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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

Juli 2014 -  jaargang 6 nr 3 
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: Ronaldo, Braziliaan oud-voetballer)  

“Ik heb nooit iemand gebeten, ik weet dat bijten pijn doet, Als mijn kinderen bijten, worden ze gestraft in 
een donkere kamer met de grote boze wolf. In het voetbal wil dat zeggen dat je vier maanden niet mag 
spelen. 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.  

 
 

 

NK veldvoetbal voor 
scheidsrechters 2014 
 
Zaterdag 14 juni heeft ons 
voetbalteam aan het NK 
voetbal voor scheidsrechters. 
Het toernooi, georganiseerd 
door SNO Nijverdal, speelde 
zich af op sportpark De 
Voordam in Hellendoorn. 
Teamleider Jan van Reemst 
moest t.o.v. een week 
geleden (IJssel en 
Berkeltoernooi in Voorst, een verdienstelijke 3e plaats) enkele mutaties toepassen. Joop Visser fungeerde 
als coach i.p.v. Ben Pattynama. Samantha de Haas (verhinderd) werd vervangen door Jeremy Lensink. In 
de plaats van Erwin Pas speelde  Frederic. De eerste wedstrijd was tegen Nijverdal. In deze wedstrijd, 
waarin het middenveld niet goed fungeerde, was onze tegenstander duidelijk sterker. Kansen kregen we 
niet of nauwelijks. Dankzij onze keeper Paul bleef het 0 – 0. Wedstrijd no.2 ging tegen Haarlem. Joop 
veranderde het systeem van 4-4-2 naar 4-3-3. Arnhem kreeg meer grip op het middenveld. De spitsen 
waren beter bereikbaar wat erin resulteerde dat René in de 2e minuut net naast het doel schoot. Haarlem 
werd niet gevaarlijk. Viktor schoot in de 10e min keihard tegen de paal maar het bleef 0-0.  Om 12.15 uur 
was de tafel gedekt: tijd om te gaan lunchen. Onze 3e wedstrijd ging tegen Drachten. In tegenstelling tot 
een week geleden waarin Arnhem na lunchtijd bijzonder slap begon, begonnen we zeer sterk want in de 
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2e minuut kopte John net over het doel. Even later deed Peter hetzelfde. In de 8e minuut wist John te 
scoren op aangeven van Jeremy even later gevolgd door een prachtig doelpunt van Frederic. Arnhem wint 
verdiend met 0 – 2. De volgende wedstrijd (tegen Valkenswaard) bleef 0-0.  
Nog één wedstrijd te gaan in de poule, tegenstander Helmond-Venlo-combinatie. Winnen was een 
noodzaak, ook deze wedstrijd eindigde in de beroemde brilstand: 0-0.  Al met al een 7e plaats. 
In het fairplay klassement kwam Arnhem ¾ punt te kort voor de 1e plaats. Arnhem heeft zeer zeker een 
visitekaartje afgegeven op het NK. Het toernooi was uitstekend georganiseerd. Hulde daarvoor.  

 
 

Column van Hans Achterberg 
Noaberschap! 
Zo’n toss munt van de KNVB vind ik maar niets! Nee, het moet er één zijn met een 
kop en munt. Zo deden we dat vroeger en zo komt het dat ik altijd toss met een twee 
euro stuk want die vind ik het mooiste. Zo ook bij mijn wedstrijd in Doetinchem. 
In de scheidsrechters kleedkamer zaten nog zes collega’s te popelen om hun hobby 
uit te oefenen. Volgens mij allemaal van de club want ze keken me nogal vragend 
aan, maar gelukkig vroeg niemand: “Wat mot je!” Aardige lui de Achterhoekers! En 
ze hadden ook nog behoorlijk wat humor die ik wel kon waarderen. Bovendien wilden ze me graag helpen 
met van alles. Dit is dus wat ze met noaberschap bedoelen; de noaber, in dit geval dus een collega 
scheidsrechter,  bijstaan in raad en daad indien dat nodig is. 
Toen ik omgekleed was legde ik mijn gele en rode kaart en mijn aantekeningenkaart op tafel met 
daarbovenop mijn fluit en toss munt. “Ligt dat in ieder geval alvast klaar”’, dacht ik nog. Na het kwartiertje 
warmlopen kwam ik terug in de kleedkamer en mijn noabers waren er niet meer en met mijn collega’s was 
ook mijn toss munt verdwenen!!! Zou dat nu een gevolg zijn van een te lage scheidsrechters vergoeding?  

 
 

Woensdagavond…….trainen! 
 
In principe heb ik de woensdagavond geblokt in mijn agenda en ga ik lekker 
trainen met onze scheidsrechtersvereniging bij Wodanseck. Zo af en toe kost het 
wat moeite. Je kent het wel; even geen zin, te lekker en veel gegeten, leuk 
programma op tv, maar ik ken deze valkuilen en pak meestal braaf mijn spullen en 
ga gewoon. Meestal zijn we met 10-12 man en is de sfeer prima. Even tijdens het 
trainen nababbelen over de wedstrijd van het afgelopen weekend en 
voorbeschouwingen houden over wedstrijd van het komende weekend. En verder 
nog wat slap geklets! En nu kom ik bij de kern van mijn stukje. Eigenlijk vinden we 10- 12 man te weinig en 
daarom dit stukje; beschouw het als een oproep! Gelukkig zijn er ook (ex)-scheidsrechters die één keer per 
twee weken komen of één keer per maand. Helemaal prima. Dus als je niet iedere week kunt, maar wel af 
en toe wilt meetrainen……..prima! Van harte welkom! Het zou mooi zijn als er iedere week tussen de 15 
en 20 man aanwezig zouden zijn.  
Het is de scherpe lezer natuurlijk al opgevallen dat ik het bovenstaande in de hij-vorm geschreven heb en 
daar moet ik even een correctie op toepassen. We hebben ons eerste vrouwelijke lid binnen onze 
vereniging en we hopen dat er veel vrouwen zullen volgen. En nog mooier als ze allemaal mee zouden 
komen trainen. Krijg ik eindelijk eens wat andere onderwerpen te horen dan de “mannenpraat” ;-)! 
 
Hans Achterberg. 
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Arnhem Cup 2014. 
De afgelopen periode heb ik een aantal wedstrijden van de Arnhem Cup 
bezocht. Lijkt mij een hele organisatie om een toernooi van een dergelijke 
omvang goed te organiseren. Ook een aantal scheidsrechters van onze 
vereniging heeft wedstrijden gefloten en gevlagd en ik vond het leuk om te zien 
dat veel scheidsrechters naar hun collega scheidsrechters kwamen kijken. Het is 
goed om te zien hoe iemand anders de regels al dan niet toepast en natuurlijk 
hebben we onze meningen dan klaar, maar dat hoort erbij. En uiteraard werd 
er heel wat afgekletst langs de lijn. Op Facebook kwam regelmatig fotowerk (met commentaar) van Nico 
Kooij voorbij. Toch ook heel leuk om te zien hoe ik in scheidsrechters tenue mijn buikje niet kon 
camoufleren, maar daar wordt hard aan gewerkt! Volgend seizoen weer helemaal strak in het 
scheidsrechters pak.  
Compliment aan de organisatoren van de Arnhem Cup.  
Hans Achterberg 
 

 
 

 
 
 

 

Arnhem Cup 2014 (uit FaceBook) 
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Een kaartje……, een belletje……??? 
 

Ons lid Hoessein Durmus is al enige tijd ziek thuis. Hoessein heeft een 
kwaadachtig gezwel in één van zijn ogen waarvoor hij behandeld gaat worden.  
 
Hij zou het bijzonder op prijs stellen als u iets van u laat horen. Zijn adres: 
Nobelstraat 9  6717 CG Ede zijn telefoonnummer:0318  624021. 
  

 
 

 
 

 

GEEN TRAININGEN 
Beste Sportvrienden, 
 
Wegens afwezigheid van de trainers zullen er de komende drie weken geen 
trainingen zijn bij de vv Wodanseck. Ook de training voor 23 juli valt af. Dit 
komt omdat er op het terrein van de vv Wodanseck de wedstrijd sc Cambuur – 
Almere City FC wordt gespeeld. Hierdoor zijn alle kleedkamers bezet. De 
eerste training is op woensdag 30 juli 2014, aanvang 19.30 uur. Ik hoop jullie daar in grote getale te mogen 
zien. Ik wens een ieder nog veel WK-plezier en een goede vakantie. Vergeet vooral in deze periode niet 
voor jezelf te gaan trainen. Je kunt dan weer fit aan het nieuwe seizoen beginnen. 
 
Rijk Middelman. 

 
 

 

Van de redactie  
We hebben, weer, een blad vol informatie. We kunnen dat alleen 
volhouden als u ons blijft voorzien van informatie.   
Kopij 
Helaas…helaas, jullie durven niet, of willen niet.  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. 3 ligt nu voor u, nr. 4 verschijnt eind september.  Er is dus nog genoeg 
tijd voor kopij!!!!. 
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Agenda   
                                                                              
 

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. 
 
 

 
 
 
 

Weerbaarheid voor arbiter 
 

Op 17 juni 2014 namen  13 scheidsrechters van Arnhem & 
Omstreken deel aan de cursus 
weerbaarheid voor arbitrage in sportcentrum Valkenhuizen. Er 
kwamen 10 scheidsrechters van ons opdagen. Van de andere 
bonden was de deelname matig: 1 van handballen, 2 van 
korfballen en 3 van hockey. In totaal 16 scheidsrechters. 
Een cursus waar je voor de wedstrijd, tijdens n de wedstrijd en 
na  de  wedstrijd mee te maken heb.  Iedereen kon zijn/ haar zijn 
zegje kwijt en hoe zij of hij er mee omgaat. Een leuke avond die 
tot 22.00 uur duurde. Daarna ging een ieder weer huiswaarts met zijn rugzak vol geladen met hoe 
weerbaarheid binnen de arbitrage kan werken. Iedereen die deze cursus had gevolgd kreeg over de post 
een bewijs van deelname opgestuurd. 
 Van onze kant waren dat: Wendel, Eric, Sjako, Hans, Dimitri, John, Fatih, Piet, Henk, Ben. 
  
Ben Pattynama 

 
 

Promoties seizoen 2013-2014 
 

Onderstaande collega’s zijn gepromoveerd. Bij deze namens de referee proficiat en veel succes in de 
nieuwe groep. 
Wendel de Wit:                            van Za04 naar Za03 
Marcel Brandenbarg:                  van Za04 naar Za03 
Jeremy Lensink:                           van Zo02 naar Zo01 
Rene van Beersum:                     van Zo03 naar Zo02                         
Adrie van der Beek:                     van Zo04 naar Zo03 
Peter Bloksma                              van Za05 naar Za04 
 
Voor alle anderen: succes en misschien volgend seizoen? 
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Vanuit het bestuur:  
Van het bestuur. 
Inmiddels hebben we de eerste 
bestuursvergaderingen in de nieuwe samenstelling 
gehad. De taken zijn verdeeld en we hebben er alle 
vertrouwen in. Op zo’n avond passeren veel 
onderwerpen de revue van spelregels en IJssel 
Berkeltoernooi tot het Jan Willem van Essen toernooi 
en het is leuk om op deze wijze nog wat meer kijk op 
het hele scheidsrechter gebeuren te krijgen. 
Zo zijn we als bestuur onder andere ook aanwezig 
geweest bij de COVS vergadering district Oost, de Jaarlijkse Algemene Vergadering COVS en bij het 
Sportcafé en de Algemene Ledenvergadering van de Arnhemse Sportfederatie. 
Tijdens de Arnhem Cupwedstrijden hebben veel scheidsrechters hun gezicht laten zien en een aantal 
heeft ook actief hun bijdrage geleverd. Leuk om op deze manier bij elkaar betrokken te zijn en elkaar 
eens echt te zien fluiten. Voor wat betreft de Arnhem Cup jeugd hebben we afgesproken dat we volgend 
jaar vroeg zullen aansluiten om te bespreken wat de bijdrage van onze vereniging zou kunnen zijn bij de 
Arnhem Cup Jeugd 2015.  Helaas konden we de barbecue niet aan het eind van het seizoen houden, 
maar we hopen  er vroeg in het volgende seizoen mee te beginnen. Zodat we elkaar allemaal weer een 
goed scheidsrechters seizoen kunnen wensen.  
Namens het bestuur wil ik jullie een fijne zomervakantie wensen en hopelijk snel tot ziens in het nieuwe 
seizoen, maar hopelijk al op de training die vanaf eind juli weer start bij Wodanseck.  
Namens het bestuur, 
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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Veranderingen in zowel de spelregels als tuchtzaken. 
 
Spelregels:  
Een quickscan door de spelregelwijzigingen: alleen regel 4 (uitrusting van de spelers is (tot nu toe)) 
gewijzigd. Het onder shirt en de –broek mogen niet worden voorzien van politieke, religieuze of 
persoonlijke teksten. Bovendien is de pilot met het hoofddeksel geslaagd. Dus hoofddeksels (conform de 
pilot) mogen.  
Bij de leuke links staat een link naar de veranderingen in tuchtzaken. Deze link wordt –alleen deze keer- 
ook hier neergezet. 
http://www.knvb.nl/nieuws/35109/veranderingen-tuchtzaken-amateurvoetbal 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/35109/veranderingen-tuchtzaken-amateurvoetbal
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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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 Jarigen  
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 van Koolwijk 
 
Augustus 
10-08   Chris Christian 
19-08   Martin Bernhard 
21-08   Jeroen Westen 
22-08   Jan Arends 
24-08   Rob Beumer 
28-08   Martin ten Broek 
30-08   Luuk Rijtma 
 

 

September 
01-09    René van Beersum 
02-09    Rein Borgers 
02-09    Hans van Holland 
03-09    Redie Muijlkens 
09-09    Sjako Hendriksen 
16-09    Constant Onstenk 
23-09    Patrick Baardman 
26-09    Pieter de Groot 
26-09    Emiel Toonen 
29-09    Ramon Wijkamp 
30-09    Erwin van Veghel 
 
De volgende NIEUWE LEDEN heten we welkom: 
Erwin Pas             EDE         M    
Samantha de Haas     ARNHEM      V    
Melle Schrauwen     EDE         M    
Maarten Holtus          ARNHEM     M   
Victor Kleve             ARNHEM     M   
Marcel Brandenbarg ARNHEM    M   
      

 
 
 
 

 

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) 
www.knvb.nl/nieuws/35109/veranderingen-tuchtzaken-amateurvoetbal 
 

 
 
 
 
 

 
 

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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Mededeling van het bestuur: 
 
BARBECUE, 29 AUGUSTUS 
 
Wellicht hebben jullie de uitnodiging voor onze jaarlijkse barbecue gemist. 
De datum die het bestuur hiervoor aanvankelijk gereserveerd had was 28 
juni. 
Door de successen van het Nederlands 11-tal in Brazilië hebben wij echter 
besloten om op deze dag de BBQ maar geen doorgang te laten vinden. 
Het zag er immers naar uit dat Nederland wellicht op deze dag een achtste-
finalewedstrijd moest spelen. 
Dus hebben wij besloten om in plaats van eind van het seizoen een switch te maken naar begin van het 
seizoen. 
 
Nu hebben wij voor de jaarlijkse barbecue vrijdagavond 29 augustus gereserveerd. 
De locatie zal naar aller waarschijnlijkheid weer  vv Wodanseck in Wolfheze zijn. 
 
Nadere mededeling volgt zo snel mogelijk, maar leg deze datum maar alvast vast in je agenda. 
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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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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.  Kan een te laat gekomen speler(s) na afloop van de wedstrijd nog worden toegevoegd op het wedstrijd formulier? 
a)  Dit is niet toegestaan. 
b)  Dit is mogelijk als beide aanvoerders daar mee akkoord gaan.  
c)  Dit is toegestaan en hij moet achteraf dit wel controleren door de spelerspas te zien.  
d)  Dit is toegestaan. 
 
2.  Omdat het erg warm is heeft team A besloten de wedstrijd te spelen in een mouwloos tenue. Er is voldoende onderscheid ten 
opzichte van ploeg B en scheidsrechter en assistent-scheidsrechters. Moet de scheidsrechter hier tegen optreden? 
a)  Nee,  spelen zonder shirt is verboden, doch een shirt zonder mouwen is geen probleem 
b)  Nee,  aan de vorm van de shirts zijn geen voorschriften verbonden. 
c)  Nee,  men voldoet aan de eisen m.b.t. shirt, broek, kousen et cetera. 
d)  Ja,  shirts zonder mouwen zijn niet toegestaan. 
 
3.  Een verdediger ontneemt een aanvaller een duidelijke scoringskans door op de schouder van een medespeler te steunen en op 
deze manier de bal te koppen voor de aanvaller, die op dat moment de bal in het verlaten doel wil koppen. Wat beslist de 
scheidsrechter nu? 
a)  Hij laat doorspelen. 
b)  Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij. 
c)  Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij. 
d)  Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij. 
 
4.  Een directe vrije schop wordt rechtstreeks op het doel van de tegenpartij geschoten. De doelverdediger, staande op de doellijn, 
slaat met een bidon die hij in zijn hand heeft de bal over het doel. Wat beslist de scheidsrechter? 
a)  De scheidsrechter toont de doelverdediger een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop vanaf de lijn van het 
doelgebied. 
b)  De scheidsrechter toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop. 
c)  De scheidsrechter toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop vanaf de lijn van het 
doelgebied. 
d)  De scheidsrechter toont de doelverdediger een gele kaart en hervat het spel met een hoekschop. 
 
 
5.  Op slag van rust wordt door partij A een doelpunt gescoord. De scheidsrechter keurt dit doelpunt goed. Vervolgens fluit hij voor 
de rust. Op weg naar de kleedkamer wordt hij er door de assistent op gewezen, dat het doelpunt door de aanvaller met de hand is 
gescoord. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen, als hij het eens is met het advies van de assistent-scheidsrechter? 
a) Hij keurt het doelpunt goed, omdat hij al voor de rust heeft gefloten. 
b) Hij keurt het doelpunt alsnog af. 
c) Hij keurt het doelpunt alsnog af en geeft de aanvaller een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
d) Hij keurt het doelpunt goed en hervat de tweede helft met een aftrap na geldig doelpunt voor de partij tegen wie werd gescoord. 
 
 
 
 
6.  Een aanvoerder mag zijn aanvoerdersband om de linker of rechterarm dragen. Tijdens een wedstrijd worden rouwbanden 
gedragen door de verdedigende partij. Om welke arm moeten deze gedragen worden? 
Antw. 
a)  Dit mag om de rechterarm. 
b)  Dit mag om de linkerarm. 
c)  Dit mag om de linkerarm of rechterarm. 
d) Alleen de aanvoerder mag deze rouwband dragen. 

 
 


