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The Referee 

Digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & 
Omstreken  

Januari 2013 -  jaargang 5 nr 1 
The Referee is de digitale nieuwsbrief van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. The Referee 
wordt jaarlijks 5 x volgens schema 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  (Mark Rutte minister president)  

" Sport is passie, sport is ook emotie, maar sport mag NOOIT agressie worden." 

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

 
 

Sport verbroedert of verloedert? 

 

In december overleed assistent scheidsrechter Richard 

Nieuwenhuizen. Dit overlijden was het directe gevolg 

van voetbalvandalisme. Een aantal jongere spelers 

heeft hem dermate gemolesteerd dat hij kort na het 

incident aan de gevolgen van die molestatie overleed. 

Heel Nederland, maar ook het buitenland, sprak 

afschuw uit over dit verschrikkelijke incident. Alle 

wedstrijden bij de amateurs werden afgelast en het 

profvoetbal hield één minuut stilte voor de wedstrijd.  

Wat nu verder……….? 

Gaan de KNVB én Justitie het geweld op de velden aanpakken? Krijgen clubgrensrechters (oude woord) 

nog steeds instructies om ‘punten te pakken’ ?(dit was een argument van Peter R. de Vries). Gaan we 

voetballers én ‘supporters’ weren van de velden bij agressie? Of herdenken we, zeggen we dat het niet 

meer mag en we laten verder de boel de boel. 

 

Wat gebeurd is met Richard Nieuwenhuizen is verschrikkelijk, maar het is iets in onze maatschappij wat 

echt fout is. Het is niet alleen bij voetbal. De lontjes zijn veel te kort. Acceptatie en respect zijn vaak holle 

woorden, die nu even opgang vinden maar na een tijdje weer vergeten zijn. 

Iedereen die dit leest heeft wel eens agressie naar de (assistent) scheids meegemaakt . Gezien of 

daadwerkelijk gevoelt. Waar kan gecorrigeerd worden? 
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Bij de club, bij de supportersverenigingen, bij 

de coaches, bij de spelers en ook bij de 

scheidsrechter.  

Coaches: preventief wisselen mag echt. 

Supporters: na de wedstrijd is je leven nog 

hetzelfde of je club nu wint of verliest. 

Spelers: als het teveel wordt mopper op 

jezelf. Jij schoot naast of over, jij stond 

buitenspel. 

 

Als laatste de scheidsrechter: wees je bewust van de agressie die je ongewild oproept. Spreek de 

clubgrensrechter aan op zijn –abusievelijk uiteraard- fout vlaggen. : Jij hebt de leiding, blijf in houding en 

gebaar rustig. Overzie alles en indien nodig, neem een afkoelingsperiode in acht. Dat is geen schande, ja 

dat is heel verstandig. "Koop gerust tijd!" 

Als laatste, als het echt uit de hand loopt staak de wedstrijd en doe bij molestatie altijd aangifte. 

 

Dit is geen beleidsstuk noch een aanwijzing maar iets om over na te denken. Respect niet nu alleen,  

maar ook volgend jaar en het jaar daarop enzovoort!!! 

 

Dit is op persoonlijke titel geschreven en is –dus- niet inzet van beleid waar dan ook. 

Ruud Roelevink  

 
 
 

 

 

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 
 
Verschijningsdata Referee. 
Op de volgende data zult u in 2013 ons verenigingsblad The Referee in uw e-mailpostbus 
aantreffen. Zij die geen e-mailadres hebben, krijgen het blad per post een week later toegestuurd. 
Heeft u kopij voor ons blad, kijk goed naar de datum waarvoor u uw kopij moet inleveren. Dit moet 
wel digitaal (e-mail, of usb-stick). Geef wel aan hoe u het artikel graag geplaatst wil zien. 
 
nr. 1: op donderdag 31 januari 2013. Kopij inleveren kopij vóór donderdag 24 januari. 2013 
nr. 2: op donderdag 28 maart 2013. Kopij inleveren kopij vóór donderdag 21 maart. 2013 
nr. 3: op donderdag 30 mei 2013. Kopij inleveren kopij vóór donderdag 23 mei. 2013 
nr. 4: op donderdag 26 september 2013. Kopij inleveren kopij vóór donderdag 19 september. 2013 
nr. 5: op donderdag 28 november 2013. Kopij inleveren kopij vóór donderdag 21 november. 2013 
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Interview (door Nico Kooij) 
 

Naam Jeremy Lensink 
woont in Arnhem, geb.:  10- 12-1991. 
Relatie: Yes, ik heb al 2 jaar een vriendin 
Studie/werk: Ik studeer aan de Radboud 
Universiteit van Nijmegen. Daar studeer 
ik Bedrijfskunde, en ik zit nu in mijn 2de 
studiejaar.  
Naast mijn studie werk ik op 
de financiële administratie van een 
uitzend-/detacheringsbureau in 
Zevenaar genaamd LM Consultancy. 
Hobby's: Natuurlijk is fluiten mijn hobby! 
Naast het fluiten fitness ik ook heel veel 
en hou ik ook wel van een leuk avondje 
stappen met mijn vrienden of vriendin! 
Sportverleden: In het verleden ben ik als klein jongetje begonnen bij ESA als keeper(foto rechts), in die 
tussentijd heb ik wel een jaar bij Hatert gekeept maar na dat jaar bij Hatert begon mijn keepers carrière pas 
echt! 
Vanaf dat moment zat ik bij de selectie-elftallen van ESA. Ik heb bij ESA mooie wedstrijden mogen keepen 
op landelijk niveau. Toen ik tweedejaars B was ben ik naar SML gegaan. Daar heb ik ook heel wat mooie 
jaren gehad met als hoogtepunten het ongeslagen kampioenschap van SML B1 en het kampioenschap en 
bekerwinst van SML 2. Als 17-jarige jongen heb ik mijn debuut mogen maken in het 1e van SML in de 
wedstrijd tegen SC Oranje. In die wedstrijd stopte ik ook een strafschop dus een beter debuut heb ik me 
niet kunnen wensen. Na twee jaar tweede doelman te zijn geweest van SML wilde ik aan de bak als eerste 
doelman. Ik heb de afgelopen twee jaar gekeept bij Elistha 1. En vanaf dit jaar ben ik me volledig gaan 
focussen op het scheidsrechter vak dus voorlopig heb ik de handschoenen aan de wilgen gehangen! Fluiten 
voor de KNVB (foto links) doe ik sinds mijn 17e. Ik ben begonnen in de startersgroep als scheidsrechter. 
Vanuit de startersgroep ben ik naar jeugd 2 gegaan en het afgelopen jaar heb ik een jaar een jeugd 1 mogen 
fluiten. Daar heb ik geweldige wedstrijden mogen fluiten!! Vanaf dit seizoen fluit ik in de zondag 3! 
Fluit sinds: Ik fluit als sinds mijn 14e/15e. Ik ben toen begonnen als clubscheidsrechter bij ESA. Ik floot toen 
altijd de E'tjes en F'jes voordat ik zelf ging voetballen. Vanaf mijn 17e fluit ik voor de KNVB. 
Fluit nu in groep: Ik fluit nu in groep zondag 3. 
Zit in; Talententraject AV/BV 
Ambities: Ik wil het maximale uit mezelf halen en uit mijn scheidsrechter carrière. Of de top dan ligt in het 
betaalde voetbal of in de top van het amateurvoetbal zullen we de aankomende jaren achter komen! Ik heb 
natuurlijk wel een droom en dat is om het betaalde voetbal te halen, maar dat is niet voor veel mensen 
weggelegd. 
Traint: De trainingen in Velp zijn heel leuk en goed voor jezelf en voor elkaar! Iedereen heeft wat aan de 
trainingen of je nou jong bent of oud. Je kan het jezelf namelijk zo moeilijk maken als dat je zelf wilt! Ik 
probeer dan ook mezelf iedere week weer te testen op de donderdag op de trainingen van Nico en Herman 
in Velp. Dus ik loop dan ook graag voorop, om mezelf weer te testen haha :)  
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Agenda  (cursief is onder voorbehoud) 
Za 5 januari                  Zaalvoetbaltoernooi.                                                                                       Info: Nico Kooij 
Za 12 januari                  Nieuwjaarsbijeenkomst. Zie de uitnodiging.                                               Info: Nico Kooij 
Za in februari – mei 2013) Begeleiden pupillenscheidsrechters v.v. Lunteren.                                Info: Piet de Groot 
Za in februari – mei 2013  Begeleiden pupillenscheidsrechters v.v. DTS ’35.                                Info: Piet de Groot 
Vr 8 februari 2013,             19.30 uur Jubileumavond SV A&O 80 jaar (locatie: v.v. SML) .                Info:  Nico Kooij 
Ma 25 februari 2013,         19.30 uur Spelregelontmoeting (locatie: ESA in Arnhem).                       Info: Piet de Groot 
Vr 22 maart 2013                BOS-cursus, promoten COVS (locatie: Duiven).                                Info: Jan van Reemst 
Ma 25 maart 2013              Algemene Ledenvergadering (locatie: KSV Fortissimo in Ede).  Info: secretaris 
April – mei 2013                  Arnhem-cup voor D-pupillen. SV A&O levert een bijdrage. 
April – mei 2013    Arnhem-cup voor senioren. SV A&O levert een bijdrage. 
Vr 26 april 2013                 Finale district Oost Spelregelteam SV A&O in Apeldoorn.  Info: Gert van Ginkel 
Za 8 juni 2013                      Landelijke finale Spelregelteam SV A&O in Gouda?                                Info: Gert van Ginkel 
Za 15 juni 2013                 Veldvoetbaltoernooi (locatie: Lochem).                                                Info: Nico Kooij 
Za ? juni 2013                       BBQ (afsluiting van het seizoen).                                                                Info Jan van Reemst 
Za 4- zo 5 augustus 2013   Speltechnisch weekend (voorbereiding op nieuwe seizoen)                      Info: Piet de Groot 
Wo 18 september 2013 ) Spelregelontmoeting,  Maatwerkbijeenkomst KNVB.                                 Info: Herman Bronkhorst 
Wo 16 oktober 2013 Verenigingsavond.                                                                                 Info: secretaris 
15 november 2013              Districtswedstrijd Spelregelteam SV A&O in ?                                Info: Gert van Ginkel 

 
Trainen voor lichamelijke conditie 
Elke dinsdag van 20.30 – 21.30 uur in op de accommodatie van de KSV Fortissimo in 
Ede.  
Elke donderdag van 19.30 – 20.30 uur op de accommodatie van de CIOS ’61 in Velp. 
 

 
 
Clubavond 
Elke 2e dinsdag van 21.45 – 22.30 uur in op de accommodatie van de KSV 
Fortissimo in Ede. Een gezellig onderonsje. Vast onderdeel zijn de 
spelregels. Hieraan wordt d.m.v. vragen én discussie aandacht besteed. 
 

 
Bestuursvergadering 
Elke 2e maandag van de maand. Aanvang: 19:30 uur. 
Data in 2013: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 12 
augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december.  
Info: secretaris 
Alle vergadering kunnen door leden vrij worden bezocht. Inspreken is 
uitsluitend toegestaan na vooraf overlegd te hebben met de secretaris. 
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80 jaar SV Arnhem & 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 vrijdag 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.  
Opgeven vóór 28 januari (zie de ontvangen uitnodiging) 
 

 

 
 

Ingezonden 
 

WAANZIN OP HET VOETBALVELD. 
Heel Nederland heeft geschok gereageerd op de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, zondag 
2 December Het weekend van 8 - 9 Dec heeft de KNVB alle amateur wedstrijden afgelast. Wat bezielt 
iemand om zoiets te doen om een grensrechter zo toe te takelen met als gevolg de dood. In en in triest. 
Maar waarom? Heeft hij in de ogen van de voetballers een keer een foute beslissing genomen ?  Nou en 
wat dan nog, hoe vaak doen de voetballers iets verkeerd ! Wij als (assistent)scheidsrechter vinden daar 
toch ook niets van? Het AD schrijft de daders oogden kil en berekenend, zo waren er spelers die snel hun 
shirt uittrokken om zo niet herkend te worden via het rugnummer. Ze wisten waar ze mee bezig waren. 
Tijdens de wedstrijd met een grimmig karakter was er al veel kritiek op de (assistent)scheidsrechter, 
spelers met een kort lontje, aldus het AD.  
Op maandag 3 december waren Piet de Groot en ondergetekende te gast bij OVC ‘85 in Oosterbeek waar 
een BOS cursus bezig was. De cursisten, scheidsrechters van 14-16 jaar in opleiding, werden door ons 
verteld wat het belang is van een scheidsrechtersvereniging, ook over molestatie werd gesproken. 
Cursusleider Fred Uittenbogaard zei: “laat je niet afschrikken bij wat er gebeurd is maar neem de 
positieve punten in je op”.  
Voor Richard Nieuwenhuizen kunnen niets meer doen. Laten we hopen dat de daders een passende straf 
zullen krijgen. Dit mag nooit meer gebeuren. 
DIT IS WAANZIN TEN TOP.  

 
Jan van Reemst 
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Trainingen  

In Arnhem stopt Herman Bronkhorst aan het einde van het 
seizoen. Herman en Gerrit van der Loo hebben in 2008 de 
trainingsgroep in Velp overgenomen en in korte tijd 
uitgebreid en verjongd (later met hulp van Nico Kooij) en 
daarbij de SV A&O zowel intern als extern bekend gemaakt 
bij de voetbalwereld. Later kwam de succesformule Headset-
coaching, zowel regionaal als nationaal.(en zelfs een beetje 
Internationaal) Dit alles met uiteraard de niet weg te denken 
financiële steun van de Stichting Cranevelt die ervoor 
gezorgd heeft dat wij alle plannen die wij hadden ten uitvoer hebben kunnen brengenen, chapeau 
voor deze groep mensen. Nico Kooij neemt het stokje/fluitje over. Nico succes en Herman: alvast 
bedankt 
In Ede heeft de groep ‘last’ van het groeiend aantal jeugdleden van Fortissimo. Er is pas plaats om 
20.30. We hopen dat dit ongemak –vooral de clubavond leidt hieronder- snel verholpen is met de 
bouw van nieuwe kleedruimtes 
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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 

 
 

  

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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Nieuwsbrieven 2013  
 

Het bestuur van onze Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken (SV 
A&O) heeft voorjaar 2012 een inventarisatie gehouden naar wat er binnen 
onze vereniging gebeurt. Ook is gekeken of er mogelijk het een en ander 
blijft liggen. Dit onderzoek is samengebracht en heeft geleid tot het ‘Attitude-project’. Hierin staat alles 
beschreven wat wij nu doen en wat we de komende tijd zouden kunnen gaan doen. Op 8 augustus 
2012 heeft het bestuur in haar bestuursvergadering besloten dit project te gaan uitvoeren. Het moet 
leiden tot een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering die op maandag 25 maart 2013 wordt 
gehouden. Het besluit bevat een aantal deelbesluiten.  
Het eerste deelbesluit houdt in dat alle bestaande activiteiten een voor een onder de loep worden 
genomen om te bezien of we er een kwalitatieve verbetering in kunnen aanbrengen dat past in deze 
tijd.  
Een ander deelbesluit is de organisatie van een Verenigingsavond. Deze is inmiddels gehouden op 
woensdag 24 oktober. We mochten vele leden en introducés verwelkomen. De Bekende Nederlander 
Kees van Wonderen heeft op een onderhoudende en prettige manier ons over zijn loopbaan verteld. 
Ook ging hij in op onze vraag hoe hij vroeger de houding van de scheidsrechter heeft ervaren en hoe hij 
dat tegenwoordig beleefd. In The Referee kunt u er over lezen. 
 
In een serie van tien artikelen wordt u als lid of donateurs bekend en vertrouwd gemaakt met het 
project. Elk artikel wordt met een Nieuwsbrief naar u toegestuurd. Doel is de leden mogelijkheden te 
bieden om aan hun persoonlijke ontwikkeling (verder) te werken en/of bij te dragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van anderen, door ‘kennis en ervaring te delen’. Dat laatste kan dan weer een 
persoonlijke ontwikkeling betekenen. En voor alles geldt dat er (meer) vreugde beleefd gaat worden 
aan het lidmaatschap van de SVA&O. 
 
De eerste zes nieuwsbrieven heeft u ontvangen. De zevende verschijnt medio februari. 
 
Namens het bestuur. 
 
Piet de Groot 
(coördinator activiteiten SV A&O) 
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Zaalvoetbaltoernooi JW van Essen 
 

Afgelopen zaterdag 5-1 heeft ons zaalvoetbalteam 
deelgenomen aan het 34ste Jan Willem van Essen toernooi 
COVS district Oost. Dit toernooi was voortreffelijk 
georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Zwolle en 
Omstreken. 
Uitslagen 
Nijverdal-Arnhem       0-0 
Winterswijk-Arnhem  0-3 
Arnhem-Deventer      1-0 
Arnhem-Apeldoorn    3-1 
Hierdoor werden wij poulewinnaar voor Nijverdal. In de kruisfinale speelden wij tegen NO Twente, die 
wedstrijd werd gewonnen met 2-1. De finale was een waar spektakel met alles erop en er aan. Strijd, 
strafminuten, publiek op de banken, publiek op het veld. 
Nijverdal kwam op 1-0 voor, terwijl er iemand van ons 2 minuten op het welbekende bankje zat. We 
wisten toch de gelijkmaker te scoren maar terwijl er weer iemand op het bakje zat scoorde Nijverdal  
de 2-1. S. Dat was ook de einduitslag. 
In de laatste seconden zat het ons niet mee, alles net niet. Paal en een keeper die met een katachtige 
reactie met zijn vingertoppen de bal naast kon tikken. Toch een succesvolle tweede plaats. 
Complimenten voor de inzet van de spelers en uitstekend keeperswerk in het gehele toernooi van René 
van Beersum. Voor ons scoorden: Imad Benali en Peter Hoving beide driemaal. Mike van Veghel 
tweemaal. John Christian en Erwin van Veghel beide eenmaal. 
Dank voor de support van Martin Bernard, Jan van Reemst en Luuk Rijtma. 
 
Op de foto: 
Gehurkt vlnr: Imad Benali, René van Beersum,Roy Gertsen 
Staand: Nico Kooij(coach,)Mike van Veghel, Erwin van Veghel, Peter Hoving, John Christian, Niels Uffing 
(ass coach). 
 

 
 

Gezocht: Veldvoetballers 
 

Op zaterdag 15 juni 2013 zal wederom het IJssel- en Berkeltoernooi te 
Lochem plaatsvinden. 
  
 
Diegene, die ZO GOED ALS ZEKER weet dat hij hieraan mee wil doen, kan 
zich hiervoor opgeven bij Nico Kooij via emailadres  ngkooij@hotmail.com.  
Graag er ook nog even bij vermelden in welke positie jij het liefst speelt. 
 

Nico Kooij 
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Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
Januari 2013 (restant) 
28-01 Peter Glas 
 
Februari 2013 
09-02 Roy Gertsen 
09-02 Bob van Beugen 
12-02 Hans Funcke 
12-02 Jan van Reemst 
13-02 Joop Mondria 
27-02 Andre' van Bruggen 

 

Maart 2013 
  
01-03 Huseyin Durmus 
01-03 Nusret Isik 
19-03 Rodney Kiezenberg 
20-03 Ed van Riessen 
21-03 Eric Huisman 
22-03 Reinier Vonk 
29-03 Theo Peren 

Zie ook agenda (vaste rubriek) 
 
 

 
 

 

Algemene Ledenvergadering 
 
Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken nodigt u uit tot het bijwonen van haar 
Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering wordt gehouden op maandag 25 maart 2013, aanvang 20.00 uur, bij de ksv Fortissimo aan de 
Sportparkweg te Ede. 
 
Voor deze vergadering krijgt u begin maart 2013 de agenda afzonderlijk toegestuurd. De uitnodiging (met 
agenda) zal ook rond die periode op onze website worden geplaatst. 
Wij hopen u allen dan te mogen begroeten. 
 
Rijk Middelman. 

 

 
 

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. 
 

www.covsarnhem.n 
www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm 
www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/ 
www.ArnhemSports.nl 
www.voetbal.nl/restyle-landing 
scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775 
scheidsrechters.voetbal.nl 
www.wwwvoetbal.nl/spelregels 
www.knvb.nl/" 
www.DutchReferee.co 
www.scheidsrechters.eu (nieuw) 
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Communicatie 
De website van onze vereniging is volop actief. Als je naar www.covsarnhem.nl  surft kom je op de website. 
Veel wetenswaardigheden en zaken zijn daar online te lezen. De webmasters (beheerders) zijn: 
Bas van Iersel (webmaster@covsarnhem.nl) en 
Raycko van Hummelen  (rayckovanhummel@gmail.com) 
Vereniging nieuws leest u in The Referee, ons clubblad. (eindredactie Ruud Roelevink) 
De Nieuwsbrief (Attitude-project) wordt verzorgd door Piet de Groot. 
Aan Sociale media wordt nog gewerkt. 
 

 
 
 

 
 
 

Joop Visser 

Dat de collega’s van 

Arnhem en Ede veel meer 

contact met elkaar gaan 

krijgen door samen 

dingen te doen (trainen, 

spelregels, bezoeken 

wedstrijd en na afloop 

een discussie over de 

scheidsrechter). Kortom 

meer één vereniging 

Wat wil ik dat in 2013 bij 

de SV A&O in het oog moet 

springen” 

Luuk Rijtma 

Een actievere opstelling 

van de leden. Betere 

deelname aan trainingen 

en georganiseerde 

bijeenkomsten 
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Nico Kooij 

Voor vele zal het in  2013 

weer spannend worden of 

er promotie of degradatie 

inzit. Je zult natuurlijk 

ook afhankelijk zijn van 

de rapporten, waar je het 

niet altijd mee eens bent, 

maar aan een hele boel 

zaken kun jezelf werken 

o.a conditie en 

spelregelkennis. 

Echter je zult hier zelf 

aan moeten werken en ik 

vraag me af of vooral de 

jeugd (uitzonderingen 

daar gelaten) het er wel 

voor over heeft. De 

handvatten zijn binnen 

onze vereniging 

aanwezig en maak hier 

dan ook gebruik van. 

Paul Reijbroek 

De scheidsrechtersdagen 

bij verenigingen. De 

scheidsrechtersverenigin

g levert al vaak een 

bijdrage. Mede dankzij 

die bijdrage leren spelers 

de spelregels beter 

kennen en begrijpen en 

mede dankzij die 

bijdrage willen meer 

mensen scheidsrechter 

worden. Beide leiden tot 

meer respect voor 

scheidsrechters in het 

algemeen. 

 

Jerry Plate 

De SV A&O een duidelijke 

standpunt heeft met 

betrekking tot geweld in 

en naast het veld. Dat wij 

onze leden steunen en het 

aanhoudend geweld niet 

het langer accepteren. 

Wij geen wedstrijden 

fluiten bij de 

verenigingen die geweld, 

verbaal en non – verbaal 

als een incident 

beschouwen en de 

scheids- of grensrechter 

niet steunen 
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Spelregelteam 3e bij halve finale district Oost  
 

Vandaag reisde het spelregelteam van Arnhem en omstreken 
naar Ulft om daar de halve finale af te werken in opbouw naar 
het doel van het team: de landelijke finale. 
Na een heerlijke maaltijd die door Johan en zijn vrouw aan het 
team werd aangeboden, zijn wij afgereisd naar Ulft.  Daar 
aangekomen waren wij zeer verrast dat het bestuur in de persoon van Jan van Reemst aanwezig 
was, wat door het team heel erg werd gewaardeerd.  
De opbouw was iets gewijzigd. Er werd dit keer niet begonnen met de mondelinge vragen maar met 
de leesvragen. 
Na een stroef begin kwam het team redelijk terug, waardoor er uiteindelijk een goed resultaat werd 
behaald, namelijk een verdienstelijke 3e plaats. Het doel van vandaag was meedoen zodat we 
geplaatst zouden zijn voor de districtsfinale 2013.  
We gaan nu op weg naar de districtsfinale in Apeldoorn. Als team gaan we vanaf de 2e week van 
januari weer in training om daar te vlammen en 1e te worden. Die plaats geeft recht op een plek in 
de landelijk finale welke wordt gehouden in Gouda. 
Het team heeft afgelopen jaar veel moeten doorstaan door persoonlijke omstandigheden. Des te 
meer is het team heel trots dat Ton Boks weer heeft kunnen aansluiten bij het team, en dat Henk 
van Ettekoven de trainingen op zich heeft genomen. Het team hoopt in de districtsfinale op veel 
steun van onze leden van de scheidsrechters vereniging. 
 
Het spelregelteam van Arnhem en Omstreken. 
 

 
 

Van de bestuurstafel 
Binnen het bestuur is de afspraak gemaakt dat wij onderwerpen die besproken zijn in het bestuur gaan publiceren in The 
Referee en op de site. Dit zal altijd enige tijd later zijn omdat de notulen eerst tijdens de eerstvolgende vergadering 
besproken worden.  
 

ATTITUDE PROJECT 

Piet de Groot heeft de vierde nieuwsbrief uitgebracht. Piet heeft veel werk gedaan en heeft veel contact met leden over 
zijn plan. Er zijn nu veel meningen door Piet verzameld en tijdens de ALV zal Piet met een mooi plan naar voren komen. 
Als bestuur hopen wij dat de leden het plan gaan ondersteunen. Piet heeft naar diverse leden een enquête toegezonden. 
Hij hoopt op een hoge respons. Piet de Groot heeft een gesprek gehad met Lunteren en een advies gegeven. Het is nu 
aan Lunteren om e.e.a. te organiseren, waarbij wij een ondersteunende en begeleidende rol kunnen spelen. 
Piet de Groot en Jan van Reemst hebben een gesprek gehad met SDOO. Zij gaan een avond organiseren waarbij de 
houding van de scheidsrechter en het beëindigen van de wedstrijd een belangrijke rol hebben. Piet zal het programma 
van de avond verzorgen met Jan en Rijk Middelman. 
 

UITSTEL SCHEIDSRECHTERSONTMOETING 

De ontmoeting op 10 december 2012 is niet doorgegaan. Op 25 februari 2013 zal er echter weer een 
spelregelontmoeting plaatsvinden. Op dit moment is er al een vooraankondiging de deur uit. Eind januari 2013 zal de 
definitieve uitnodiging verzonden worden. De ontmoeting zal plaatsvinden bij ESA in Arnhem. Wij hopen op een hoge 
opkomst en dat er een levendige discussie zal zijn over spelregels en het vak van scheidsrechter in deze tijd waarin wij 
hopen dat respect voor elkaar de boventoon zal voeren. 
 

BANNER 
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Zoals de leden die de website bezoeken wellicht gezien hebben, er staat een banner op onze website. Nadat het verzoek 
hiertoe binnen kwam, hebben wij hierover gesproken in het bestuur en wij vinden dit een goed plan. Het is niet de 
bedoeling om de site zo vol met banners te plaatsen dat hij onoverzichtelijk wordt, maar meer banners kan gerust. Wil je 
informatie hierover, stuur gerust een mail naar Rijk Middelman en wij nemen contact met je op. 
 

JUBILEUMAVOND 

Het programma voor de jubileumavond is klaar. Binnenkort worden de uitnodigingen verzonden. Als bestuur hopen wij 
dat er veel leden aanwezig zullen zijn. De feestcommissie heeft veel overleg gehad en wij hopen als bestuur op een 
oergezellige avond op 8 februari 2013. 
 

TECHNISCH WEEKEND 

Piet de Groot heeft enkele leden gevraagd om mee te denken over dit weekend. Piet is nog op zoek naar leden die hier 
aan deel willen nemen. Heb je interesse, mail dan Piet. 
 

VRAGEN/ OPMERKINGEN 

Als je vragen hebt aan het bestuur of opmerkingen wilt maken. Deze zijn altijd welkom. Wij willen graag communiceren 
met alle leden van onze verenigingen. Ons attitudeproject is hier een voorbeeld van. Als je wilt meedenken, vragen wilt 
stellen of gewoon van gedachten wilt wisselen, bel of mail ons. Onze mailadressen en telefoonnummers staat op de site. 
 
 

Enthousiaste begeleiding gevraagd  
 
DTS '35 heeft in haar scheidsrechterskorps heel jonge scheidsrechters (12 - ca. 15 jaar) 
die op zaterdagmorgen wedstrijden van de D-, E- en F-pupillen leiden. 
 
DTS ’35 zoekt ervaren scheidsrechters die willen helpen deze jongeren te observeren en te ondersteunen. Zij voetballen 
zelf ook, meestal in de B-, C en D-elftallen. 
DTS ‘35 vindt de houding die zij op het veld toont moet worden geobserveerd. Immers zijn houding bepaalt of de 
scheidsrechter door spelers, trainers en omstanders (meestal ouders (!)), wordt geaccepteerd. Natuurlijk moet hij ook de 
spelregels kennen, maar deze zijn in dit stadium van de ontwikkeling van de scheidsrechter van minder groot belang. 
Misschien dat de jonge ‘collega het scheidsrechteren zo leuk gaat vinden dat hij ‘dat wil blijven doen en de cursussen wil 
volgen. 
 
DTS '35 nodigt leden van de SV A&O leden uit die het (vooral) leuk vinden of willen ervaren dat het leuk is om per 
seizoen enkele zaterdagmorgens (van ca. 08.30 - ca. 12.00) op Sportpark Inschoten te zijn om de scheidsrechters met het 
scheidsrechteren te ondersteunen. Meestal zijn er ca. 12 jongeren per zaterdagmorgen die de wedstrijden leiden zodat 
er die morgen ca. 3 leden nodig zijn. 
De ondersteuning bestaat uit 1. het observeren tijdens de wedstrijd, en 2. na de wedstrijd napraten en enkele tips 
geven. 
 
De leiding van DTS ‘35 stelt voor eerst kennis te maken door een keer op het sportpark te komen kijken, de sfeer te 
proeven, van gedachten te wisselen, ideeën te bespreken enz.. 
 
Eén berichtje naar de secretaris (secretaris@covsarnhem.nl of 0318 413282) en het contact wordt gelegd. 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Piet de Groot 
(coördinator activiteiten SV A&O) 
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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.nl 
 

Jan van Reemst > vice-voorzitter / bestuurslid werving en behoud 
Spinakker 17 – 6721 ZD Bennekom – (0318) 417497 vicevoorzitter@covsarnhem.nl 
Piet de Groot > Coördinator activiteiten SVA&O 
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 - secretaris@covsarnhem.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:jl.vandenbroek@hetnet.nl
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Spelregels 
Antwoorden  
1: Uit welke spelhervatting kan niet rechtstreeks gedoelpunt worden? 
a)Een aftrap na geldig doelpunt 
b)Een hoekschop. 
c)Een vrije schop na buitenspel 
d)Een doelschop. 
 
2. Twee tegenstanders raken met elkaar in gevecht buiten de lijnen van het speelveld. De scheidsrechter 
onderbreekt het spel. Hoe moet de scheidsrechter handelen? 
a) De spelers worden van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat 
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen de scheidsrechter onderbrak. 
b) De spelers worden weggezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
c) De spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en het spel wordt hervat met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond, toen hij onderbrak. 
d) De spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart, het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
 
3.  Van hoeveel wisselspelers mag in een competitiewedstrijd in de amateurklasse per team gebruikt worden 
gemaakt? 
a) Van maximaal 2 spelers. 
b) Van maximaal 3 spelers. 
c) Van maximaal 6 spelers. 
d) Van maximaal 8 spelers. 
 
4.  Wanneer gaat de bevoegdheid in van de scheidsrechter om disciplinaire straffen te geven en wanneer 
eindigt deze bevoegdheid? 
a) Op het moment dat hij zijn kleedkamer verlaat. 
b) Op het moment dat hij het speelveld betreedt. 
c) Vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt en verlaat. 
d) Vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt en verlaat na het laatste fluitsignaal. 
(Zie aanvallende instructies werkgroep spelregels  veldvoetbal bladzijde 15 Art 2 Januari 2012) 
 
5. Bij het nemen van een strafschop laat de nemer, zonder zijn aanloop te onderbreken, door middel van een 
schijnbeweging de doelverdediger in de verkeerde hoek duiken en hij plaats vervolgens de bal in de andere 
hoek van het doel. Hoe moet nu het spel hervat worden?  
a) Met een doelschop. 
b) Het doelpunt goedkeuren. 
c) De strafschop over laten nemen en de nemer waarschuwen via een gele kaart. 
d) Het doelpunt goedkeuren en de nemer een waarschuwen via een gele kaart. 
 
6.  De scheidsrechter past de voordeelregel toe. Nadat deze zijn uitwerking heeft gehad en de bal nog steeds in 
het spel is, onderbreekt de scheidsrechter het spel om de overtredende speler alsnog een waarschuwing te 
geven door middel van een gele kaart. Hoe moet nu het spel hervat worden?  
a) Met een indirecte vrije schop. 
b) Met een directe vrije schop. 
c) Met een scheidsrechters bal. 
d) Met een strafschop. 


