The Referee
Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging
Arnhem & Omstreken
December 2013 - jaargang 5 nr 5
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: Leo Horn oud en bescheiden top scheidsrechter)
Ik was de enige scheidsrechter voor wie de mensen naar het stadion kwamen. Bij Elinkwijk landde ik eens
voor de aftrap met een helikopter op de middenstip. Bij PSV - Go Ahead nam ik zelf een corner toen het
me allemaal te lang duurde."
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

De training in Wolfheze
(vervolg door de
redactie)
Al geruime tijd (vanaf 14
augustus 2013) wordt er nu
al weer getraind in
Wolfheze, tijd voor een
‘quickscan’.
Locatie; gelegen tussen Ede
en Arnhem is het voor velen
een grotere belasting (voor
wat betreft afstand) dan
voorheen. De locaties in
Velp respectievelijk Arnhem
waren snel(ler) en soms per
fiets bereikbaar.
Velden; hier is geen op- of
aanmerking op te maken. De velden liggen er prima bij, verlichting is ook prima. In Ede werd de laatste
jaren op kunstgras getraind (half veld) en in Velp waren de velden ook goed.
Kleedkamers; Dit is naar mijn mening duidelijk een verbetering. In Ede was het ‘hannessen’ de laatste
jaren. Omkleden in de multifunctionele ruimte enzovoorts. In Velp waren de kleedkamers prima, echter de
douches waren van mindere kwaliteit.
De derde helft; Hier is nog ruimte voor verbetering. In Ede zat men apart en in Velp waren de
scheidsrechters de enigen die de kantine bemensten. In Wolfheze moet nog een soort van gewenning
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optreden. Hoewel de voetbalvereniging er alles aan doet om het de
scheidsrechters naar de zin te maken.
Integratie; was er voorheen niet of nauwelijks. Er was altijd (helaas)
een vorm van tweedeling. Dit is één van de grote winstpunten van het
samen trainen.
Euro’s; Duidelijk DE drijfveer van de samenvoeging. Dit hoeft geen
verder betoog. Voor ongeveer gemiddeld iets meer dan tien personen
op de training in Wolfheze was de samenvoeging een juiste, maar
moeilijke, stap.
Samengevat: De voordelen van de overstap zijn meer (groter) dan de nadelen.

Van de redactie
We hebben, weer, een blad vol informatie. We kunnen dat alleen volhouden als u ons blijft
voorzien van informatie. privacy. Wij als redactie (en als bestuur) verstrekken niet uw emailadressen aan derden. Het clubblad wordt BCC gemaild, dus de e-mailadressen zijn NIET
zichtbaar
Kopij
Helaas…helaas, jullie durven niet, of willen niet. Alleen Nico Kooij
heeft een stukje geschreven (uiteraard is dit te vinden in dit
clubblad). Kom op, dit is je kans om een keer te zeggen wat je vindt
of vond op het veld of buiten het veld. Je kunt reageren op een
situatie of op een ingezonden stuk. GEWOON DOEN!!!!!!!!!

Verschijningsdata Referee.
Op de volgende data zult u in 2014 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 5 december 2013. Kopij inleveren kopij vóór
donderdag 21 november. 2013
nr. 1 (2014) verschijnt begin februari. Tot 1 februari 2014 heeft u tijd om iets moois in te zenden.
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Van de bestuurstafel :
1. Op 15 november zou onze vereniging de John Frost spelregelwedstrijd, de halve finale voor COVS
teams, organiseren. Ons spelregelteam zou aan deze wedstrijd meedoen. Helaas moest de
spelregelcommissie district Oost te elvenuren besluiten dat deze wedstrijd geen doorgang kon
vinden. Het bleek dat er zich maar drie teams hadden aangemeld voor deelname en dat er daarmee
onvoldoende belangstelling voor deze wedstrijd was. Hiermee heeft ons team zich automatisch
geplaatst voor de districtsfinale in april 2014 te Deventer.
2. Het bestuurslid Jerry Plate heeft vanwege privé omstandigheden per direct besloten zijn functie als
bestuurslid van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken neer te leggen. Daarnaast heeft
hij besloten vooralsnog als actieve scheidsrechter te stoppen. Het bestuur onderzoekt hoe de lege
plaatsen in het bestuur kunnen worden opgevangen.
3. Om alvast in uw agenda te plaatsen. De planning is om de algemene ledenvergadering op maandag
14 april 2014 te houden. Uw (tijdelijk) secretaris heeft wegens zijn werk in maart 2014 onvoldoende
tijd, reden waarom de datum in april 2014 is vastgesteld.
4. De vergaderagenda voor het bestuur in 2014 is nog niet vastgesteld. De cyclus om op de 2e
maandag van de maand te vergaderen zal in 2014 vermoedelijk niet veranderen. U kunt deze dag
dus als vergaderdag in uw agenda plaatsen.
5. De Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op vrijdag 3 januari 2014. Elders in deze The Referee vindt u
de uitnodiging hiervoor.
6. Het IJssel- en Berkel voetbaltoernooi vindt plaats op 7 juni 2014. Door de goede prestaties van ons
team in 2013 zullen zij daaraan mogen deelnemen en strijden voor een plaats in de landelijke top.
Ben Pattynama zal dit team samen met Jan van Reemst begeleiden. U kunt zich vast bij één van
beiden opgeven.

Afscheid ofwel partir c’est mourir un peu
(vertaling, letterlijk: afscheid nemen is een beetje doodgaan)
Na jaren onze trainingen te hebben gehouden bij de
korfbalvereniging SIOS te Velp, heeft het Bestuur dit jaar het
besluit genomen om van twee (Velp en Ede ) naar één
trainingslocatie te gaan en wel in Wolfheze.
Het was daarom gepast om namens de grote groep Velp en
de technische staf (o.a. Gerrit van der Loo en Herman
Bronkhorst) en ondergetekende onze barman Jan Goldman
in het zonnetje te zetten voor zijn inzet voor de
scheidsrechters van de scheidsrechtervereniging Arnhem en
Omstreken, voor al die jaren (20), dat wij in Velp hebben kunnen trainen.
Wij hebben allen daar veel meegemaakt, elkaar daar kunnen ondersteunen na trieste berichten, maar ook
heel veel gelachen.

The Next Generation

3

Van een opkomst van gemiddeld 4 tot 6
man in het begin, tot wel 32 man op een
trainingsavond. Dat was de groei die we
nodig hadden in de loop der jaren, ook
dankzij Jan, waar we altijd van op aan
konden, die de poort altijd opende en
zorgde dat de kleedkamers in orde waren
en natuurlijk na afloop zorgdroeg voor ons
natje en droogje.
De hele groep wil Jan Goldman hiervoor
bedanken en heeft Jan een envelop met
inhoud gegeven.
Wij wensen iedereen veel succes en trainingsplezier in Wolfheze.
Namens
Gerrit van der Loo
Herman Bronkhorst
door
Nico Kooij
Jan van Reemst.

Agenda (cursief is onder voorbehoud)
Vr 3 januari 2014
Ma 14 april 2014
Za 7 juni 2014

Bowlen en Nieuwjaarsreceptie
Algemene Ledenvergadering
IJsel en Berkeltoernooi (veldvoetbal voor scheidsrechters)

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.
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Bowlen/nieuwjaarsreceptie.
Voor onze leden:
Wat:
Bowlingavond en nieuwjaarsreceptie
Waar:
Arnhem, Bowlingcentrum Schelmsebrug aan de Schelmseweg.
Wanneer: Vrijdag 3 januari 2014 (let op niet een week te vroeg komen) om 18.45. Bowlen van 19.0020.00
Bijzonderheden:
Na afloop is er Chinees/Indisch buffet bij de Chinese Muur (ernaast)
Kosten zijn: € 20,00 per persoon inclusief drankjes bij het buffet.
Opgave: t/m 24 december bij Jan van Reemst (0318 – 417497) of via
vicevoorzitter@covsarnhem.nl
Het verschuldigde bedrag dient over te maken op girorek.964660

Toernooien
Zaalvoetbal:
Op zaterdag 4 januari vindt het jaarlijkse JW van Essen zaalvoetbaltoernooi
plaats in Elburg. We hebben nog enthousiaste zaalvoetballers nodig.
Veldvoetbal:
Op zaterdag 7 juni vindt het jaarlijkse IJsel- en Berkel
voetbaltoernooi voor scheidsrechters plaats. In 2013
hebben we ons daar enorm goed neergezet. Dit moet worden voortgezet. Dus geef
je op.

Opgeven (beide toernooien) bij Jan van Reemst of Ben Pattynama. (zie elders in dit blad
voor telefoonnummers en emailadressen.

Training Wolfheze
Laatste training in 2013:
Eerste training in 2014:

woensdag 18 december.
woensdag 8 januari.
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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
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

Kopy
Wat is een clubblad of welk medium ook zonder bijdrage van de
lezers. In dit geval heeft de redactie echt weinig kopij 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.
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Noteer vast in de agenda:
Jarigen
Januari
04-01 Sander Mulder
04-01 Marco Smink
11-01 Jan Westerhof
11-01 Keimpe Wietsma
13-01 Ton Boks
14-01 Herman Willemsen
28-01 Peter Glas
Februari
09-02 Roy Gertsen
09-02 Bob van Beugen
12-02 Hans Funcke
12-02 Jan van Reemst
13-02 Joop Mondria
27-02 André van Bruggen

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
21-12 Mehmet Ak
23-12 Chris Keyman
25-12 Jerry Plate
26-12 Bertus Kersten
31-12 Rijk Middelman

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)
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 penningsmeester@covsarnhem.nl
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Denk mee met………
Bron: Facebook op onze (!!) pagina door Ralph Dekker.
Ben benieuwd hoe anderen dit hadden opgelost. Het voorval zorgde
nogal voor wat ophef. Bij een A-juniorenwedstrijd raakte bij een
hoekschop een speler van de verdedigende partij geblesseerd
(bloedneus). Verzorger kwam het veld op, en ik verzocht na 2 minuten
dat de speler buiten het veld verder werd verzorgd.
De verzorger en speler verlieten het speelveld en ongeveer 7-8 meter
naast de goal werd hij verzorgd. Na een paar minuten wilde de speler er
weer in, maar ik riep duidelijk naar de speler eerst naar de zijlijn lopen en
daar op mijn teken wachten om weer het speelveld te mogen betreden.
Echter meteen erna was een aanval van de tegenpartij, via een steekpass
werd de aanvaller vrij gespeeld en deze aanvaller dreigde alleen op het doel af te lopen. Echter de eerder
geblesseerde verdediger komt vanaf naast het doel het veld in gerend en middels een sliding tikt hij de bal
voor de voeten van de aanvaller weg.
Omdat hij zonder toestemming en ook nog vanaf naast het doel het veld ingekomen is, vond ik dat een
overtreding. Normaal gesproken goed voor een gele kaart, maar omdat hij middels die overtreding een
zeer belovende doelpoging van de tegenstander (aanvaller net binnen de 16 meter alleen voor de
doelman) om zeep hielp, heb ik rood getoond en een strafschop gegeven.
Dit gaf nogal wat ophef, maar had ik nu geel moeten geven, of zouden jullie ook rood hebben gegeven.
Graag jullie mening hierover, wie kan mij helpen? Had ik gelijk in mijn beslissing.

Wat vinden wij hiervan?
Reacties naar: referee@covsarnhem.nl
O ja, hierbij de ‘schooloplossing’, ofwel volgens het boekje. Let wel we gaan er vanuit dat de speler geen
extra overtreding maakt (behalve dus het veld betreden zonder toestemming). Met dank aan Henk van
Ettekoven.
Een buiten het speelveld verzorgde verdediger loopt tijdens het spel via de doellijn en zonder
toestemming van de scheidsrechter het speelveld weer in en voorkomt vervolgens een doelpunt door de
bal, die in het verlaten doel dreigt te gaan, weg te trappen. Wat beslist de scheidsrechter?
Beslissing: Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en waarschuwt de verdediger
wegens het zonder toestemming (opnieuw) betreden van het speelveld.
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Van de werkvloer
Groene kaarten (de Gelderlander 4 november 2013)
Bij voetbalvereniging Olympia ’18 in Boxmeer wordt binnenkort niet alleen met gele en rode kaart
gewerkt, ook de groene kaart wordt getrokken. Niet door scheidsrechters maar door voetballers.
Jeugdvoetballers wel te verstaan. Zij delen de groene kaarten vóór en na de wedstrijd uit aan trainers,
coaches, spelers, ouders kortom iedereen die zich op het sportveld vertoond. “Wij willen hiermee de
positieve kant van het verhaal benadrukken” zegt Anthony Vogels, één van de initiatiefnemers van de
groene kaart. “Een gele of rode kaart betekent straf, groen is een beloning”.
Op de kaarten staan teksten van jeugdvoetballers. Zoals: “Ik vind het leuk als papa’s en mama’s komen
kijken, maar ze moeten wel hun mond dichthouden, ze mogen zich niet met het spel bemoeien”. Vogels
licht toe: “Het geweld op de velden lijkt toe te nemen. Denk ook aan de molestatie van grensrechter
Richard Nieuwenhuizen (hij overleed in december 2012 ten gevolge van mishandeling door een aantal
spelers van SV Nieuw Sloten). We richten ons op specifiek op het begeleiden van spelers, trainers en
ouders die ook voorlichtingsavonden krijgen. We willen ze door de ogen van de kinderen laten kijken.”
De groene kaartenactie start zaterdag 9 november en duurt een maand. Na de winterstop is er een
tweede actiemaand.
De dag erna (5 november) stond in de Gelderlander het antwoord op de enquête over deze kaart. De
stelling was: Scheidrechters zouden bij het betaalde voetbal ook over de groene kaart moeten beschikken.
43% was het hiermee eens en 57% was het hiermee oneens.
Grensrechter (de Gelderlander 21 november 2013)
Het was zaterdag in de bestuurskamer van Ostrabeke net een reünie. Een afvaardiging van Otterlo
bewaarde vooral warme herinneringen aan grensrechter Adriaan Hendriks. “Ik heb 750 wedstrijden voor
Ostrabeke gevlagd”, zei de 81-jarige Oosterbeker met gepaste trots. Bertus Hendriksen, voorzitter van
Otterlo, herinnerde zich Hendriks goed. “Hij was een ‘goeie’. Die heeft zeker 750 punten voor de club
gepakt” (commentaar redactie: Scheidsrechters neem dit mee als je fluit.)
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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

Looptrainers
Wolfheze > looptrainer Rijk Middelman (0318) 413282 - secretaris@covsarnhem.nl
Vervanger Ben Pattynama (0318) 637947 – bpattynama@hotmail.com
terrein vv Wodanseck Duitsekampweg 45 in Wolfheze tel 026-482 1404. Elke woensdag van
19.30 – 20.30u.
Clubavond op elke 2e woensdag van de maand na afloop van de training

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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Sport verbroedert of verloedert?
Een jaar geleden alweer werd een
assistent scheidsrechter (vroeger heette
dit grensrechter) doodgeschopt door een
aantal jonge spelers (en een vader). De
zaak is nog steeds (!!!) onder de rechter.
De vermeende daders beroepen zich, op
één na, op hun zwijgrecht. Het gaat te ver
om te stellen wie zwijgt stemt toe. Ook
belangrijk is om eens na te gaan of we hiervan hebben geleerd, als maatschappij, als voetballer, als
scheidsrechter, maar vooral ook als KNVB.
Als laatste: We willen het gezin van Richard Nieuwenhuizen veel sterkte toewensen op deze –voor
hun moeilijke- dagen. De tweede Kerst zonder vader en man.
Bijgaand een ingezonden stuk.
Het is al weer een jaar geleden,2 december
2012, dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen
bij een voetbalwedstrijd dusdanig was
mishandeld, dat hij er een dag later aan
bezweek.
Wereldwijd werd er bij het drama stilgestaan
een massale oproep volgde om respect! Maar
gebeurde dat ook ? Bij trainers, spelers en
scheidsrechters heerst het gevoel dat er weinig
is veranderd op de velden. Onterecht
concludeert de KNVB dat het aantal excessen is
met 15 % gedaald.
“Als we de lijn zo door trekken wordt het nog minder” aldus Michael van Praag voorzitter van de
KNVB. Om dat te bewerkstellingen werden tijdstraffen ingevoerd in de B categorie c.q. strengere
aanpak van de overtreders. Wie zich gewelddadig gedraagt werd geroyeerd.
Laten we met z’n allen hopen dat het voetbal weer clean wordt, vooral bij de c-jeugd, waar
veel ouders langs de lijn staan die nog al eens over de schreef gaan. FOUT ! Er zijn tegenwoordig
clubs (o.a. DTS’35 in Ede) die bij de jeugdwedstrijden waarnemers langs de lijn hebben staan die
ouders er op aanspreken. Dit helpt! Ondergetekende is daar zelf wekelijks aanwezig en is er getuige
van.
Iedereen, alle voetballers, het publiek en vooral onze scheidsrechters moeten in het weekend
kunnen genieten van de prachtige hobby, dat moet en mag niet verziekt worden door een stelletje
idioten.
Jan van Reemst.
Het bestuur van de scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken wenst u fijne
kerstdagen toe, en ziet u graag op onze nieuwjaarsreceptie 3 januari a.s.
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Spelregels De goede antwoorden zijn:
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.
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