en
schiet de bal naar het doel. De doelman weet de bal echter over het doel te stompen. Wat zal de
scheidsrechter nu beslissen?
a. De scheidsrechter laat de strafschop over nemen, omdat de overtreding werd begaan voordat de bal in het
spel was. De strafschopnemer ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
d. De scheidsrechter kent een hoekschop toe. De strafschopnemer ontvangt een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart.
c. De scheidsrechter kent een hoekschop toe. De strafschopnemer ontvangt een vermaning.
d. De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe aan de verdedigende partij.
De strafschopnemer
ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
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4: Een aanvaller scoort een geldig doelpunt en trekt vervolgens uit vreugde zijn shirt over zijn hoofd. Moet de
scheidsrechter hiertegen optreden?
a. Indien deze speler geen ondershirt en geen boodschap of reclame draagt, zal de scheidsrechter deze speler
vermanen.
b. Indien deze speler een ondershirt draagt met daarop de zelfde reclame als op het boven shirt, zal de
scheidsrechter niets ondernemen.
c. Alleen indien de speler onder zijn shirt enige vorm van reclame toont, zal de scheidsrechter hem een
waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart wegens wangedrag.
d. Ongeacht of de speler wel of geen vormen van een boodschap of reclame toont , zal de scheidsrechter
deze speler een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.
5: In een reglementair duel tussen een aanvaller en de doelman belanden beiden in de netruimte van het
doel achter de doellijn, terwijl de bal via de doelpaal terug het veld in stuit. Alleen deze beide spelers zijn in de
buurt van de spelsituatie. De aanvaller, die snel reageert wordt in de netruimte door de doelman vastgepakt,
waardoor de doelverdediger toch eerder bij de bal kan komen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a: Hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en laten hervatten met een
indirecte vrije schop.
b: Hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en hervat met een
scheidsrechtersbal.
c: Hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en laten hervatten met een
strafschop.
d: Hij zal de doelverdediger waarschuwen door het tonen van de gele kaart en laten hervatten met een
strafschop.
6: In de handleiding voor scheidsrechters, wordt in één van de 17 regels gesproken over, de rust na de eerste
helft. Wanneer gaat de rust in?
a. Zodra de scheidsrechter voor de rust heeft afgefloten
b. Zodra de scheidsrechter aan het einde van de 1ste helft de verloren gegane tijd heeft laten uitspelen
c. Dat bepaalt de scheidsrechter
d. Zodra de spelers het kleedlokaal betreden
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