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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem en 
Omstreken  

Augustus 2012 -  jaargang 4 nr 3 
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 (referee@covsarnhem.nl) De inhoud mag worden gebruikt mits de 
bron wordt vermeld. 

 
 

Citaat  van de maand  (past bij het Nederlands elftal, bedenker: Johan Cruijff)  

"Het behoort tot de wetten van het voetbal dat op succes vaak een grote teleurstelling volgt.."." 

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

Spelregelteam Arnhem en Omstreken schrijft geschiedenis  

 

Ons spelregelteam heeft –om te beginnen- in Lochem de eerste prijs gewonnen en mogen nu als beste 

van het district Oost landelijk gaan schitteren. Normaal is de strijd in het district Oost een strijd tussen 

Apeldoorn en NO Twente. Dit keer echter niet. Ons team werd terecht winnaar. Johan van Dijk, Paul 

Reybroek en teamcaptain Gert van Ginkel gaan onder bezielende leiding van Ton Boks (drijvende kracht 

en stimulator naar de geboorteplaats van de Nederlandse blueslegende Harry Muskee  (Cuby) Grolloo. 

Johan van Dijk won –na een barrage- ook nog het persoonlijk klassement. 

Einduitslag in Lochem: 

Arnhem        334 

Apeldoorn    324  

Deventer      323  

Doetinchem 301  

Zutphen        294 

Enschede      286 

NO Twente   27 

 

Op 9 juni werd ons team tweede in 

Grolloo. CSU Utrecht werd de terechte 

landskampioen. Een fantastische 

prestatie op dit door scheidsrechterver. Centraal Drenthe prima georganiseerde evenement. 

Al met al een unieke prestatie van ons team. De foto is gemaakt in Grolloo  

 

mailto:referee@covsarnhem.nl
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Van de redactie 
We hebben, laat deze keer, 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 oktober 2012 
 

 
 

 
80 jaar SV Arnhem en Omstreken 
 

Ter voorbereiding van de viering van het 80-jarig jubileum van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & 
Omstreken is een jubileumcommissie benoemd. 
Deze commissie bestaat uit: 
 
Nico Kooij, voorzitter; 
Jan van Reemst, namens het bestuur; 
Niels Uffing; 
 
 
Het jubileum zal op 8 februari 2013 worden gevierd bij de voetbalvereniging S.M.L. te Arnhem. De avond 
zal opgeluisterd worden door Drive In Discotheek "Comeback" met als DJ Dick van Silfhout ook bekend 
van RTV Arnhem. Medio oktober zullen de uitnodigingen worden verzonden. 
 

 
 
 

Ede Cup 2012 
 
De vierendertigste editie van de Ede Cup vond op 18 augustus plaats op het 
sportpark van Bennekom. 
Het zat allemaal niet mee, Ten eerste de datum: de keuze was wat ongelukkig. 
In verband met het bekerprogramma stuurden Blauw Geel, Bennekom en DTS 
hun reserveteam. Bovendien was het boven de 30 graden Celsius. Het aantal 
toeschouwers was vermoedelijk daarom minimaal. Door het warme weer werd 
de wedstrijd om de derde plaats tussen Lunteren en Harskamp omgezet in een 
strafschoppenreeks, Harskamp won de serie en werd dus derde. 
De finale (20 minuten) tussen DTS en Advendo werd gewonnen door Advendo (doelpunt vlak voor tijd). 
De BEV (Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalverenigingen) zal na evaluatie volgend jaar een goede 
datum zoeken. Dit is wel een uitdaging in verband met de vakanties, het vrijgeven van de velden en het 
bekerprogramma.  
Voor onze vereniging waren Eric Huisman, Erwin van Veghel, Bas van Iersel, Ben Benali, Gert van Ginkel 
en Rijk Middelman actief. 
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Verkiezing ‘topper van het toernooi’ 
 
Op zondag 4 juni werden de finales gespeeld finales gespeeld van de Arnhem cup voor D-pupillen. SML, 
Arnhemia, De Bataven en ESA waren naar het sportpark van de vv Elsweide gekomen om sportief uit te 
maken wie de het beste voetbal team had. Maar nog belangrijker: 4 talentvolle jeugdige (jongste 15 
jaar en oudste 17 jaar) scheidsrechters waren uitgenodigd om de finalerondes te leiden. De namen: 
- Victor Kleve jr, scheidsrechtersopleiding Eldenia Arnhem 
- Jarrik van Doesburg, scheidsrechtersopleiding Spcl Westervoort 
- Maarten Holtus, scheidsrechtersopleiding VDZ Arnhem  
- Mike van Veghel, scheidsrechtersopleiding DVV Duiven 
De sponsor de AV Cranevelt steunde dit 
initiatief door de vereniging van de 
winnaar een headset cadeau te geven 
voor de opleiding van 
jeugdscheidsrechters.  De jonge talenten 
werkten met neutrale assistenten. Twee 
eerder uitgevallen jonge collega’s 
hebben deze taak op zich genomen. 
Mike van Veghel werd gekozen als het 
grootste talent, Goede tweede werd 
Maarten Holtus. Beiden kregen de 
headset en MIke kreeg bovendien nog 
cadeaubonnen om een scheidsrechters 
tenue te kopen. 
Op de foto: The next Generation 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zet in je agenda!!!!!!!!! 
 

Woensdag 24 oktober wordt door onze scheidsrechtersvereniging een avond bij KSV Fortissimo 
georganiseerd. Voor deze avond is een BN-er (Bekende Nederlander) uitgenodigd die ‘iets’ zal 
verzorgen. Wat dat ‘iets’ is blijft nog geheim, evenals de BN-er. Wij als redactie willen wel een tipje van 
sluier opheffen. 
Wie zeker NIET komen zijn: Louis van Gaal, Ronald Koeman, Geert Wilders, Youp van het Hek en Marc 
Rutte. Alle andere opties zijn nog open 

WEL   KOMEN   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Trainingen  

In Arnhem is men weer begonnen op 2 augustus. Bijgaand verslag is 
van de 2e training op 9 augustus. De training werd uitgevoerd door 
Herman Bronkhorst. Herman had het eervolle verzoek gehad om 
zaterdag 11 augustus een thematraining te geven aan de 
scheidsrechters betaald voetbal. Dan kun je beste alles uitproberen 
op de scheidsrechters van onze vereniging. Het werd een pittige 
training. Warming up is erg 2010 dus dat werd dynamisch 

uitgevoerd.  Daarna veel loopwerk in gevarieerd tempo. Als 
laatste een training met sprintwerk waarbij zelfs de kijkrichting 
een onderdeel was. Al met al een training waar je wat aan had 
en die goed voorbereidt  op de wedstrijd als scheidsrechter. 
 

Voor de eerste keer 
na lange tijd 
(knieklachten) was 
onze 
gepromoveerde 
(naar groep 1 

zaterdag) Joop Visser weer op de training. Hij werd 
natuurlijk gefeliciteerd met zijn promotie en ontving uit 
handen van de trainers Herman Bronkhorst en Nico Kooij 
een KNVB stropdas. Volgens Joop past die das mooi bij zijn 
blauwe pak. Joop veel succes in het nieuwe seizoen. Ook Herman Smeenk was na lange tijd van 
afwezigheid weer aanwezig (comeback?), hier in gesprek met 
ons nieuwe lid Hans Achterberg. 
  
Ook in Ede wordt er door een te klein groepje volop getraind in 
het Hoekelumse Bos. Hier ligt de focus op de opbouw. Via 
afwisselend kort en lang werk (met rust ertussen) wordt 
gewerkt aan het loopvermogen. 
 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief seizoen 2012-2013 

In het seizoen 2012 - 2013 ontvangen de leden van onze vereniging een aantal keer de nieuwsbrief. 
Doelstelling van de nieuwsbrief is (als actief scheidsrechters of als ondersteunend donateur) om de 
leden (zelf)bewuster te functioneren op en rond het voetbalveld. Met een aantal (kritische) artikelen 
wordt hierop ingegaan. U als lid wordt uitgenodigd daarop te reageren. 
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Zet alvast in je agenda 
8 februari 2013 (bij SML Arnhem) 

We bestaan 80 jaar in februari 
2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe emailadressen 

 
Dankzij onze webmaster hebben we meer transparante emailadressen. 
Martin Bernhard voorzitter@covsarnhem.nl 

Piet de Groot spelregels@covsarnhem.nl 

Rijk Middelman penningmeester@covsarnhem.nl 

Vacature secretaris@covsarnhem.nl 

Jerry Plate jerryplate@covsarnhem.nl 

Jan van Reemst vicevoorziiter@covsarnhem.nl 

Ruud Roelevink referee@covsarnhem.nl 

Bas van Iersel webmaster@covsarnhem.nl 

 
 
 
 

mailto:voorzitter@covsarnhem.nl
mailto:spelregels@covsarnhem.nl
mailto:penningmeester@covsarnhem.nl
mailto:jerryplate@covsarnhem.nl
mailto:vicevoorziiter@covsarnhem.nl
mailto:referee@covsarnhem.nl
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Headset coaching (herhaalde oproep) 
 

Op de afgelopen ledenvergadering van maandag 2 
april j.l heeft de presentatie van het coachen met 
headsets een flink aantal leden gevraagd om een 
keer een demonstratie te geven hoe wij zo iets 
aanpakken en hoe het eraan toe gaat in zo’n 
wedstrijd. 
Daar willen Nico Kooij en ik graag op ingaan, want 
wij delen uiteraard de stelling: wie niet kan delen 
kan ook niet vermenigvuldigen. 
  
Stappenplan 
De headset-methode bestaat uit drie stappen en begint met een kennismakingspresentatie bij een 
geïnteresseerde vereniging. Bronkhorst: ‘We presenteren dan ons plan van aanpak en creëren 
draagvlak voor onze visie. Daarna volgen enkele thema-avonden. Daar bespreken we concrete 
situaties in het veld zoals wat te doen bij een kleine ruimte met veel mensen, zijwaartse looplijnen 
en looplijnen in de diagonaal, positionering bij schermutselingen of blessures, enz. enz. Heel 
concreet en praktisch toepasbaar. Stap 3 is headset coaching, waarbij we aanwijzingen geven 
vanaf de zijlijn.’ 
Dit is de tweede oproep. Het aantal deelnemers na de eerste oproep was minimaal. Het team 
denkt van u nog een betere scheidsrechter te kunnen maken. Grijp deze kans aan!!!!!   Neem 
contact op.  
 
Nico Kooij en Herman Bronkhorst. 
 
Bijgaand de hyperlink naar het artikel op onze website. 
Cursus Headset-coaching voor leden van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.covsarnhem.nl/index.php/nieuws1/43-cursus-headset-coaching-voor-leden-van-de-scheidsrechtersvereniging-arnhem-omstreken
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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 
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Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
September 
 
01-09  René Beersum 
02-09  Rein Borgers 
02-09  Hans v.Holland 
03-09  Redie Muijlkens 
05-09  Herman Bronkhorst 
29-09  Ramon Wijkamp 
10-09  Erik Wardenier 
09-09  Stephan Hendriksen 
13-09  René Artz 
16-09  Constant Onstenk 
23-09  Patrick Baardman 
26-09  Piet de Groot 
 

 

 

Oktober 
Raycko van Hummel 01-10 
Antoon Brugman       04-10 
Dirk Takes                   08-10 
Jan van Orden            10-10 
Henk van Ettekoven  31-10 

 
Nieuwe leden        welkom!!!!!!!!!!!!! 
Hans Achterberg 
Henk Beudel 
Derck Buitendijk 
Peter Hoving 

  
Zet in de agenda 
24 oktober     Avond met Bekende Nederlander 
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   
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/ 
www.DutchReferee.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

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://www.dutchreferee.com/
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Website 
 

De website van onze vereniging is volop actief. Als je naar www.covsarnhem.nl surft kom je op de website. 
Vee wetenswaardigheden en zaken zijn daar online te lezen. 
Met dank aan de webmasters worden wij steeds actueler op de digitale snelweg. 
 
Bas van Iersel webmaster@covsarnhem.nl en 
Raycko van Hummelen rayckovanhummel@gmail.com  
 
zijn de webmasters. 
 

 
 

 

Buiten(land)kans 
 
Voor de jonge!!!!! scheidsrechters die een SUPER toernooi willen leiden in het buitenland is er de volgende 
tip van ons lid Mike Molemaker. 
Graag wil ik jullie aandacht voor het volgende vragen. Sinds een aantal weken ben ik werkzaam bij 
Tournaments Abroad. Dit is een non-profit organisatie, die voor toernooien over de gehele wereld 
scheidsrechters aanstelt. Ons grootste toernooi is de Iber Cup in Estoril, Portugal. 
 
Het afgelopen jaar zijn wij hier met 12 scheidsrechters geweest, dit is meer dan goed bevallen. Het komend 
jaar willen wij dit professionaliseren. Wij gaan met een x aantal scheidsrechters en een x aantal assistent 
scheidsrechters naar Estoril, ieder zijn eigen vak gebied dus. Ook gaan er een aantal coaches mee, om de 
leermomenten van het toernooi zo goed mogelijk te benutten.  
Voor 2013 willen wij ook graag een totaal nieuw element toevoegen, clubarbitrage. Hoe mooi is het voor een 
15/16 jarige scheidsrechter van de club, om af te reizen naar Portugal voor een toernooi. Al helemaal als 
Juventus, Villareal en Olympique Marseille maar enkele deelnemende teams zijn !!! Tevens krijgen deze club-
scheidsrechters ook steun/coaching van onze begeleiders.  
 
Aanmelden en inlichtingen bij mike.molenmaker@tournamentsabroad.com 

 

http://www.covsarnhem.nl/
mailto:webmaster@covsarnhem.nl
mailto:rayckovanhummel@gmail.com
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Wie moet je hebben? 

 
Bestuur  
Martin Bernhard > voorzitter en tevens meldpunt Fair Play  
Leenherenstraat 5  - 6585 VA Mook  - (024) 3886368  voorzitter@covsarnhem.nl  
Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester. Het e-mail adres blijft 
secretaris@covsarnhem.nl 
Rijk Middelman > penningmeester (gironr van onze vereniging: 964660.) 
Breehoven 95 – 6721 SE Bennekom – (0318) 413282 - penningmeester@covsarnhem.nll 
Jan van Reemst > vice-voorzitter / bestuurslid werving en behoud 
Spinakker 17 – 6721 ZD Bennekom – (0318) 417497 vicevoorzitter@covsarnhem.nl 
Piet de Groot > ambulant 
Vleermuislaan 24 – 6741 AZ Lunteren – (0318) 485579 – spelregels@covsarnhem.nl 
Jerry Plate > ambulant 
Dorpsstraat 215 – 6741 AH Lunteren – (318) 485303 – jerryplate@covsarnhem.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 -  referee@covsarnhem.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:secretaris@covsarnhem.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
mailto:spelregels@covsarnhem.nl
mailto:r.middelman@hetnet.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
mailto:j.reemst8@upcmail.nl
mailto:jl.vandenbroek@hetnet.nl
mailto:wijlemans@chello.nl
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Fair play award 
 
Zaterdag 14 mei ontving coördinator 
jeugdscheidsrechters André Geffen van de 
voetbalvereniging ESA/Arnhem uit handen van 
Serdar  Gözübüyük de Fairplay zone award.  
 
Rechts ons lid Pieter Bult.  

 
 

 
 

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. 
(vraag vervalt!!!) 
 
 

mailto:a.boks@upcmail.nl
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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 
 
 


