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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

April 2014 -  jaargang 6 nr 2 
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: Johan Cruijff)  

“Het behoort tot de wetten van het voetbal dat op succes vaak een grote teleurstelling volgt.." 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 
 

 

Nieuw bestuur 
 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 14 
april 2014 is een nieuw bestuur gekozen. 
De huidige voorzitter Martin Bernhard nam afscheid door de 
voorzittershamer te overhandigen aan de nieuwe voorzitter 
Hans Achterberg. Het bestuur bestaat verder uit (van links 
naar rechts op de foto) Rijk Middelman (penningmeester), Jan 

van Reemst, 
Constant Onstenk 
(secretaris) en Joop 
Visser. 
 
Tijdens de af en toe 
wat hectische 
vergadering werd 
ook nog een drietal 
leden gehuldigd. 
Tonny Courbois, 

Hans van den Broek en Ton Boks waren 40 jaar lid van onze 
vereniging én van de COVS. Een bloemetjes, cadeaubon en een oorkonde viel hun ten deel. De 
vergadering, die verder snel verliep, werd gehouden bij de vv Wodanseck in Wolfheze. Martin Bernhard 
werd ook nog gehuldigd en toegesproken door Stan Burm en Johan Dollekamp. Daarover meer verder in 
dit blad. 
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Goed voorbeeld doet goed volgen…….. 
Zaterdag 15 maart was een bijzondere dag voor DTS ’35 uit Ede en 
in het bijzonder voor de clubscheidsrechters en hun coördinatoren. 
Eric Braamhaar kwam de club certificeren. Namens de KNVB werd 
het certificaat ARAG-KNVB Fairplay certificaat uitgereikt. Het doel 
van de certificering is om meer amateurverenigingen te stimuleren 
actief aan de slag te gaan met het scheidsrechters beleid in de 
vereniging.  Men heeft dit voortvarend aangepakt bij DTS ’35. 
Ouders die veel te fanatiek tot bijna onbehoorlijk aanwezig waren 
werd gevraagd voortaan op te treden als begeleider. Dus positief 
aan de slag met de jonge scheids in plaats van verbaal af kraken. 
Deze aanpak werkte. Men had al jonge scheidsrechters 
gestimuleerd om eens een wedstrijd te fluiten. Al met al kan dit –
aldus een prima speechende Eric Braamhaar- leiden tot één tot 
twee scheidsrechter die de ‘grote’ KNVB gaan versterken als 
scheidsrechter.  Eric gaf aan dat hij ook jong was begonnen en dat 

zijn motivatie ook 
aanwezig bleef 
toen hij zijn eerste wedstrijd moest fluiten en op tijd bij 
de club aanwezig was maar het hek nog dicht was. Toch 
doorgaan, voetbal heeft scheidsrechters nodig. Het 
belangrijkste vond Eric het plezier dat aanwezig moet 
zijn bij alle voetballers, plezier in je sport, plezier is de 
essentie. Een scheidsrechter faciliteert dit plezier en 
moet daaruit weer met een goed gevoel verder. 

 
 
 
Onze vereniging heeft DTS ’35 hierbij 
ondersteund. Jan van Reemst begeleidt 
de jonge scheidsrechters (tips en trucs). 
Piet de Groot en Henk van Ettekoven 
organiseerden scheidsrechter 
bijeenkomsten. Kortom een goed 
voorbeeld is gegeven. Welke vereniging 
volgt? 
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Column van Hans Achterberg 
Scheids….ook een bal?  
Ik had zaterdag een heuse derby, maar dan ook een hele echte: 
AVW tegen Westervoort. Beide clubs hebben hun velden naast 
elkaar dus was deze wedstrijd volgens mij de hele week al 
onderwerp van gesprek in het dorp en ongetwijfeld ook op 
verschillende scholen.  
Bij binnenkomst in de bestuurskamer kreeg ik van een charmante 
dame een heerlijke kop Westervoortse koffie aangeboden. De 
sleutel van de scheidsrechters kamer lag klaar en ook de vlaggetjes 
lagen al te wachten. Goed geregeld dus allemaal: helemaal top!  Bovendien was er ook een scout van 
Vitesse, maar ik neem aan dat die niet voor mij kwam want die tijd ligt toch alweer een jaar of dertig 
achter me.  
Een lid van het ontvangstcomité vroeg of ik ook al een bal wilde en dat leek me ook buitengewoon handig 
voor een partijtje voetbal. En na een minuut of vijf werd de bal bezorgd; een overheerlijke gehaktbal op 
een wit broodje en heerlijke mayonaise erbij. Jullie snappen dat ik deze niet voorbij liet gaan en mijn 
warming up vijf minuten korter was! 
 
Hans Achterberg 
 

 
 
 

 
 

De scheidsrechter-manager 
 
Bij alle zichzelf respecterende golfclubs rijden de ‘greenkeepers’, de 
opzichters, rond in elektrische karretjes. De afstanden zijn zo groot 
dat het ‘managing by walking around’ verandert in ‘managing by 
driving around’. Ook deze scheidsrechter begeleider moet bij 
DTS’35 zulke afstanden overbruggen en zoveel(!!!) scheidsrechters 
begeleiden dat elektrisch vervoer een noodzakelijke optie is. Het is 
dus niet luiheid, gemakzucht of een andere smoes, maar gewoon 
noodzaak. Feit is natuurlijk wel dat dit een positieve impuls is voor 
zowel onze vereniging als voor het aantal scheidsrechters dat 
wedstrijden leidt. 
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Martin Bernhard neemt afscheid! 
 
Martin Bernhard (74 jaar) neemt na zes jaar 
afscheid als voorzitter van COVS Arnhem & 
Omstreken. Wie is Martin Bernhard eigenlijk. 
Een zoektocht op de social media levert niet al 
te veel gegevens op dus ben ik bij Martin op 
bezoek geweest in zijn woonplaats Mook. 
  
Martin heeft niet altijd in Mook gewoond, 
maar is geboren en getogen Amsterdammer 
en heeft dus de Nederlandse taal in woord en 
geschrift aardig bijgespijkerd want ik hoor niet 
dat hij uit Amsterdam afkomstig is. Er stroomt 
dus behoorlijk wat rood/wit bloed door zijn 
hart. Martin ging vroeger vaak van Slotermeer 
wandelend naar de Meer (Stadion Ajax) en 
daaruit zal waarschijnlijk zijn passie voor 
wandelen en de wandelsport zijn 
voortgekomen; Martin heeft de Vierdaagse 25 
keer op een rij gelopen! En is ook daar als 
vrijwilliger actief geweest. Al dat gewandel heeft er ook toe bijgedragen dat hij ook aan atletiek gedaan 
heeft en dan met name de 10 en 25 kilometer cross. Dit alles heeft hem later veel profijt opgeleverd bij 
zijn scheidsrechters carrière. 
Na omzwervingen is Martin voor zijn werk uiteindelijk in Mook terecht gekomen. Bij aankomst in Mook 
viel mij al meteen op dat Martin en Petrie (Martins vrouw) een prachtig huis hebben; een vrijstaande 
bungalow die Martin zelf ontworpen en gebouwd heeft met behulp van een aannemer. Achteraf ook wel 
verklaarbaar. Na zijn werk als scheepsschieter (timmer- en meubelvak) bij de scheepsbouw Amsterdam 
heeft Martin na zijn HBO opleiding als bouwkundige en opleiding aan de Bestuursschool als ambtenaar 
Bouw- en woningtoezicht gewerkt tot hij op 61-jarige leeftijd vervroegd met pensioen is gegaan als 
technisch hoofdambtenaar bij de gemeente Mook. 
De COVS kun je eigenlijk wel een hele grote hobby van Martin noemen. Ik zal jullie een volledige 
opsomming van zijn verdiensten voor de KNVB en COVS besparen want dan heb je zo twee bladzijden 
vol. Martin hoopt in 2016 veertig jaar lid te zijn van de COVS en is scheidsrechter, district bestuurslid, 
voorzitter van de COVS groep Nijmegen & Omstreken, voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging 
Arnhem & Omstreken en de commissie Fair-Play geweest en  in 1997 ook nog onderscheiden met de 
zilveren draagspeld van de COVS. Martin heeft dus zijn verantwoordelijkheden genomen zodat anderen 
hun hobby ook goed konden beoefenen. Als scheidsrechter en lid van de COVS heb je vaak geen idee dat 
er ook mensen achter de schermen heel actief zijn voor de COVS. Martin heeft het al die jaren met veel 
plezier gedaan. Martin is in 1996 onderscheiden met de zilveren draagspeld van de KNVB. In 2009 kreeg 
hij bij zijn afscheid als KNVB official de gouden draagspeld en is hij ook benoemd tot Lid van Verdienste 
van de KNVB. Een hogere onderscheiding is er niet en Martin heeft vol trots het ingelijste papier laten 
zien ondertekend door Michael van Praag. Een onderscheiding waar hij verschrikkelijk trots op is.  
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Door al het bestuursgeweld zou je bijna vergeten dat ook Martin gewoon met zijn voeten in de 
scheidsrechtersklei heeft gestaan. Na een korte carrière als keeper bij bedrijfsvoetbal (moest in 1976 
stoppen na een hernia) heeft Martin  van 1976 tot en met 2009 met veel plezier zowel op het veld als in 
de zaal gefloten in de afdelingen Noord-Holland, Groningen, Nijmegen en het district Oost. En als je over 
anekdotes begint kan hij eindeloos doorgaan. Eén keer is hij, volgens voetballers, overdreven gezegd aan 
flinke klappen ontkomen. Martin gaf de spits van een elftal een stevige schouderklop toen hij een mooi 
doelpunt had gemaakt. Wat hij na de wedstrijd hoorde van de spelers was dat deze man normaal 
gesproken meteen terugslaat en net uit de bajes was vanwege gewelddadigheden en niet zo gewend was 
aan zulke vriendschappelijke, goedbedoelde schouderklopjes. Martin heeft in zijn carrière altijd één 
eigen spelregel toegepast: “Als ik fluit, kom ik er niet op terug!” Ook vindt hij dat je altijd rustig moet 
blijven bij akkefietjes en pas weer moet beginnen als het weer helemaal rustig is. Wijze lessen voor 
beginnende scheidsrechters. Na afloop van de wedstrijden vond hij het dan weer wel leuk om te 
discussiëren over de mogelijk door hem gemaakte fouten en was Martin ook niet te beroerd om zijn 
fouten toe te geven. Een goede scheidsrechter moet in zijn ogen beschikken over een goede 
spelregelkennis en een goede conditie, onberispelijk gekleed zijn, een juiste houding hebben, 
consequent zijn en ook in de eerste seconden niet aarzelen een gele kaart te trekken. Een goede 
spelregelkennis en een goede conditie kun je krijgen door deel te nemen aan de trainings- en thema-
avonden van de COVS-vereniging in jouw buurt waar je ook sociaal bezig kunt zijn en ervaringen kunt 
uitwisselen met andere scheidsrechters en dat is ook heel belangrijk. 
Is er ook nog een leven naast de COVS? Martin heeft verschillende hobby’s. 
Hij heeft bij de vrijwillige brandweer gezeten (en uiteraard ook brandjes 
geblust!), heeft alle Baantjers verzameld en ook postzegels verzamelen is 
een grote hobby. Bij het verzamelen van postzegels heeft hij één keer een 
hoofdprijs gewonnen: zijn vrouw Petrie. Ze kwam binnen om wat zegeltjes 
te ruilen en is nooit meer weggegaan! Blijven plakken zullen we maar 
zeggen! 
  

Op mijn vraag of ik nog onderwerpen vergeten was waar Martin graag iets 
over zou vermelden, gaf hij als tip dat we als COVS Arnhem & Omstreken 
onze website verder moesten uitbreiden, als bestuur veel nieuws op de 
website moesten plaatsen zodat de leden goed op de hoogte zijn over het 
reilen en zeilen van onze vereniging. Ook moeten we proberen nieuwe leden 
te werven en dat is een taak voor alle huidige leden: mond-tot-mondreclame 
werkt dan het beste. En tot slot moeten we iedere scheidsrechter wijzen op 
het belang van het bezoeken van de trainings- en thema-avonden. 
Wij wensen Martin en Petrie ontzettend veel geluk, gezondheid en al het 
goede toe en weten dat Martin al zijn vrijwilligersactiviteiten en dus ook het 

voorzitterschap van Arnhem & Omstreken met heel veel plezier gedaan heeft en daarvoor willen we hem 
ontzettend bedanken! 
  
Namens de COVS Arnhem & Omstreken, 
Hans Achterberg 
 

 
 
 
 



 

 The Next Generation  6 

 

 
 

Voetbalverenigingen. 
 

In de derde klasse A Oost zaterdag  zijn vier clubs gestopt. Eén vanwege 
faillissement (Ostrabeke), twee zijn op dit moment 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.  
 
 

 
 

 

Arnhem Cup 2014 

 

Op vrijdagavond 14 maart was het weer zover….de loting van de Arnhem Cup. 
Onze scheidsrechtersvereniging was vertegenwoordigd door Rijk, Jan en 
ondergetekende. Wij spelen bij de Arnhem Cup een hele kleine rol. Een 
bescheiden rol bij beoordelen jeugdscheidsrechters en een aantal van onze 
leden fluit wedstrijden voor de Arnhem Cup. 
Voordat het programma in de kantine van Eendracht losbarstte werden we 
keurig ontvangen in de bestuurskamer van Eendracht. We hebben de nodige handjes geschud en 
contacten gelegd. Je merkt dan dat we als scheidsrechtersvereniging zeker gewaardeerd worden.   
Han Dreuning hield verschillende interviews in het kader van het sportcafé en dat was leuk om mee te 
maken. Geïnterviewd werden onder andere de toernooileiding, het bestuur van Cranevelt, Kevin Moeliker 
(jeugdtrainer Vitesse en Oranje O19), Danny Meuken van de ASF, Geert van Gessel (algemeen voorzitter 
van de tuchtcommissie KNVB-Oost), Jan Snellenburg en Bert Roetert van Vitesse en Tom Dijkerman 
aanvoerder van AVW 66. 
Het was interessant om te horen hoe Stichting Cranevelt met haar geld omgaat. Zij beheren een pot geld 
die ooit vrijgekomen is toen de voetbalvereniging stopte. Zij besteden dit geld nu aan allerlei (sportieve) 
initiatieven die plaatsvinden. De aanvrager moet dan een plan van aanpak overleggen en een verzoek om 
een bijdrage indienen. Onze scheidsrechtersvereniging heeft hiervan ook gebruik kunnen maken en 
Cranevelt heeft o.a. onze headsets en een aantal jassen betaald. Dit jaar en volgend jaar sponsort 
Cranevelt de jeugdaflevering van de Arnhem Cup. Een zeer goed initiatief. Wij hebben als 
scheidsrechtersvereniging met Fred Kroes en Karel van Ingen gesproken en laten blijken dat we hun 
initiatieven zeer waarderen. 
Als jullie dit stukje lezen is de Arnhem Cup alweer in volle gang (start eind maart).Wij dragen als COVS 
scheidsrechtersvereniging de Arnhem Cup een heel warm hart toe en zullen ons gezicht in ieder geval bij 
de wedstrijden en loting laten zien en indien gewenst onze bijdrage als scheidsrechters leveren.  
Hans Achterberg 

 



 

 The Next Generation  7 

 

 
 
 
 
 
 

Agenda   
                                                                              
Za 7 juni 2014                  IJssel 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. 
 
 

 
 
 

 

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. 2 ligt nu voor u, nr. 3 verschijnt rond 1 juli.  Er is dus nog genoeg tijd 
voor kopij!!!!. 
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Martin Bernhard gehuldigd 
 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd Martin in het 
spreekwoordelijke zonnetje gezet. Eerst door de voorzitter 
van de COVS, Johan Dollekamp, die hem de gouden 
scheidsrechter opspeldde. Dit ‘ereteken’ wordt verleend 
aan mensen die veel, heel veel voor de scheidsrechters in 
het algemeen hebben betekend (zie linker revers van 
Martin, onderste speldje) . De functies die Martin heeft 
vervuld zijn vermeld in het interview met betrokkene. Ook 
Stan Burm, namens de KNVB, huldigde Martin voor zijn vele 

verdiensten 
(zie foto). 
Martin heeft 
onze vereniging gedurende langere tijd als voorzitter 
gediend. Waarvoor dank. In een soms emotioneel 
dankwoord dankte Martin een ieder, maar vooral zijn vrouw 
Petrie, die hem vele avonden moest missen omdat hij –
weer- op pad was. Misschien komt er nu meer tijd voor de 
gezamenlijke hobby, de filatelie.  
 
 
 

 

 
 
 
 

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:  
 

Nieuws van het bestuur. 
Zo ben  je gewoon lid van de COVS en zo ben je 
gebombardeerd tot voorzitter. Het overkwam mij 
afgelopen week tijdens de ledenvergadering. Ik moet er 
natuurlijk niet al te dramatisch over doen want ik was er 
zelf bij en ik heb er heel veel zin in om samen met de 
andere bestuursleden de schouders onder deze klus te 
zetten en een actieve bijdrage te leveren aan een 
bruisende COVS Arnhem & omstreken. We hebben ideeën genoeg, maar natuurlijk kunnen we niet 
alles doen en we doen in de toekomst graag een beroep op jullie. We willen er ook een gewoonte 
van maken jullie in iedere Referee op de hoogte te brengen van wat ons als bestuur allemaal 
bezighoudt op dat moment.  
Veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van de Referee! 
Hans Achterberg, 
voorzitter. 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 IJssel- 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. 
Hans Achterberg                              voorzitter@covsarnhem.nl 
Rijk Middelman                                penningmeester@covsarnhem.nl 
Constant Onstenk                            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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Prima prestatie van ons spelregelteam  
 
 

Eindelijk was het zover na ruim een half jaar te hebben te hebben getraind 
op vrijdagmorgen mochten we eindelijk eens voor het echte aantreden in 
het mooie clubgebouw van de scheidsrechtersvereniging Deventer in de 
districtsfinale van het district Oost. Nadat we op de gebruikelijke tijd 
hadden verzameld en de maaltijd hadden genuttigd gingen we vol goede 
moed op weg naar Deventer. De training van het afgelopen jaar moest zijn 
vruchten gaan afwerpen en we wilden ons gaan plaatsen voor het NK die 
in Boxmeer word gehouden. Ook dit jaar zou de strijd weer gaan tussen 
Apeldoorn  en Arnhem met Deventer als outsider zoals de laatste jaren 
gebruikelijk was.  
We gingen van start met Paul Reijbroek op 1 Johan van Dijk op 2 en Henk 

van Ettekoven op 3 en Gert van Ginkel als reserve onder de bezielende leiding van Ton Boks. We 
begonnen met 2 rondes leesvragen welke wisselend verliepen maar daar kwamen we als winnaar uit de 
bus met 120 punten op de voet gevolgd door Apeldoorn 1 met 116 punten. Daarna moesten we aan het 
schriftelijk beginnen. Deze ronde werd met 86 punten afgesloten waar wat lastige vragen in zaten 
betreffende de B categorie. Niemand van de deelnemers wist hier dan ook 100% te scoren. 
Na een korte pauze gingen we verder met het mondelinge gedeelte. Helaas wisten we hier niet de juiste 
score neer te zetten zodat we hier met 39 (van de 48) punten genoegen moesten nemen. 
De laatste ronde was de quizronde. Hier wisten we 65 van de 75 punten te scoren zodat de goede 
rekenaars tot 310 punten kwamen. Helaas had Apeldoorn het iets beter gedaan met 318 punten zodat we 
met de 2e plaats genoegen moesten nemen. We wensen Apeldoorn dan ook veel succes in Boxmeer maar 
volgend jaar staan we er weer. 
De volledige uitslag: 
1. Apeldoorn 1                318 punten 
2. Arnhem                       310 punten 
3. Deventer                     300 punten 
4. Zutphen                       270 punten 
5. Nijverdal                      220 punten 
6. Apeldoorn 2                 301 punten (dit team deed buiten mededingen mee) 
 
Zoals jullie zien waren de verschillen gering en was er in het team toch wel wat teleurstelling te bespeuren 
omdat er toch wel meer in had gezeten. Maar positieve was dat de mensen zeker nog een jaar door gaan 
en natuurlijk zijn nieuwe mensen van harte welkom. 
Individueel winnaar werd Roy Donk uit Apeldoorn 1 met 112 van de in totaal te halen 124 punten,  2e 
werd Johan van Dijk met 111 punten. 
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Noteer vast in de agenda: 
Jarigen  
April 
19-04   Eren Demirci 
30-04   Hans Achterberg 
Mei 
01-05   Mink Toet 
06-05   Marco ten Broek 
08-05   Dimitry Klift 
14-05   Henrico Pit 
18-05   Johan van Dijk 
18-05   Joop Visser 
20-05   Rene Kuiper 
20-05   Gerard Mulhuyzen 
23-05   Niels Goutier 
24-05   Jan de Wilde 
29-05   Peter Bloksma 

 

 

Juni  
 
05-06   Rob Pronk 
06-06   Tonnie Courbois 
21-06   Bas van Iersel 
21-06   Herman de Ruiter 
27-06   Rienus Klaassen 
30-06   Adrie van der Beek 
 
Juli 
03-07   Timo Loomans 
08-07   Ben van der Horst 
19-07   Martijn Busch 
26-07   Jan Langeraar 
29-07   Derk Buitendijk 
30-07   Paul Koolwijk 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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  
Onderstaande tekst is via ‘knippen en plakken’ van Facebook geleend. De auteur is ons aller ex-lid Nico 
Kooij. De tekst spreekt voor zich. 
 
Vandaag mogen invallen bij een wedstrijd tussen een 2e en 3e elftal. Gezien hun reacties na te hebben 
gezegd: geen spelers in de dug-out, die niet op het wedstrijd formulier staan, het laten verwijderen (ivm 
veiligheid spelers) met de kist met bidons, van de instructiezone lijn naar de dug-out zijde en dat er binnen 
de instructiezone maar 1 persoon mag coachen (stonden er steeds 2) etc. etc. had ik al het vermoeden dat 
er iedere week maar, wat betreft regels het e.e.a. wordt aangerommeld op een lager niveau. 2 Gele 
kaarten gegeven en bij het digitaal invullen, de opmerking van de leider van de thuisclub: “Scheids u hoeft 
voor mij alleen maar de uitslag in te vullen hoor”. Dan zijn ze bij mij en ik hoop bij de ander collega's aan 
het verkeerde adres. 

 
Wat vinden wij hiervan? 

Reacties naar: referee@covsarnhem.nl  
Doen wij dit allemaal ook????? Uw mening wordt gepubliceerd (als u tenminste DURFT te reageren). 
 
 

 

 

Voor u gelezen:  
 
Scheids inhuren als middel tegen agressie (de Gelderlander 31 maart  2014) 
Een gehuurde scheidsrechter kan de zweem van partijdigheid tijdens een amateurwedstrijd wegnemen. 
Vanuit die gedachte zijn Thomas Damen en Robbert Kruik de website scheidsrechterhuren.nl begonnen. 
Daar kunnen teams voor 30 euro een scheidsrechter inhuren. 
Damen:  “Veel wedstrijden worden niet door een onafhankelijke scheidsrechter gefloten. Dan hangt er 
toch altijd een zweem van partijdigheid omheen. Wij denken  de kans op agressie op en rond de velden te 
verkleinen door onafhankelijke scheidsrechters beschikbaar te stellen.” 
Een woordvoerder van de KNVB zegt op de hoogte te zijn van het initiatief maar vindt het jammer dat de 
insteek negatief is. De bond wil en kan zijn scheidsrechters echter niet verbieden om zich via de website te 
laten verhuren. de zegsman wijst erop dat de KNVB-scheidsrechters vooral voor het plezier fluiten. “Geld 
speelt voor hen geen rol”. 
Over het  initiatief dat nu in de voetbalwereld is genomen zijn volgens Kruik vooral scheidsrechters 
enthousiast die meer wedstrijden willen fluiten dan ze door de KNVB krijgen  
 
Wat vindt u hiervan: 
Zou een dergelijke website (b.v. scheidsrechter.huren.oost) hier werken?  Natuurlijk is de KNVB hier een 
beetje debet aan. Gewoon vaker of meer aanstellen is natuurlijk een goede oplossing voor het tekort op 
de velden.  Als door dit initiatief de agressie op en rond de velden inderdaad vermindert, dat is het een 
prima initiatief (de redactie) 
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Leuk??? 
STRAFSCHOP (1) 
Arbiter Veeneman baarde zondagmiddag in Oosterbeek opzien tijdens het duel tussen 
OVC 85 en FC Jeugd. Vlak voor rust stopte Jeugd-doelman Kevin van de Mark een 
strafschop waarna schutter Vincent van Weelden in de rebound alsnog raak schoot.  
“Dat mag niet”, kreeg de scheidsrechter te horen van de keeper van FC Jeugd.  
Veeneman begon te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de treffer en besloot zijn 
beslissing uit te stellen. “In de rust ga ik de spel regels nakijken en dan horen jullie het 
later” sprak de arbiter tegen beide ploegen. 
 
STRAFSCHOP (2) 
De rust van de wedstrijd in 4f duurde daarom maar liefst vijfentwintig minuten. Veeneman startte de 
computer op in het clubhuis en ging naarstig opzoek naar de spelregels bij een penalty. Die leerde hem 
uiteindelijk dat een strafschop tijdens een wedstrijd ook in de rebound natuurlijk gewoon mag 
worden ingeschoten. Pas na een klein half uur werd dus pas duidelijk dat OVC85 door de treffer van van 
Weelden op 1-0 was gekomen. “De FIFA laat een videoscheidsrechter niet toe Maar kennelijk wel een 
computerscheidsrechter” werd er gegrapt op sportpark De Bilderberg. 
Bron: De Gelderlander. 
 
SCHEIDSRECHTER 

Bij sommige duels drukt de scheidsrechter zo’n stempel op de wedstrijd dat hij min of meer de 
uitslag bepaalt. Als hij dat nu van tevoren meldt, kan de wedstrijd (of wat daarvan over is) schriftelijk 
worden afgedaan. Dat scheelt weer kosten voor de politie-inzet, reiskosten van de teams en 
bovenal frustraties aldus een lezer van de Telegraaf. 
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Wie moet je hebben? 

Bestuur  
Hans Achterberg > voorzitter – Jaques Perkstraat 7 – 6824 PM Arnhem 
voorzitter@covsarnhem.nl  
Constant Onstenk > secretaris 
Leeuweriksweide 228 - 6708 LP Wageningen – (0317) 415724 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 
Joop Visser > bestuurslid – Abe Lenstrahof 98 – 6833 LP Arnhem – 0623641397 
jja.visser@telfort.nl 

 
Looptrainers 
Wolfheze  > looptrainer Rijk Middelman   (0318) 413282 - secretaris@covsarnhem.nl 
Vervangers Ben Pattynama (0318) 637947 b_pattynama@hotmail.com en Joop Visser  
(0623641397) jja.visser@telfort.nl  
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 
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Jubilea 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 april werd door een van de aanwezige leden de vraag 
gesteld of in de Referee een overzicht kon komen wanneer leden voor een onderscheiding in 
aanmerking komen. 
Bij deze een overzicht: 
 
Scheidsrechtersvereniging Arnhem en Omstreken: 
10 jaar lid: oorkonde  
25, 40 of 50 jaar lid: oorkonde en cadeaubon 
 
De COVS: 
25, 40 of 50 jaar lid: COVS–speld 
12,5 jaar bestuursfunctie: zilveren scheidsrechter 
25 jaar bestuursfunctie: gouden scheidsrechter 
 
De KNVB: 
10 tot 20 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en geregistreerde 
verenigingsscheidsrechter. : Waarderingsspeld voor scheidsrechters in zilver  
 
20 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en geregistreerde 
verenigingsscheidsrechter: Waarderingsspeld voor scheidsrechters in goud  
 
30 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en geregistreerde 
verenigingsscheidsrechter.: Scheidsrechter van verdienste  
 
Onderscheidingen bij de COVS moeten door het bestuur van een van COVS-verenigingen worden 
aangevraagd, bv. onze vereniging. Hierbij kan een lidmaatschap van een andere COVS-vereniging van 
belang zijn. Lang niet altijd is het bestuur van Arnhem en Omstreken daarvan op de hoogte. 
 
Dus als je lid bent (geweest) van een andere COVS-vereniging, wat mogelijk meetelt voor een COVS-
onderscheiding: Doorgeven aan de secretaris.  

 
 
 

Spelregels    Hierbij de goede antwoorden van de vorige Referee. Had u ze allemaal goed???? Of moet u 

ook in de pauze de spelregels nog eens nalezen?   
   
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. 
 
 


