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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

Augustus 2013 -  jaargang 5 nr 4 
The Referee is het digitale vereniging nieuws 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: Wiel Oehlen, Limburgse scheurkalender)  

Als een scheidsrechter maar lang genoeg veel door de vingers ziet, kan hij op den duur alles uit de hand 
zien lopen. 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

Eerste –gezamenlijke!!!-  training in Wolfheze 

Donderdagavond Woensdag 14 
augustus 2013 werd een historische 
datum voor de scheidsrechtervereniging 
Arnhem en Omstreken. Er werd 
omgeschakeld van twee 
trainingslocaties (Velp en Ede) naar één 
–centrale- trainingslocatie in Wolfheze. 
De omschakeling was ‘financial driven’. 
Twee locaties waren te duur en het 
bestuur heeft de knoop doorgehakt en 
deze terechte stap genomen. De stap is 
groter dat menigeen denkt of dacht, het 
lag voor een aantal  ‘ouderen’ nogal 
gevoelig. Sommige mensen moeten 
meer kilometers maken om te kunnen 
trainen.  
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Gelukkig was de opkomst groter dan verwacht. 
Behalve de trainer waren er nog 17 enthousiaste 
jonge en oude scheidsrechters aanwezig om de pittige 
training te ondergaan. Het veld lag er goed bij en ook 
in de zomer is er bos genoeg aanwezig voor een leuke 
bosloop in plaats van het veldwerk. Voortaan is er elke 
woensdagavond gelegenheid om aan de conditie te 
werken. Ook de 2e trainingsavond (een week later) 

was de opkomst prima te noemen. Dus geen reden on 
niet te komen, gewoon allemaal komen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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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Van de bestuurstafel :  “ aan de weg timmeren “ 
  

Het verheugt ons dat onze Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken steeds meer bekendheid krijgt 
bij de voetbalverenigingen binnen de regio Arnhem en omgeving. Regelmatig wordt onze secretaris 
benaderd door diverse voetbalverenigingen uit onze regio met het verzoek of er scheidsrechters van de 
Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken bereid zijn een voetbalwedstrijd bij hun vereniging te 
fluiten, hier wordt zeer positief door onze leden op gereageerd. 
Deze ontwikkeling komt onze verenigingsnaam ten goede. Hierbij een bedankje voor de leden die reeds een 
wedstrijd of meerdere wedstrijden hebben gefloten.  
  
Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken , 
  
Martin Bernhard  voorzitter.     
 
 

 
 
 

Barbecue (BBQ) 
 
Zaterdag 22 juni was –weer- de jaarlijkse BBQ in 
Wolfheze Ongeveer 25 leden hebben genotenn van 
een heerlijke barbecue. De barbecue werd 
gehouden in Wolfheze, bij v.v. Wodanseck. Het 
weer was niet optimaal maar dat was absoluut 
geen belemmering. Door vrijwilligers van v.v. 
Wodanseck was een grote partytent opgezet. Er 
kon in ieder geval droog worden geroosterd. Onder 
het genot van een hapje en drankje werd er gezellig 
gekletst, na een voetbalseizoen zijn er altijd genoeg 
(sterke) verhalen. Ook de nieuwe trainingslocatie 
was gesprekstof. Enkele leden gingen al vast een 
kijkje nemen op het trainingsveld (als u dit leest trainen we al in Wolfheze). 
Ondanks dat de belangstelling niet overmatig groot was, waren alle deelnemers meer 
dan tevreden over dit jaarlijkse evenement. 
Ondergetekende hoopt volgend jaar meer deelnemers te mogen begroeten. 
Rest mij nog de dank uit te spreken aan de v.v. Wodanseck voor het beschikbaar 
stellen  van het clubhuis en barman René Landman voor zijn bijdrage. De barbecue 
werd –opnieuw prima- verzorgd door slagerij Pater uit Ede. 
 
Jan van Reemst. 
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Agenda  (cursief is onder voorbehoud) 
 
Wo 18 september 2013 ) Spelregelontmoeting,  Maatwerkbijeenkomst KNVB.                                Info: bestuur 
Wo 16 oktober 2013 Verenigingsavond.                                                                                Info: secretaris 
15 november 2013              Districtswedstrijd Spelregelteam SV A&O in ?                               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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Priembier en clubavond: 
 
Ongetwijfeld begrijpt bijna niemand dit, maar het wordt nu uitgelegd. Tijdens 
een trainingsavond in Wolfheze kwamen priemgetallen (flashback:  wiskunde 
middelbare school) ter sprake en er rolde een heuse weddenschap uit. 
Bovendien zelfs een Facebook item. De verliezer nam sportief het bier mee 
en de winnaar stelde het gewonnen bier ter beschikking op de eerste 

clubavond in Wolfheze.  
De clubavond stond in het teken van de nieuwe spelregels en de 
aanwezige leden konden hun kennis etaleren tijdens de schriftelijke 
vragen. Deze werden direct nagekeken en besproken. Dus onder het 
genot van een priembiertje werden de ins-and-outs van trainerslicenties 
controleren, opzettelijk raken van de bal door verdediger wel buitenspel 
enzovoorts besproken en zoals bij scheidsrechters eigen waren er veel 
discussies. 
Het is even wennen in Wolfheze maar de trainingen worden goed 
bezocht. De velden zijn goed en de kantine is ook goed ingericht voor de ‘after-party’.   
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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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

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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Kopy 
Wat is een clubblad of welk medium ook zonder bijdrage van de 
lezers. In dit geval heeft de redactie echt weinig kopy gekregen. 
Wat nu? “Verzin een list Tom Poes” zei Olie B. Bommel altijd.  
We willen starten met een aantal rubrieken (voorlopig 2). De 
eerste rubriek heet ‘van de werkvloer, de werkvloer is voor ons 
het voetbalveld, het trainingsveld en avonden voor 
scheidsrechters. Leuke, grappige, informatieve zaken kunnen, met 
uw hulp, geplaatst worden. Dus zend maar in!!!!! 
De tweede rubriek is ‘denk mee met……., hierin wordt een 
probleem neergezet waarop de lezer mag reageren. Bedenkt wel 
dat de collega binnen een paar seconden moest reageren, terwijl u alle tijd heeft. De reacties worden 
geplaatst.  
 
 
 

 
 
 

 

Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
Oktober   
01-10  Raycko Hummel                                         
04-10  Antoon Brugman                                        
07-10  Oscar Oostendorp 
08-10  Dirk Takes                                                   
10-10  Jan van Orden 
31-10  Henk van Ettekoven 
November 
06-11 Ben Pattynama 
08-11 Wendel de Wit 
16-11 Johan Soetowidjojo 
28-11 Hendrik Drenth 
28-11 Imad Benali 
30-11 Gert van Ginkel 
 
Zie ook agenda (vaste rubriek) 
 

 

 

December  
03-12 Niels Uffing 
03-12 Paul Reijbroek 
06-12 Hans van den Broek 
06-12 Peter Hoving 
07-12 Frank Toet 
10-12 Jeremy Lensink 
15-12 Nico Kooij 
21-12 Mehmet Ak 
23-12 Chris Keyman 
25-12 Jerry Plate 
26-12 Bertus Kersten 
31-12 Rijk Middelman   
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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 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. 

 
 
 
 
 
 

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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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 penningsmeester@covsarnhem.nl  

 
 

 
 
 

 

Denk mee met……… 
 
Bron: Voetbal op zaterdag. 
In de hoofdklasse B viel zaterdag een curieuze rode kaart bij het duel RVVH - SteDoCo. Vijf minuten voor 
rust pakte doelman Ruud de Groot binnen het strafschopgebied een terugspeelbal van Marvin Westerduin 
met de handen op, met RVVH-aanvaller Samet Görer in de onmiddellijke nabijheid. Indirecte vrije schop 
voor de thuisclub, maar ook direct rood voor de keeper van SteDoCo. Scoringskans ontnomen, in de ogen 
van de arbiter. De tien uit Hornaar pompten zich extra op en wonnen uiteindelijk wel in Ridderkerk. 
 
Wat is er gebeurd? Collega Ruud van der Wielen (Scheidsrechtersvereniging Veenendaal) ziet een speler 
de bal terug spelen op zijn eigen doelverdediger. Een tegenstander ziet dit en probeert de bal in het doel 
te werken. De doelverdediger pakt de bal in zijn handen. De scheids geeft een rode kaart aan de 
doelverdediger wegens het ontnemen van een scoringskans. 

 
 
Wat vinden wij hiervan? 

Reacties naar: referee@covsarnhem.nl  
 

 
 

mailto:penningsmeester@covsarnhem.nl
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Van de werkvloer 
 
Eldenia krijgt gelijk in trouwringkwestie (de Gelderlander 4 oktober 2013) 
De KNVB heeft voetbalvereniging Eldenia in het gelijk gesteld inzake de klacht tegen arbiter Johan van Dijk. 
De leidsman uit Ede verbood Tom verhaar twee weken geleden te spelen tegen Groesbeekse Boys, omdat 
hij zijn trouwring niet af kon doen. Afplakken bood in de ogen van de arbiter geen soelaas. De KNVB heeft 
Eldenia telefonisch laten weten dat van Dijk de speler niet had mogen verbieden om te voetballen en zal 
hierover met de arbiter contact opnemen. Wim Hendriks, bestuurslid van Eldenia, is niet helemaal 
tevreden met dat antwoord. “We hebben veel reacties gekregen op onze klacht. Dit onderwerp leeft. Het 
is de taak van de KNVB om hierover duidelijkheid te verschaffen”. De uitspraak van de KNVB heeft geen 
consequenties voor het duel, dat destijds in een gelijkspel (3-3) 
Afgelopen weekend was het opnieuw raak met arbiter van Dijk. Niels Schweckhorst van GWVV uit 
Varsselder mocht in het duel tegen Reünie eveneens niet spelen vanwege zijn trouwring. De voetballer 
besloot daarop de ring door te laten knippen en kondigde direct aan de kosten op van Dijk te gaan 
verhalen. 
 
Bloemetje (de Gelderlander 26 september 2013) 
Al negen jaar krijgt bij de thuisduels van de Merino's de scheidsrechter een bloemetje voor bewezen 
diensten.  Zaterdag 21 September j.l. floot de  jonge arbiter Van Rijn nagenoeg foutloos.Hij kreeg de 
bloemen aangeboden met de woorden; "We hebben vandaag gewonnen, maar u had ze ook gekregen  
 als we hadden verloren" Het commentaar van Van Rijn was wel erg snedig, "Dat  wil ik dan graag een keer 
komen testen"                            

 

SPRIETJES (de Gelderlander 26 september 2013) 
 Bennekom 2 kwam afgelopen zaterdag  21 September niet in actie bij DVS'33.  *De reden: de KNVB had 
een scheidsrechter aangewezen die al eerder twee  jaar was gestopt * Tja, zijn snel opgetrommelde 
vervanger zag niet veel later af van de wedstrijd * Op de Eikelhof vrezen ze dat voor komende zaterdag 28 
September Henk van Ettekoven of Frans Derks door de regelaars uit Zeist worden opgetrommeld * 
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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 > looptrainer Nico Kooij, 06 36 171370  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 

 
 
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. In het doelgebied weet de doelverdediger vallend de bal in zijn bezit te krijgen. Op de grond liggend 
drukt hij de bal met twee vingers op de grond. Een toegelopen aanvaller trapt voorzichtig de bal onder de 
hand van de doelverdediger vandaan en weet nu te scoren. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
a) Hij keurt het doelpunt goed, omdat de aanvaller de bal voorzichtig trapte. 
b) Hij keurt het doelpunt goed, omdat de doelverdediger de bal op deze wijze niet in zijn bezit had. 
c) Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen. 
d) Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop wegens gevaarlijk spel. 
 
2. Na afloop van de officiële speeltijd moet de wedstrijd worden verlengd voor het nemen van een 
strafschop. De bal stuit vanaf de doellat op de doellijn en belandt vervolgens in het doel. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
a) Strafschop overnemen. 
b) Hij kent geen doelpunt toe. Het doelpunt zou alleen geldig zijn als de bal rechtstreeks van de doellat 
achter de doellijn was beland. 
c) Hij kent geen doelpunt toe. Het doelpunt zou alleen geldig zijn als de bal door de doelverdediger zou 
zijn geraakt. 
d) Hij kent een doelpunt toe. Einde wedstrijd. 
 
3. Een wedstrijd moet worden verlengd met een strafschoppenserie. Wat is er bepaald omtrent de toss? 
a) De winnaar van de toss begint met het nemen van de eerste strafschop. 
b) De winnaar van de toss begint met het ‘ontvangen’ van de eerste strafschop. 
c) De winnaar van de toss mag kiezen of zijn ploeg de eerste of tweede strafschop neemt. 
d) De winnaar van de toss mag kiezen op welk doel de strafschoppen worden genomen. 
 
4. Een trainer geeft een wisselspeler opdracht om warm te lopen. Waar moet dit gebeuren?  
a) Langs de zijlijn, aan die zijde waar de dug-outs zich bevinden  
b) Langs de zijlijn, aan die zijde waar de dug-outs zich bevinden op de helft van de assistent 
scheidsrechter.  
c) Langs de zijlijn, aan die zijde waar de assistent scheidsrechter niet loopt  
d) Maakt niet uit waar hij loopt  
 
5. Welk lichaamsdeel telt niet mee bij het beoordelen of iemand strafbaar buitenspel staat?  
a)  Arm.   
b)  Hoofd.  
c)  Voeten.  
d)  Lichaam.  
 
6. Welke van de hieronder staande overtredingen wordt bestraft met een indirecte vrije schop?  
a)  Vasthouden van een tegenstander.  
b)  Het met de handen wegduwen van een tegenstander.  
c)  Gevaarlijk aanvallen.  
d)  Spuwen naar de scheidsrechter. 
 


