The Referee
Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging
Arnhem & Omstreken
Maart 2013 - jaargang 5 nr 2
The Referee is het digitale verenigingnieuws 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 (Edward Sturing over arbiter John Blankenstein)
" "Ik schreeuwde een keer tegen Blankenstein: 'Jij kunt echt niet fluiten, man!' Toen zei hij: 'Dan ben ik
vandaag bij de goede wedstrijd, want jullie kunnen niet voetballen!'"
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

Jubileumfeest
Vrijdagavond 8 februari vierde onze scheidsrechtersvereniging het feit
dat we 80 jaar oud (of jong) zijn geworden. Het feest werd gehouden bij
de voetbalvereniging SML in Arnhem. De opkomst viel wat tegen. Dit is
natuurlijk jammer. Degenen die niet geweest zijn hebben in ieder geval
het volgende gemist:
Een prima discjockey (“Comeback” met DJ Dick van Silfhout) die lekkere
muziek de zaal in stuurde (en niet te luid);
Een zangeres (Helene Peren) die Duitse Schlagers zong;
Een Joop Visser die met bijna alle vrouwen (tegelijkertijd!!!) danste op de
muziek van “Paradise by the dashboard light” (Meatloaf).
Al met al een geslaagde avond, dank aan de feestcommissie die ‘low
budget’ het feest prima heeft georganiseerd. De foto’s bewijzen dit!
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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

Interview (door Nico Kooij)
Naam: René van Beersum
geboren 1 september 1989 en dus 23 jaar. Ik ben geboren en
getogen in Arnhem. Op dit moment heb ik een vriendin en ben ik
dus verliefd! Er zijn inmiddels al toekomst plannen gemaakt.
Ik woon nog thuis, maar daar gaat wel verandering in komen. Ik ben
namelijk bijna klaar met mijn studie, nog een half jaar. Ik doe Fiscaal
Recht en Economie en studeer af als fiscalist. Ik ben deze studie aan
het volgen op de Hoge School van Arnhem en Nijmegen te Arnhem.
Ik loop voor school stage in Doetinchem bij FAD, dat is een
belastingadvies kantoor. Daarnaast werk ik bij de Jumbo als assistent vul ploeg leider, dat doe ik op
maandag en donderdag avond. Mocht ik weg gaan bij de Jumbo, dan kom ik op donderdag avond trainen in
Velp.
Naast het fluiten volg ik natuurlijk de ontwikkelingen in het
Nederlands voetbal. Verder hou ik van muziek, dan wel van dance en
hardere muziek, ook hiervan zoek ik altijd veel achtergrond
informatie van op. Vroeger ging ik altijd veel naar feesten, maar sinds
dit jaar doe ik dat niet meer vanwege toekomst plannen.
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Toen ik 6 jaar was begon ik met voetballen bij ESA
uit Arnhem. Op mijn 12e moest ik noodgedwongen
stoppen door een knieblessure. Na mijn blessure
wilde ik weer gaan voetballen, maar mijn knie liet
dat niet toe. Toen ging ik F-pupillen fluiten voor de
vereniging. Toch heb ik op mijn 15de weer
geprobeerd te gaan voetballen. Echter lieten mijn
knieën dit niet toe. Wedstrijden fluiten kon wel en
ben ik in 2006 gaan fluiten voor de KNVB. Ik heb tot
afgelopen zomer al die jaren jeugd gefloten. In het
laatste jaar van de jeugd ben ik terecht gekomen in
de kweekvijver en daarna doorgestroomd in TTAV.
Na de zomer ben ik senioren gaan fluiten en ben
ingedeeld in Zaterdag 3.
Afgelopen zondag (3-3) heb ik het Nederlands ampu team gefloten tegen het Duitse ampu team. Het was
een gehele nieuwe ervaring. In het verleden floot ik ook wel een beker toernooien van het G-voetbal. Ook
heb ik het Nederlandse CP-elftal gefloten op Papendal. Wat mij vooral opviel is dat er sommige spelers hele
mooie voetbal technieken lieten zien met één been. Ik kreeg de indruk dat bal vastigheid veel beter was dan
het normale voetbal. Ook ging het er soms stevig aan toe en werden soms de krukken gebruikt als een soort
van wapen om zichzelf breed te maken. Ik vond dit een mooie nieuwe ervaring. Ik hoop dat deze vorm van
voetbal binnen de KNVB als officieel beschouwt gaat worden.
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 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)
Ma 25 maart 2013
April – mei 2013
April – mei 2013
Vr 26 april 2013
Za 8 juni 2013
Za 15 juni 2013
Za ? juni 2013
Za 4- zo 5 augustus 2013
Wo 18 september 2013 )
Wo 16 oktober 2013
15 november 2013

Algemene Ledenvergadering (locatie: KSV Fortissimo in Ede).
Arnhem-cup voor D-pupillen. SV A&O levert een bijdrage.
Arnhem-cup voor senioren. SV A&O levert een bijdrage.
Finale district Oost Spelregelteam SV A&O in Apeldoorn.
Landelijke finale Spelregelteam SV A&O in Gouda?
Veldvoetbaltoernooi (locatie: Lochem).
BBQ (afsluiting van het seizoen).
Speltechnisch weekend (voorbereiding op nieuwe seizoen)
Spelregelontmoeting, Maatwerkbijeenkomst KNVB.
Verenigingsavond.
Districtswedstrijd Spelregelteam SV A&O in ?

Info: secretaris

Info: G v Ginkel/H v Ettekoven
Info: G v Ginkel/H v Ettekoven
Info: Nico Kooij
Info Jan van Reemst
Info: Piet de Groot
Info: Herman Bronkhorst
Info: secretaris
Info: G v Ginkel/H v Ettekoven

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.

Gezocht!!!!!
Gezocht enthousiaste spelers (+een coach + een verzorger) voor het toernooi te Lochem op zaterdag 15
juni. Weet je nu al, zo goed als zeker, dat je mee kunt doen, dan kun jij je opgeven bij Nico Kooij, via
ngkooij@hotmail.com
Zie verder voor foto!!!!!
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Gele en rode kaarten geven aan hen die zich in de dug-out en instructiezone mogen
bevinden
Wat er gebeurde?
In de 20e minuut van de eerste helft ontvangt de verzorger van een
team de gele kaart wegens commentaar op de scheidsrechter. Bij
het invullen van het wedstrijdformulier blijkt hij geen relatiecode te
hebben. Hij is namelijk geen lid van de vereniging waarvoor hij de
verzorgingstaak waarnam en dus ook niet staat ingeschreven bij de
KNVB. Wat moet de scheidsrechter doen als hem dit vooraf aan de
wedstrijd niet is bekend gemaakt en hij dat ook niet kon weten?
Over de regels die van toepassing zijn voor hen die zich in de dug-out en instructiezone mogen
bevinden, bestaat onduidelijkheid. In dit artikel worden de regels en besluiten die van toepassing
uitgelegd. Ook wordt uitgelegd wanneer je een gele of rode kaart op het wedstrijdformulier moet
vermelden en wanneer je een strafrapport moet maken en opsturen naar de tuchtcommissie.
Wie mogen tijdens de wedstrijd in de dug-out plaatsnemen?
1. Wisselspelers (maximaal 7).
2. Niet-spelers: leiders, (assistent-)trainers.
3. Niet-spelers: verzorger , elftalbegeleider, arts, teammanager en pupil van de week.
Opm. 1. en 2. moeten (tegenwoordig) op het (digitale) wedstrijdformulier worden vermeld.
Wie mag zich in de instructiezone ophouden?
Slecht een persoon tegelijk mag zich in de instructie-zone ophouden. Dit mag zijn (naar keuze) de
trainer, de coach, ...
Gezag van de scheidsrechter
Zij die zich tijdens de wedstrijd in de dug-out en instructiezone bevinden vallen allemaal onder het
gezag van de scheidsrechter. Dat betekent dat zij zich dienen te gedragen overeenkomstig de
spelregels én bestuursbesluiten. Dit alles ter beoordeling van de scheidsrechter. Hij kan hen, net als
spelers in het veld, gele en rode kaarten geven. Wordt twee keer de gele kaart of direct de rode kaart
aan een persoon getoond dan dient deze direct het veld te verlaten en buiten de afrastering plaats te
nemen.
Spelregels en bestuursbesluiten
De spelregels zeggen dat je alleen gele of rode kaarten kunt hanteren tegen spelers in het speelveld
en wisselspelers of gewisselde spelers die zich op de reserve bank bevinden.
Voor het Amateur Voetbal heeft de KNVB ter versterking van het gezag de scheidsrechter een
aanvullend (Bestuurs)besluit genomen. Dit besluit zegt dat ‘binnen het amateurvoetbal
scheidsrechters gele en rode kaarten ook kunnen geven aan personen die op de bank zitten of zich in
de instructiezone bevinden’.
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Voor het Betaalde Voetbal is hierover geen besluit genomen. Dat betekent dat niet-spelers mondeling
worden toegesproken dat eventueel met een handgebaar wordt ondersteund. Bijv. bij het
verwijderen van het veld door naar de tribune te wijzen.
Wat betekent dit voor ons als scheidsrechter?
a. Je kunt als scheidsrechters gele en rode kaarten geven aan alle personen die zich in de dug-out of in
de instructiezone bevinden.
b. Geef je een gele kaart aan een trainer of coach of een op de bank zittende wisselspeler, dan moet
je – overeenkomstig het registratiesysteem - deze kaart vermelden op het wedstrijdformulier.
Als je genoodzaakt bent deze speler opnieuw een gele kaart te tonen, dan moet deze tweede gele
kaart direct gevolgd te worden door de rode kaart. Dat betekent dat de speler het verder deelnemen
aan de wedstrijd wordt ontzegd. Dit vermeld je op het wedstrijdformulier.
Geef je een tweede gele kaart aan een trainer of coach dan moet deze tweede gele kaart direct
gevolgd te worden door de rode kaart te tonen. Dat betekent dat het verder deelnemen aan de
wedstrijd wordt ontzegd, en direct het veld moet worden verlaten om (bijv.) achter de afrastering
plaats te nemen.
c. Geef je een gele en rode kaart aan de verzorger, elftalbegeleider e.d., dan vermeld je dit niet op het
wedstrijdformulier. Je moet wel dit rapporteren aan de tuchtcommissie door het
strafrapportformulier in te vullen en op te sturen.
d. Heb je een wisselspeler een rode kaart getoond terwijl hij op de bank zit, dan betekent dit het
verder deelnemen aan de wedstrijd wordt ontzegd. De speler moet direct het veld verlaten en achter
de afrastering plaatsnemen.
e. Het bestuursbesluit is alleen van toepassing is op personen die op de bank zitten of zich in de
instructiezone bevinden. Dus niet op de assistent-scheidsrechter. Dat betekent dat je hem alleen
mondeling kan toespreken. Moet hij het veld verlaten en achter de afrastering plaats nemen, zeg het
hem. Dit kan je eventueel met een handgebaar ondersteunen. Je moet als scheidsrechter dit wel
rapporteren aan de tuchtcommissie door een strafrapport te maken en op te sturen.
Met het afkondigen van deze maatregel heeft de scheidsrechter een instrument in handen om tijdig
en adequaat te reageren op ongepast gedrag, waaronder opmerkingen en/of gebaren vanuit de dugout en instructiezone.
OPROEP

Piet de Groot en Henk van Ettekoven

Maakt u een situatie mee die u niet
goed weet op te lossen omdat u denkt
niet de juiste kennis te hebben?
Leg dit voor aan de redactie.
Zij zoekt het uit en geeft het antwoord.
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Nieuwe emailadressen
Dankzij onze webmaster hebben we meer transparante emailadressen.
Martin Bernhard
voorzitter@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
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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

Wilt u volgende keer
ook op de elftalfoto:
Mail maar naar Nico
(zie onder)
Gezocht enthousiaste
spelers (+ een coach
en een verzorger) voor
het toernooi te
Lochem op zaterdag
15 juni.
ngkooij@hotmail.com
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Training Velp
Laatste training in Velp donderdag 2 mei, aangezien er 9 mei (Hemelvaart)
inhaal/beker en nacompetitie is. De week daarna zullen er veel promotie en
nacompetitie wedstrijden zijn.
Bij afwezigheid Nico Kooij zal Niels Uffing de accommodatie van SIOS
openen. Peter Hoving of Hans Achterberg zal de training verder verzorgen,
met Niels als reserve.
Wij starten weer, om ons voor te bereiden op de start van het nieuwe
seizoen 2013/2014, op donderdag 1 augustus 2013 om 19.30 uur.
Verzamelen: Parkeerplaats in de bocht op de Schelmseweg, vlak bij de
rotonde van Velp. Vragen hierover: 0636171370.
Op tijd aanwezig, want ik vertrek op tijd en "weg is pech".
De eerste training op het veld bij korfbalvereniging SIOS in Velp is donderdag 15 augustus (onder
voorbehoud) om 19.30 uur.
Allen een heel goede vakantie toegewenst.
Nico Kooij

Geslaagd voor SO-1
Vrijdag 25 Januari is ons
lid Joop Visser geslaagd
voor de SO 1 van de KNVB
Zeist als scheidsrechter en
mag nu de beloftes (BV)
top- en hoofdklasse
fluiten. Voor iemand met
de leeftijd van Joop is dat
een enorme prestaties, vaak gaan de ‘jongeren’ voor. Dus je moet echt goed fluiten wil je hiervoor in
aanmerking komen. Joop is begeleid door Kevin Blom, die –zie de foto- er op toeziet dat Joop de goede
antwoorden invult. Joop proficiat en veel plezier en succes.
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Noteer vast in de agenda:
Jarigen
April 2013
01/04
04/04
06/04
07/04
12/04
23/04
30/04

Ruud Roelevink
Mart den Heyer
Herman ten Kaate
Rogier Kamerbeek
Ben Tromp
John Veldhuizen
Hans Achterberg

Zie ook agenda (vaste rubriek)

Mei 2013
01/05
03/05
11/05
14/05
17/05
18/05
18/05
20/05
20/05
23/05
24/05
28/05

Mink Toet
Richard Peters
Nico Kooij
Henrico Pit
Martijn Boele
Johan van Dijk
Joop Visser
Rene Kuiper
Gerard Mulhuijzen
Niels Goutier
Jan de Wilde
Pieter Bult

Gelezen (Spits van 22 maart) column ‘Teruggefloten’ van James Worthy
Amateurvoetbal is de geur van tijgerbalsem en onwelriekende scheenbeschermers in een onbegrijpelijk
kleine kleedkamer. Het is het kunstgras vervloeken. Amateurvoetbal is vier suikerklontjes in een bekertje
slappe thee en je voetbaltas openritsen om erachter te komen dat je maar één sok bij je hebt. Helaas is het
tegenwoordig ook de kop van Jut, de zogenaamde bakermat van excessief geweld en goddeloosheid; de
politiek gebruikt het amateurvoetbal niet voor niets als metafoor voor onze huidige maatschappij.
‘Zonder respect geen voetbal!’ Het is een slogan die veelvuldig uit de monden van politici komt. Mensen die
vroeger als laatste werden gekozen tijdens gym. Dit is dan ook het volk dat blij is met de eerste stap richting
geweldloos amateurvoetbal: een tijdstraf van 10 minuten na het krijgen van een gele kaart. Deze nieuwe
regel heeft alles van doen met de kortstondige volkswoede die systematisch door Nederland raast als er iets
ergs heeft plaatsgevonden. Vergankelijke verontwaardiging. We zijn een week heel boos, houden een stille
tocht en dan gaat het leven gewoon weer verder. Denkt iemand nog wel eens aan Mauro of Kony? We geven
geen moer om een ander, althans, niet langdurig. ‘Erg hè van Syrië, maar wie zingt eigenlijk het Koningslied?’
Een tijdstraf na een gele kaart is de meest onzinnige spelregel ooit. De maatregel gaat er namelijk van uit dat
mannen af kunnen koelen, maar een onderbreking is voor ons geen oplossing, het is juist een katalysator
voor trammelant. Mannen kunnen niet toekijken. Dat is teasen. Een tijdstraf werkt nooit. Niet tijdens voetbal
en ook niet tijdens een orgie. „Menno,ga jij maar even op de gang staan en kom pas terug als je weer als een
normaal mens kunt fisten.”
Mijn oplossing? Een algehele afschaffing van grensen scheidsrechters. Ze zijn namelijk onnodig en verstoren
de gelijkheid. Net als boswachters. Een boswachter waakt over een natuurgebied en spreekt mensen aan die
zich niet aan de regels houden. De natuur is van ons allemaal, iedereen is gelijk, een boswachter is gewoon
een megalomane schlemiel in een beige broek.
Op de pleintjes en in de parken hebben we nooit scheidsrechters nodig gehad, waarom op het veld dan wel?
Och, die verrukkelijke parkjes. Kledingstukken als doelpalen en doorspelen tot de lantaarnpalen aanflikkeren.
Dat is voetbal. En fluit nu maar af, hondenlul..
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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) is gestopt! U ontvangt binnenkort de laatste nieuwsbrief.
Aan Sociale media wordt nog gewerkt.

Algemene Leden Vergadering (ALV):
Maandag 25 maart werd de jaarlijkse ALV in Ede bij vv Fortissimo gehouden.
De vergadering werd redelijk bezocht, o.a. aanwezig waren Han Marsman
vz COVS district Oost, Ben van der Horst en Niels Goutier namens de
werkcommissie regio D en Luuk Rijtma vertegenwoordigde werkcommissie
regio E.
Vz Martin Bernhard opende de vergadering met een welkomstwoord,
in het bijzonder de leden van verdienste. De agendapunten (17 in
aantal) werden t/m agendapunt 12 snel afgehandeld. De begroting
2013 werd aangenomen. Bob van Beugen (kascommissie) meldde dat
decharge kon worden verleend. Verkiezing bestuursleden: Rijk
Middelman is herkozen als penningmeester, de voorzitter gaf aan in
2014 te stoppen als voorzitter.
Huldiging leden: Henk van Ettekoven en Chris Keijman 40 jr lid. Ronald
Lammers 25 jr. Martin Bernhard en Adrie van der Beek 10 jaar. De gouden speld
(40 jr) en de zilveren speld (25 jr) werden opgespeld door Han Marsman.
De agendapunten 15 en 16 (facultatief en rondvraag) verliepen tumultueus.
Diverse vragen moesten worden beantwoord door de voorzitter. Alle vragen zijn
beantwoord. Piet de Groot heeft te kennen gegeven op te stappen als
bestuurslid. Rond 23.00 sloot vz Martin Bernhard de vergadering en bedankte
iedereen voor de aanwezigheid en vv Fortissimo voor het beschikbaar stellen
van de vergaderruimte.
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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.
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)

Uw advertentie staat
hier wel aandacht
te trekken

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
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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 > vicevoorzitter / bestuurslid werving en behoud
Spinakker 17 – 6721 ZD Bennekom – (0318) 417497 vicevoorzitter@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

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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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. Is het verplicht dat een vereniging bij een amateur wedstrijd in de tweede klas een assistentscheidsrechter heeft?
a) Dit is niet verplicht.
b) Wel verplicht ten minste 16 jaar oud en niet als zodanig door de KNVB geschorst.
c) Wel verplicht lid van de KNVB,16 jaar oud zijn en niet als zodanig door de KNVB geschorst.
d) Wel verplicht en lid van de KNVB.
2. Mag een assistent-scheidsrechter die door de scheidsrechter van zijn taak ontheven is later als
speler invallen?
a) Dit mag niet.
b) Dit mag wel .
c) Dit mag wel indien hij niet ontheven is voor een overtreding begaan van regel 12.
d) Dit mag wel indien hij niet ontheven is voor een overtreding begaan van regel 12 waarvoor een
speler van het speelveld gezonden zou zijn.
3.Een doelverdediger, die zich buiten zijn strafschop gebied bevind, neemt de bal met de voet aan
nadat deze door een tegenstander is gespeeld. Vervolgens dribbelt hij met de bal zijn
strafschopgebied binnen en pakt daar de bal. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?
a) Indirecte vrije schop wegens twee maal spelen van de bal.
b) Directe vrije schop buiten het strafschopgebied.
c) Scheidsrechtersbal.
d) Doorspelen.
4.

1.Een beginschop moet altijd in voorwaartse richting gespeeld worden.
2. Een doelschop moet altijd in voorwaartse richting gespeeld worden.
a) Alleen stelling 1 is juist.
B Alleen stelling 2 is juist.
c) Beide zijn juist.
d) Beide zijn onjuist.
5.Na welke spelhervatting mag de bal twee maal gespeeld worden.
a) Na een inworp.
b. Na een doelschop.
c) Na een scheidsrechtersbal.
d) Na een beginschop.
6.Een achterhoede speler die zich achter de doellijn heeft begeven om een aanvaller buiten spel te
zetten steekt nu zijn been uit en laat zodoende een aanvaller vallen in het doelgebied.
Hoe zal de scheidsrechter verder moeten handelen?
a) Hij zal hervatten met een strafschop voor de aanvallende partij.
b) Waarschuwing en een indirecte vrije schop tegen de achterhoede speler.
c) Waarschuwing door het tonen van de gele kaart en strafschop tegen de achterhoede speler.
d) Waarschuwing door het tonen van de gele kaart en scheidsrechtersbal.
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