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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

Februari 2014 -  jaargang 6 nr15 
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: Christoph Daum, Duitse trainer)  

“Een goede trainer is voetbalexpert, psycholoog, pedagoog, tovenaar en vuilnisemmer tezelfdertijd." 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

 

Nieuwjaarsreceptie met bowlen. 
Vrijdagavond 3 januari 2014 hield onze vereniging de jaarlijkse 
bowlingavond tevens nieuwjaarsreceptie. Ongeveer 40 
personen begonnen enthousiast met bowlingballen te gooien. 
Er werden strikes en spares gegooid, maar menige bal kwam 
via de goot naast de kegels terecht. Ruimte tot verbetering 
volgend jaar. Na het bowlen was er een Chinees-Indisch buffet 
in het restaurant naast de bowlingbaan.  Dit buffet zag er 
prima uit en samen met de drankjes die inclusief waren was 
het goed toeven na het bowlen.  
De voorzitter heeft voorafgaand aan het buffet nog zijn 
nieuwjaarstoespraak gehouden waarbij hij onder meer inging op het feit dat dit zijn laatste termijn als 
voorzitter was. 
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De laatste clubavond in Wolfheze  in 2013. 

 
Woensdagavond 12 december was de laatste 
clubavond in Wolfheze. Jan van Reemst had 
gezorgd voor een enorme salade met alles er op en 
er aan. Joop Visser ‘sponsorde’ de borrelhapjes én 
er waren spelregelvragen. Al met al genoeg 
ingrediënten om de scheidsrechters te voorzien 
van lesmateriaal en om de inwendige mens blij te 
maken. De foto’s geven aan hoe moeilijk de vragen 
kunnen zijn en hoe groot de salade was. Volgende 
keer zelf ook komen?? Wel eerst een uur trainen!!! 
Als laatste: De eerste ronde was van Hans van den Broek, die werd 75 (!!!) jaar oud en traint nog steeds.  

 
 

 
 

Column van Hans Achterberg 
Bij de tijd! 
De jongen schoot me aan toen ik aan mijn warming-up begon. “Mmmeneer, 
mmmag ik de klok doen vanmiddag?” zei hij stotterend. Natuurlijk zei ik ja 
want ik had al in de gaten hoe laat het was en gunde hem “zijn” middag van 
harte. En zeg nu zelf…waar wordt de tijd voor je bijgehouden als er slechts 
een handvol mensen langs de lijn staat? 
De wedstrijd verliep goed. Aan het eind van de wedstrijd drie  minuten 
blessuretijd erbij en precies op tijd afgefloten. Groot was mijn verbazing toen 
de begeleiders van de verliezende partij het veld in kwamen lopen en verhaal 
kwamen halen omdat het nog lang geen tijd was volgens de klok. Vreemd 
want meestal zijn ze vanaf het begin van de wedstrijd druk bezig met tijd bijhouden omdat ze ons niet 
helemaal vertrouwen. Maar mijn tijd is tijd dus het was tijd ondanks de protesten. 
Na het douchen kwam een bestuurslid excuses aanbieden. De tijdklokjongen moest aan het eind van de 
rust nodig naar het toilet en was de tweede helft zeven minuten later begonnen! Natuurlijk had het me 
moeten opvallen, maar ook ik was blijkbaar niet helemaal bij de tijd deze middag. 

 

 
 



 

 The Next Generation  3 

 

 

 

J W van Essen zaalvoetbaltoernooi Elburg 

 

Op zaterdag 4 januari  heeft het zaalvoetbalteam deelgenomen aan het J W van 
Essen zaalvoetbal n Elburg. 
Het toernooi werd georganiseerd door de scheidsrechtersvereniging Zwolle en 
omstreken. Arnhem was weer met een team aanwezig, o.l.v. coach Ben Pattynama. 
De eerste wedstrijd was tegen Winterswijk dat sterk begon maar sterk keeperswerk 
van Peter Bloksma voorkwam als dat Winterswijk op voorsprong kwam. Arnhem dat 
steeds beter in de wedstrijd kwam trok uiteindelijk aan het langste eind en won(3 – 
0). 
Wedstrijd nr.2 ging tegen Zutphen, een foutje van ons leverde Zutphen een 
voorsprong op. Maar we raakten niet in paniek en wisten ook deze wedstrijd 
winnend af te sluiten (1 – 2). Deventer was onze 3e tegenstander we hadden al 
gezien dat het een uitstekend team was met een absolute uitblinker in hun 
gelederen. Coach Ben had een goede tactiek uitgekozen waardoor hun gevaarlijkste 
man moeiteloos uitgeschakeld  werd. We sloten ook deze wedstrijd d winnend (0 – 
3). 
De lunchpauze was aangebroken opnieuw weer prima verzorgd door de dames van Zwolle. Wedstrijd nr.4 
was tegen Nijmegen, altijd wel met een speciaal tintje. Een derby ! We begonnen slecht aan de wedstrijd 
leden onnodig balverlies wat resulteerde in een 0 – 1 achterstand. De ruggen werden gestrekt en we 
gingen beter spelen, Jeroen scoorde de gelijkmaker en de ban was gebroken. Een  4 – 1 overwinning. De 
kruisfinale was bereikt! en Nijverdal was de tegenstander wat kon er misgaan niets toch. Arnhem ging de 
strijd aan en wist ook deze wedstrijd winnend af te sluiten  2 – 4. Evenals vorig jaar -toen o.l.v. Nico Kooij- 
werd de finale bereikt, toen lukte het niet om deze winnend  af te sluiten. Zou het dan nu wel lukken ? 
N.O. Twente was de tegenstander. Ben had in de kleedkamer met de jongens de tactiek doorgesproken 
,en met een goed gevoel gingen we de strijd aan, maar dat was gemakkelijker gezegd als gedaan. Het leek 
wel als of  we ineens niet meer konden voetballen, bijna niets lukte meer. Twente dat vrij snel uitliep naar 
een 0 – 4 voorsprong had vleugels en we waren machteloos Met nog 5 minuten te spelen wisten we te 
scoren even later nog een keer, zou het nog kunnen? Helaas de tijd was te kort en zo werden we verslagen 
met 2 – 4. Opnieuw de 2e plaats jammer 
Toch kunnen we terug zien op een 
goed toernooi, ze zeggen wel eens 
3x scheepsrecht dan maar 
proberen om volgend jaar de 1e 
plaats zien te veroveren. De 
spelers die actief waren; Peter 
Bloksma, Emiel Toonen, Sjako 
Hendriksen, Jeroen Westen, Peter 
Hoving, John Cristiaan en Victor 
Kleve jr.  Leider: Jan van Reemst. 
Vaste supporter, altijd aanwezig, 
Luuk Rijtma dank voor 
belangstelling. 
 
Jan van Reemst. 
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Voetbalverenigingen. 
 

In de derde klasse A Oost zaterdag  zijn vier clubs gestopt. Eén vanwege faillissement (Ostrabeke), twee 
zijn (op dit moment, maar de zaak loopt nog) uit de competitie gehaald door de KNVB vanwege 
‘onregelmatigheden’, dit is een mooi woord voor slaan, vechten enz. Dit zijn SDS’55 en Oranje. De 
laatste, Elsweide, is gestopt vanwege het niet op de been kunnen brengen van een representatief elftal. 
Je gaat je afvragen of voetbal nog wel leuk blijft voor de mens. De jeugd kiest meer en meer voor óf 
andere vormen van sportief vertier óf helemaal geen sportief vertier.  Als je al geen eerste elftal meer op 
de been kunt brengen óf mag brengen heeft dat natuurlijk wel een oorzaak. Daar hebben wij als 
scheidsrechters weinig over te melden. Het heeft natuurlijk wel een positieve keerzijde. Door het kleine 
aantal scheidsrechters worden nu procentueel meer wedstrijden geleid door KNVB-scheidsrechters.  
 

 
 
 

 

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 e-mailadressen aan derden. 
Het clubblad wordt BCC gemaild, dus de e-mailadressen zijn NIET 
zichtbaar 
 
Kopij 
Helaas…helaas, jullie durven niet, of willen niet. Een uitzondering vormt 
de nieuwe column van Hans Achterberg.  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. 
Totaal 5 keer 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 ligt nu voor u, nr. 2 verschijnt rond 1 april.  Er is dus nog genoeg tijd 
voor kopij!!!!. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 
14 april 2014. De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. 
Locatie is de kantine van de vv Wodanseck, gevestigd aan de Duitse 
Kampweg te Wolfheze. 
Noteert u deze datum vast in uw agenda. De agenda evenals het 
verslag van de vorige vergadering zal u afzonderlijk worden 
toegezonden.  
 
Namens het bestuur, 
Rijk Middelman. 
 
 

 
 

Agenda   
 

Ma 14 april 2014     Algemene Ledenvergadering                                                                                 
Za 7 juni 2014                  IJsel en Berkeltoernooi (veldvoetbal voor scheidsrechters) 
 
 
 

Bestuursvergadering 
Elke 2e maandag van de maand. Aanvang: 19:30 uur. 
Data in 2014:  
Info: secretaris 
Alle vergadering kunnen door leden vrij worden bezocht. Inspreken is 
uitsluitend toegestaan na vooraf overlegd te hebben met de secretaris. 
 
 

 
 
 

Verenigingsscheidsrechters opgelet ! 
 

De clubscheidsrechters, die wekelijks worden ingezet bij hun vereniging, 
kunnen een half jaar gratis gebruik maken van de faciliteiten die onze 
scheidsrechtersvereniging  aanbiedt. 
De faciliteiten bestaan o.a. uit: trainingen, spelregelkennis (zowel 
veldvoetbal als zaalvoetbal). 
Wil je een nog betere scheidsrechter worden of bij de club of wil je de 
stap naar de KNVB maken, dan kan de scheidsrechtersvereniging je 
(blijven) helpen. 
Als je van dit mooie aanbod gebruikt wilt maken neem dan contact op 
met Jan van Reemst,tel.nr.0318 – 417497. 
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Vanuit het bestuur: 
 

1. Op 14 januari en 10 februari heeft het bestuur 
vergaderd. De volgende zaken zijn besproken. 

2. Het bestuur is aanwezig geweest bij het J.W. van 
Essentoernooi waar ons zaalvoetbalteam een zeer 
verdienstelijke 2e plaats wist te behalen. 

3. Van de KNVB werd bericht ontvangen vaan een 
tweetal BOS-cursussen voor scheidsrechters bij de 
voetbalverenigingen Spero en Barneveld. Bij beiden 
gaat het bestuur op bezoek om de vereniging te promoten. 

4. Er is een uitnodiging voor een overleg met werkcommissie scheidsrechterszaken van de KNVB, 
regio D. Hier zal een afvaardiging van het bestuur naar toe gaan. 

5. Er zijn kandidaten voor het invullen van een bestuursfunctie. Zij zullen op de ledenvergadering 
worden voorgedragen door het bestuur. 

6. De website is tijdelijk onbereikbaar voor de webmaster geweest. Gelukkig zag de webmaster kans 
de website weer in de lucht te krijgen. Aan een nieuwe lay-out wordt gewerkt. 

7. De Nieuwjaarsbijeenkomst werd geëvalueerd. 
8. Van de organisatie van de Arnhem Cup werd een uitnodiging ontvangen voor de openingsavond. 
9. De datum van de spelregelwedstrijd district Oost voor scheidsrechters teams werd bekend 

gemaakt. Deze is op 11 april 2014 in Deventer. Het bestuur zal  de verrichtingen van ons team 
gaan volgen. 

 
 

 
 
 

 

Gevraagd: scheidsrechters voor een toernooi 
Aangeboden: scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken 
 
 

Elke voetbalvereniging organiseert regelmatig een toernooi. Vaak is dat 
met Pasen of met  Pinksteren of aan het eind van het seizoen. Bovendien 
worden er ook veel oefenwedstrijden georganiseerd. Onze 
scheidsrechtersvereniging kan u hiermee helpen. 
Wij hebben contact met onze leden, allen scheidsrechter, en willen u 
helpen. Immers u heeft een scheidsrechter of scheidsrechters nodig. 
 
Informatie hierover via secretaris@covsarnhem.nl 
Het Bestuur. 
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Toernooi 
 

 
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. 
 
 

 
 

 
 

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 INCLUSIEF  BTW EN VERZENDKOSTEN 

LET OP ONZE PAKKET AANBIEDINGEN    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  
Maart 
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  
 
April 
01-04   Ruud Roelevink 
06-04   Herman ten Kaat 
07-04   Rogier Kamerbeek 
12-04   Ben Tromp 
19-04   Eren Demirci 
30-04   Hans Achterberg 

 

Mei 
01-05   Mink Toet 
06-05   Marco tet Broek 
08-05   Dimitry Klift 
14-05   Henrico Pit 
18-05   Johan van Dijk 
18-05   Joop Visser 
20-05   Rene Kuiper 
20-05   Gerardus Mulhuyzen 
23-05   Niels Goutier 
24-05   Jan de Wilde 
29-05   Peter Bloksma 

 
 
 
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  

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:penningsmeester@covsarnhem.nl
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Denk mee met………bron: internet  
Op zoek naar beste aanpak voetbalgeweld 
Het druk bezochte congres ‘Sport en emotie’ bij Hogeschool Utrecht bood ruimte aan tegengestelde visies 
over de aanpak van geweld op en rond de voetbalvelden: repressie of preventie? 
 
Aan het eind van het plenaire deel van het congres ‘Sport en emotie’ ontstond een felle discussie tussen 
twee sprekers. Die ging over de beste aanpak na een recent geweldsincident op het voetbalveld, waarbij 
een voetbalmoeder van FC Almere een 11-jarig spelertje mishandelde. Volgens Jansing van stichting Meer 
dan voetbal is in zo’n geval een goed gesprek met voetballer en ouders belangrijk. Maar Van der Torre, 
lector bij de Politieacademie, noemde het naïef te denken dat een dergelijke aanpak werkt. “Er zijn hier 
sancties nodig, want die zijn effectief”, aldus Van der Torre. Hier stond het pleidooi voor preventie 
lijnrecht tegenover het pleidooi voor repressie. 
Het congres ‘Sport en emotie’ bij Hogeschool Utrecht bood op 13 mei ruimte aan beide visies. Centraal 
thema was daar de agressie op en rond de voetbalvelden, opgelaaid na de gewelddadige dood van 
grensrechter Richard Nieuwenhuizen, december vorig jaar. Gesproken werd over oorzaken van het 
geweld, en over de gewenste oplossingen. Het congres, dat onder leiding stond van presentator Tom 
Egbers, trok een volle zaal. 
 
Problemen voorspelbaar 
Volgens lector Van der Torre is het goed te voorspellen waar het misgaat op de voetbalvelden. Hij 
beweerde dit op basis van gegevens van de politie waarover hij beschikt. “Bij sommige clubs lopen 
tikkende tijdbommen”, zei Van der Torre. “Het is de realiteit dat bepaalde criminele jongeren spelen in 
voetbalteams. Daarmee verplaatst het probleem van de straat zich naar het voetbalveld. Er zijn zelfs 
criminele kopstukken, die eigen teams hebben opgezet. De politie weet daarvan, maar de KNVB helaas 
niet of te weinig.” 
Hij pleitte voor een strenge aanpak, onder het motto: spelers moeten de toegang tot het voetbal 
verdienen. Tijdelijke uitsluitingen van spelers die zich misdragen, maar ook het instellen van 
voetbalverboden zijn volgens Van der Torre effectieve maatregelen. Hij wil ook dat er een lijst met 
‘geshortliste’ clubs verschijnt, die in kaart brengt welke spelers en teams problemen veroorzaken; 
belangrijk voor onder meer de KNVB. 
 

Wat vinden wij hiervan? 

Reacties naar: referee@covsarnhem.nl  
Hoe kan het geweld rond en op de voetbalvelden het beste worden aangepakt? Uw mening wordt 
gepubliceerd (als u tenminste DURFT te reageren). 
 
Een oplossing: 
Maatschappelijke stages 
Dit is zeker al het geval bij de amateurvoetbalclub VV De Meern, zo blijkt bij de interactieve sessie ‘Sport 
en binding’. Bij deze club kunnen jonge leden maatschappelijke stage lopen, waardoor ze meer betrokken 
raken bij de club. Eelco Koot, werkzaam bij VV De Meern en Hogeschool Utrecht, noemt dit een een 
succesvolle aanpak. Koot: “Je ziet deze jongeren vleugels krijgen, omdat ze die stage uitvoeren zonder 
bemoeienis van de ouders. Ze operen zelfstandig. Daarmee raken ze meer betrokken bij de club en 
bovendien ontstaat er een ‘wij-gevoel’.” 
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Voor u gelezen: 
 
Column Tommy Wieringa (de Gelderlander 4 januari 2014) 
Samengevat zegt Tommy Wieringa (TW) dat je op het voetbalveld veel kunt leren. Alle vuiligheid van de 
samenleving verzamelt zich daar en komt tot ontbranding. Voetbal is een sport voor heren die wordt 
gespeeld door beesten en rugby is een sport voor beesten die wordt gespeeld door heren.  Een andere 
definitie: Voetballers doen 90 minuten of ze pijn hebben, rugbyers doen 80 minuten alsof ze dat niet 
hebben. 
TW bezocht in decrember een voetbalwedstrijd en bleef even staan kijken. Het was opvallend wat de 
spelers zich allemaal permitteerden  jegens de scheidsrechter. Ze belichaamden zonder uitzondering de 
onschuldige, gedupeerde burger, door de ander benadeeld en in zijn waardigheid aangetast. Het gesakker 
op het voetbalveld is zo massaal, zo epidemisch, dat het tot de cultuur van het voetbal is gaan behoren en 
er niet meer uit te verwijderen valt. 
Clubscheidsrechters zijn de bron van veel kwaad op de velden, (aldus een schrijver van de Volkskrant). Ze 
zouden het spel moedwillig saboteren en de oorzaak zijn van veel uit de hand gelopen wedstrijden. Dit is 
onzin beweert TW. Ook het rugby heeft te maken met thuisfluiters, maar blijft verschoond van de 
excessen van het voetbal. 
De oplossing van het probleem bij voetbal is eenvoudig: ga rugbyen! 
 
Vlaggen (bron: de Gelderlander 29-01-2014 rubriek In de wandelgang) 
Clubgrensrechters zijn er om per seizoen minimaal zes punten te pakken voor een ploeg. Dit staaltje 
‘corruptie’ hoort er schijnbaar bij. De heer Venema, clubgrensrechter bij DUNO, is geen uitzondering. Hij 
hield er zaterdag tegen Advendo’57 enkele dubieuze vlagsignalen op na. Dat kan. Na afloop gaf hij de 
Ederveense selectie even mee dat één van die vlagsignalen waaruit prompt werd gescoord onterecht was. 
"Ik ben er nog trots op ook” schijnt hij zelfs gezegd te hebben. Dat laatste kunnen we niet bevestigen, 
maar in de volksmond noemen we zulks gedrag ‘olie op het vuur gooien’. En een beetje dom is het ook. 
 
Commentaar redactie: 
Collega scheidsrechters, doe hier je voordeel mee!!! Dit soort uitwassen moeten we niet tolereren op 
onze velden. Wij maken het verschil door dubieuze vlagsignalen NIET over te nemen. 
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Wie moet je hebben? 

 
Bestuur  
Martin Bernhard > voorzitter  
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 b_pattynama@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 

 
 

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. Wanneer is de speeltijd verstreken? 
a) Als het eindsignaal klinkt. 
b) Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is. 
c) Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwerking van een 
binnen de speeltijd toegekende strafschop afwachten. 
d) Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwerking van een 
hoekschop, vrije schop of aanval op het doel van de tegenpartij afwachten. 
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2. Bij welke van de onderstaande spelhervattingen mogen tegenstanders dichter dan 9,15 meter bij de bal 
staan? 
a) De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen. 
b) De strafschop waarvoor de speeltijd wordt verlengd. 
c) De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij in het strafschopgebied van de tegenpartij. 
d) De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied van de tegenpartij. 
 
3. De verdedigende partij schiet een directe vrije schop van binnen het eigen strafschopgebied per 
ongeluk rechtstreeks in het eigen doel. Wat beslist de scheidsrechter? 
a) Hoekschop. 
b) Doelschop. 
c) Directe vrije schop overnemen. 
d) Indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 
 
4. Een veldspeler bevindt zich in zijn eigen strafschopgebied en raakt juist buiten dit gebied, maar binnen 
het speelveld, de bal opzettelijk aan met de hand. Hoe en waar zal nu de spelhervatting zijn? 
a) Met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het strafschopgebied. 
b) Met een strafschop voor de aanvallende partij. 
c) Met een directe vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal werd aangeraakt met de 
hand. 
d) Met een directe vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het strafschopgebied. 
 
5. De doelnetten waarover gesproken wordt in de handleiding moeten niet te strak gespannen zijn. Zijn er 
nog meer voorschriften ten aanzien van de doelnetten? 
a) Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen, doellat en aan de buitenzijde van de doellijn op de grond 
bevestigd zijn en mogen de doelverdediger niet hinderen. 
b) Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen en de doellat bevestigd zijn en ook aan de grond op minimaal 
1,15 meter van de buitenzijde van de doellijn. 
c) Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen en de doellat bevestigd zijn en ook aan de grond op minimaal 
2,24 meter van de buitenzijde van de doellijn. 
d) Neen, er zijn verder geen voorschriften. 
 
6. Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een blessure te laten behandelen, komt 
zonder toestemming van de scheidsrechter weer in het speelveld en speelt nabij de zijlijn de bal met de 
hand. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken? 
a) Hij vermaant deze speler en hervat met een directe vrije schop. 
b) Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een directe vrije schop. 
c) Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop. 
d) Hij toont deze speler de gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart. Het spel wordt hervat met een 
indirecte vrije schop. 
 
 


