The Referee
Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging
Arnhem & Omstreken
Mei 2013 - jaargang 5 nr 3
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 (Auteur: S. Copinga)
Was oorlog maar voetbal, dan kon een scheidsrechter de strijd staken.
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

Laatste training in Arnhem (afscheid Herman
Bronkhorst)
Donderdagavond 2 mei was de laatste trainingsavond van het
seizoen. De opkomst was prima. De training werd zoals gebruikelijk
gedaan door Nico Kooij. Deze keer een iets kortere training
vanwege de afsluitende BBQ. Voor de BBQ werden er nog een
aantal prijzen uitgereikt:
Als eerste werd afscheid genomen van de vorige trainer. Herman
Bronkhorst heef jaren de groep getraind en het niveau van de
trainingen verhoogd. Bovendien is er een jeugdige aanwas gekomen. Voor dit alles werd hij bedankt en
kreeg hij een cadeaubon. Deze cadeaubon was een gift aan KiKa.
De prijs voor de trouwste deelnemer van de trainingen ging naar ‘good-old’ Luuk Rijtma. Goede tweede
was Jan de Wilde (winnaar vorig seizoen) en Tim Groenewegen was derde.
De prijs voor ‘het grootste talent’ ging naar Peter Hoving. De prijs werd uitgereikt door Joop Visser.
Daarna werd het vuur opgestookt en werd er volop[ gebruikt gemaakt van de BBQ. Er was tevens een
‘halal-hoekje’ (zie foto) waar een vrolijke Ali Bozdag de scepter zwaaide.
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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

Actiefoto’s
Enkele nacompetitie wedstrijden werden geleid door enkele jeugdige scheidsrechters van onze vereniging.
Marco ten Broek (links) bij Robur et Velocitas A1-VSCO'61 A1 en Roy Gertsen (rechts) bij CSV Apeldoorn A1SKV/Wageningen
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Agenda (cursief is onder voorbehoud)
Za 8 juni 2013
Za 15 juni 2013
Za 22 juni 2013
Wo 18 september 2013 )
Wo 16 oktober 2013
15 november 2013

Landelijke finale Spelregelteam SV A&O in Gouda?
Veldvoetbaltoernooi (locatie: Lochem).
BBQ (afsluiting van het seizoen).
Spelregelontmoeting, Maatwerkbijeenkomst KNVB.
Verenigingsavond.
Districtswedstrijd Spelregelteam SV A&O in ?

Info: H v Ettekoven
Info: Nico Kooij
Info Jan van Reemst
Info: bestuur
Info: secretaris
Info: H v Ettekoven

Bestuursvergadering
Elke 2e maandag van de maand. Aanvang: 19:30 uur.
Data in 2013: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 17 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.

Belangrijk!!!!!!!!!!!
Gezocht bestuursleden
“Voor en tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft het
bestuur gevraagd om kandidaat bestuursleden ter uitbreiding van het
bestuur zich aan te melden. Helaas heeft dit verzoek niets opgeleverd.
Het bestuur heeft zich tijdens de laatste bestuursvergaderingen over de
ontstane situatie beraadt en is tot de volgende slotsom gekomen.
Het bestuur zal, gelet op de krapte, de dagelijkse noodzakelijke zaken
afhandelen. De leden mogen niet verwachten dat het bestuur op dit
moment nieuwe zaken oppakt.
Het is duidelijk dat er iets moet gaan gebeuren, anders loopt het zeker
fout.
Het bestuur is daarom ook op zoek naar nieuwe bestuursleden en
verzoekt je daarom met drang je aan te melden als aspirant
bestuurslid”.

Hartelijke groet,
Rijk Middelman,
Secretaris (a.i.) scheidsrechtersvereniging
Arnhem & Omstreken.
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Barbecue BBQ
Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Kosten:
Aanmelden:

Zaterdag 22 juni vanaf 18.00 uur
Bij vv Wodanseck. Duitsekampweg 4, 6874 BW Wolfheze
Leden en donateurs van de vereniging met hun partner
€ 7,50 per persoon (incl. 2 drankjes).
Mailtje naar Jan van Reemst, (j.reemst8@upcmail.nl)
of een belletje(0318-417497).
Betalen:
Maak € 7,50 (of € 15,00) over op rekeningnummer 964660
t.n.v. penningmeester
Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken o.v.v. BBQ
Aan de gezellige BBQ wordt medewerking verleend door schietvereniging Willem Tell. U kunt deze avond
uw geluk beproeven door het schieten (met een luchtbuks) op de gelukschijf. De winnaar krijgt een
prijs!!!
Reageren vóór 15 juni (in verband met bestellen). Met dieetwensen wordt –als je het ons verteltrekening gehouden.

Sterkte:
Een kort e-mail bericht zegt niet alles. Het volgende e-mail bericht stuurde Ton Boks door:
Aanstaande Maandag 27-05-2013 wordt ik opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht.
De operatie is op Dinsdag en hoop het weekend weer thuis te zijn.
Ton ondergaat een behoorlijk zware operatie en steun van ons zal het genezingsproces zeer zeker
bevorderen. Dus stuur even een kaartje naar Ton.
Ton Boks, Nachtegaallaan 27 6713 BW Ede of e-mail: a.boks@upcmail.nl
Ton én Jannie , namens alle lezers: sterkte!!!
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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

Trainingen
Velp
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.

Ede
Vanaf 28 mei wordt er in Wageningen (bij vv SKV) getraind. Start training
om 19.30. Definitieve datum einde training Wageningen is nog niet bekend.

Wolfheze:
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van de leden
de goedkeuring (opdracht) gekregen te zoeken naar een andere en goedkopere
trainingslocatie. Mogelijk (!!!!!) wordt het nieuwe seizoen een nieuwe
trainingslocatie vastgesteld. De reden is vooral uit financieel oogpunt, terwijl
ook facilitaire zaken (zij het in mindere mate) een rol spelen. Een mogelijke
locatie kan in Wolfheze zijn. Nader bericht hierover ontvangt u of heeft u via het
bestuur ontvangen.
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Noteer vast in de agenda:
Jarigen
Juni
04/06
05/06
06/06
21/06
21/06
27/06
30/06

Rene Landman
Rob Pronk
Tonnie Courbois
Bas van Iersel
Herman de Ruiter
Rienus Klaassen
Adrie van der Beek

Juli
03/07 Tino Loomans
05/07 Gerrit van der Loo
08/07 Ben van der Horst

19/07
19/07
26/07
30/07

Theo Beumer
Martijn Busch
Jan Langeraar
Paul Koolwijk

Augustus
03/08 Ron Lammers
09/08 Chris Papjes
10/08 Chris Christian
19/08 Martin Bernhard
21/08 Arnold Westen
22/08 Jan Arends
28/08 Maartin ten Broek
30/08 Will Beekhuizen
30/08 Luuk Rijtma

Zie ook agenda (vaste rubriek)

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 Hummel (rayckovanhummel@gmail.com)
Vereniging nieuws leest u in The Referee, ons clubblad. (eindredactie Ruud Roelevink)
De Nieuwsbrief (Attitude-project) is gestopt! De laatste nieuwsbrief heeft u al ontvangen.
Aan Sociale media wordt nog gewerkt.
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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
Adverteren op onze website is een mogelijkheid die u als bedrijf niet moet onderschatten. We plaatsen
uw advertentie met logo (max 180 px breed ) op onze website. Via een hyperlink worden de vele
bezoekers doorgelinkt naar uw website. Info penningmeester@covsarnhem.nl

Nieuwe leden
Wij heten welkom!!!!
Emiel Toonen uit Heteren
Eren Demirci uit Arnhem
Dimitry van de Klift uit Bennekom
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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 De antwoorden
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 bevindt, 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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