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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

September -  jaargang 6 nr 4 
The Referee is het digitale vereniging nieuws van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. The 
Referee wordt jaarlijks 5 x volgens schema uitgebracht  en toegezonden aan alle leden van onze 
vereniging, collega-COVS-verenigingen in regio Oost, aan de KNVB regio Oost, officials, relaties, 
donateurs en andere belangstellenden. Digitale oplage: 150. Printoplage: 30. De redactie is 
verantwoordelijk voor de inhoud. Reacties kunnen naar Ruud Roelevink (referee@covsarnhem.nl). De 
inhoud mag worden gebruikt mits de bron wordt vermeld. 

 
 

Citaat  van de maand  (Auteur: Thomas van Caers, Belgisch voetballer en trainer)  

“Van mannen kan je voetballers maken, maar van voetballers geen mannen. 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

We trainen weer. 
De wekelijkse strijd om het 
kampioenschap in de diverse 
klassen van de voetbalwereld is 
weer losgebarsten. Elke zaterdag 
of zondag wordt er weer 
gevoetbald op de diverse velden. 
Dit kan niet zonder een 
scheidsrechter. Deze moet al 
rennend over het veld de regels 
goed toepassen. Hij (soms een zij) 
heeft hiervoor een goede 
basisconditie nodig en een goede 
kennis van de regels.  
Dat zijn ook de ingrediënten voor 
een training voor scheidsrechters. 
Elke woensdag is er een op de 
scheidsrechter gerichte training in Wolfheze. Start, dus op het veld, om 19.30 en na een uur 
loopoefeningen gaan de scheidsrechters voldaan naar huis of vullen het vochttekort aan met spa blauw of 
spa geel. Eén keer per maand is er extra aandacht voor de spelregels. Een laatste veel vergeten element 
van de training is met elkaar een situatie beleven. Je leert van andere collega’s over de soms negatieve 
‘zaken’ die in jouw wedstrijd gebeurden. Misschien had je dit kunnen voorkomen, of gebeurt het jou en 
anderen zonder dat je er iets aan kunt doen. Dus leden van onze vereniging: gewoon (weer) komen.  
 
Als laatste: de uniformiteit van het trainingsshirt van de scheidsrechter is te danken aan Joop Visser.  
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Column van Hans Achterberg 
Tijdstip……17.05 uur! 
 
Nunspeet A1 tegen Unicum A1 stond op het programma. Ik had er zin in want om de een of andere reden 
heeft de voetbalvereniging Nunspeet een speciale betekenis voor mij en dat terwijl ik er nog nooit 
geweest ben; laat staan er gefloten heb. Maar eindelijk is het dan zover! 
Na een kilometer of dertig bij Epe van de snelweg af en dan via een mooie weg door hei en bossen op weg 
naar Nunspeet; ik geniet ervan. Lekker rustig rijden en genieten van Sky radio.  
Het was een leuke wedstrijd met goed voetbal en een paar hele leuke voetballers. En ook daarvan kan ik 
als scheidsrechter genieten. Nog sterker…ik vind dat we de echte voetballers als scheidsrechters moeten 
beschermen! Uiteindelijk een verdiende zege voor Nunspeet.  
Na de formaliteiten en een hapje en een drankje weer op weg naar huis. Het was inmiddels aardig donker 
en ik reed zoals altijd in een gezapig tempo over de Tongerenseweg naar huis. “Toch raar dat je zo’n 
straatnaam onthoudt Hans” hoor ik jullie al denken! Vind ik zelf ook, maar er is een verklaring voor! Twee 
weken later een mooie envelop van het Centraal Justitieel 
Incassobureau in de bus: 6 kilometer te hard gereden op de 
Tongerenseweg om 17.05 uur;  € 42,- boete! Moet ik toch 
weer twee keer extra voor gaan fluiten!  
 
Hans Achterberg  
 

 
 
 

Van het bestuur. 

 

Het seizoen is weer gestart. Velen van ons hebben alweer een aantal 
bekerwedstrijden en competitiewedstrijden in de benen zitten of zijn op 
een andere manier als begeleider of rapporteur actief geweest. Het 
voetbalfeest is dus begonnen. Dit geldt ook voor het bestuur. We hebben 
op dit moment alweer twee bestuursvergaderingen gehad en de nodige 
onderwerpen zijn de revue gepasseerd. 
Jammer was dat we de barbecue niet door konden laten gaan; te weinig aanmeldingen. We hebben 
afgesproken dat we in het vervolg de barbecue gewoon ruim op tijd aankondigen en in juni er met elkaar 
een gezellige avond van maken. 
We zijn bezig met het organiseren van twee thema-avonden voor leden van onze vereniging.  Jullie 
worden hiervan onder andere via de mail en the Referee op de hoogte gehouden.  
Ook  hebben we overleg gehad met Ruud over the Referee. We hopen als bestuur een goede bijdrage te 
leveren door iedere keer kopij aan te leveren. Maak je iets mee waarvan je zegt: “Dat is leuk om met de 
andere scheidsrechters te delen!”, stuur het op naar Ruud en het wordt in de volgende Referee geplaatst. 
Foto’s zijn natuurlijk ook van harte welkom. En hoewel we alweer een tijdje “aan het voetballen” zijn, 
willen we jullie bij deze een heel prettig, sportief en fijn seizoen toewensen!  
 
Namens het bestuur, 
Hans Achterberg, voorzitter. 
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Krenen…..goed voor de pieren! 
 
In de vorige uitgave van ons prachtige verenigingsblad heb ik een stukje 
geschreven over de trainingsavonden van onze scheidsrechtersvereniging. Het 
was een oproep om te komen trainen op woensdagavond. Of je nu één, twee of 
vier keer in de maand kunt…..het maakt niet uit. Woensdagavond trainen en 
zaterdag of zondag een wedstrijdje fluiten en je bent al twee keer in de week aan 
het sporten.  
Ik weet nog dat ik ooit ergens een trainingsavondje bezocht. Het was in een gebied waar ze een taal 
spraken die niet helemaal overeen kwam met mijn Ernems. Ik moest dus goed luisteren. Mijn 
trainingsmaatje vertelde dat hij altijd naar die trainingsavond kwam want: “Krenen is goed voor de 
pieren!” En daar heb ik de hele avond toen over lopen nadenken.  
Maar hij had gelijk. Naast het gezelligheidsaspect is trainen zeker goed voor de spieren! Kom gewoon eens 
een keer meetrainen op woensdagavond 19.30 uur bij Wodanseck in Wolfheze!  
 
Hans Achterberg  
 

 
 
 

 

 

Beste KNVB……GEEN SPRAY!!! (dat rijmt!)   
 
Net als de meesten van jullie leden fluit ik op een niveau 
dat mij toekomt! Voor mij betekent dat vooral 
jeugdwedstrijden. En hoewel daar alle regels gelukkig 
vaak als laatste doordringen (hoewel!!) werd ik toch wel 
een beetje bang voor de “scheerschuimspray”. Ik dacht 
nog: “Het zal toch niet gebeuren dat “ZE” het in hun 
hoofd halen om dat ook in het amateurvoetbal in te voeren?” 
Gelukkig hebben jullie als KNVB besloten om de spray in het amateurvoetbal niet toe te staan. Jullie willen 
eerst de resultaten afwachten van het gebruik van de spray in het betaalde voetbal. Heel verstandig! 
Op basis van deze resultaten gaan jullie dan een besluit nemen of de spray vanaf het seizoen 2015/’16 ook 
ingezet gaat worden in het amateurvoetbal. Toch niet op termijn in het hele amateurvoetbal??? 
Heren van de KNVB…..luister naar deze eenvoudige scheidsrechter! Wij nemen bij vrije trappen gewoon 
een pas of twaalf en zeggen dat dat negen meter vijftien is, leggen vervolgens de bal een meter naar 
achteren (want daar is ondertussen ongetwijfeld ook mee gesjoemeld) en laten de vrije trap gewoon 
nemen.  
 
Geen gedoe en verspilling van van alles en nog wat en vooral van onze energie! 
Ik zou u dankbaar zijn! 

 
Hans Achterberg 
 
 (toevoeging redactie) zie 2e artikel over de spray verder in het blad 
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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. 
  
 

een bedankje…… 
Bedankt collega's voor de fruitmand die via Jan van Reemst mocht ontvangen voor mijn ziekte, het verblijf 
in het ziekenhuis. Hopende dat ik weer gauw kan aansluiten bij de trainingen in Wolfheze. 
Nu flink rust nemen. 
  
Groetjes Ben Pattynama 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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 (met uitzondering van onze voorzitter) 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. 4 ligt nu voor u, nr. 5 verschijnt eind december Er is dus nog genoeg tijd 
voor kopij!!!!. 
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Agenda   
                                                                              
 

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

 
 
 
 

Thema-avond 
 
Dinsdagavond 9 september zat ik weer braaf in de schoolbankjes bij het districtskantoor in Deventer. 
Inmiddels een traditie geworden, want ik ben altijd net te laat met inschrijven voor de thema-avond. 
Mijn trainingsmaatjes zaten waarschijnlijk allemaal heerlijk te genieten bij locatie Arnhemse Boys. Zij 
hebben blijkbaar net iets sneller in de gaten gehad dat je direct moet inschrijven zo gauw je het 
emailbericht van Deventer binnen hebt.  
Maar goed, de mensen in Deventer waren aardig, de koffie was goed dus wat wil je nog meer. Stipt half 
acht begonnen we. Iedereen kreeg de vragen voorgeschoteld en we moesten direct beginnen met lezen 
van vraag 1; vervolgens het filmpje en dan het antwoord echt opschrijven. Dat was direct al zweten. Kies 
ik nu voor het één of voor het ander? Qua taal mogen de vragen weleens kritisch worden bekeken de 
volgende keer. In mijn versie zaten een paar gekke dingetjes. Bijvoorbeeld de verkeerde antwoorden bij 
een vraag en een paar woorden vergeten in een inleidend stukje. Mag natuurlijk niet gebeuren bij zo’n 
evenement. Levert concentratieverlies op en is een ramp voor mensen die moeite hebben met 
begrijpend lezen of dyslexie hebben. Ze zouden het doorgeven dus volgend jaar minder talige toetsen! 
Toch? Maar ja, misschien let ik er wel teveel op als oud-docent Nederlands. 
En al doende kom je erachter dat scheidsrechter zijn toch wel een lastig baantje is en blijft. Leerzaam; 
dat dan weer wel. Na afloop een toelichting op de “nieuwe” spelregels. Roept u maar: “is het geel of 
rood of vindt u dat het helemaal geen kaart is?” Ik gaf één keer aan dat het in mijn ogen toch wel 
allemaal meeviel ( was toevallig een voetballer van Vitesse (Ibarra)) en zou door laten spelen. In de 
herhaling zag ook ik in dat het een dieprode kaart moest zijn. Maar al met al kom je er met z’n allen dan 
wel achter dat de juiste beslissing van veel factoren afhankelijk is en dat het niet altijd appeltje-eitje is. 
Gelukkig weten we dat als scheidsrechters en betrachten we altijd de nodige voorzichtigheid bij het 
beoordelen van een beslissing van een collega! ;-) 
Tijdens de avond ook weer gezellig gekletst en handjes geschud. En zo heb ik al met al een leuke, 
leerzame en gezellige avond gehad. En op de terugweg vond ik dat ik een heerlijk milkshake van onze 
Mac verdiend had. Maakt de avond helemaal goed!  
 
Hans Achterberg 
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Clubavond! 
Woensdagavond 10 september, de tweede woensdag van de maand, 
en dat betekent clubavond. Eerst even lekker trainen van half acht 
tot half negen onder de bezielende leiding van Joop, die deze avond 
assistentie had gekregen van een heuse goedgemutste assistent: 
Marco. Was een lekkere training met een goede opkomst. Leuk om 
ook weer “verse” gezichten te zien!  
Na afloop wat drinken, hartige hapjes en de spelregeltest gemaakt. 
Zaten wat lastige dingetjes in, maar het voordeel is dan dat je er wel 
goede discussies over hebt, waar je dan weer van leert. 
Hou de clubavonden in de gaten want uiteraard is iedereen van harte welkom!  
 
Hans Achterberg 

 
 
 

 

Zo maar een donderdagochtend. 
 
Donderdag 4 september de zon stond hoog aan de 
hemel en de lucht was stralend blauw. Prima weer 
voor een voetbalwedstrijd op sportcentrum Papendal  
De wedstrijd ging tussen de reserves van Vitesse en FC 
Eindhoven uit de Jupiler Leage. Het arbitrale trio, Joop 
Visser met als assistenten Patrick Baardman (rechts op 
de foto  
en Sjako Hendriksen (links op de foto), had er zin in 
.Het werd een leuke wedstrijd die FC Eindhoven 
winnend afsloot met 1-2. Een goed optreden van het 
arbitrale trio én reclame voor de scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. 
 
Terzijde: een commentaar  
 
Verslaggever: Jan van Reemst. 
Foto’s Nico Kooy. 

 
 
 
 
 
 
 
                              

. 
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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. 
 

 
 

Veranderingen in zowel de spelregels als tuchtzaken. 
 
 
2 Herziening strafcodes 
Tot dusver kunnen scheidsrechters bij het invullen van het 
wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele 
kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 gaat het 
aantal strafcodes naar acht. Alle gele kaarten worden 
ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten 
bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. In 
aanvulling hierop zijn er (gesloten), eenvoudig in te vullen 
specificatievragen, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende 
overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van 
(assistent-)scheidsrechters meer verlangd. 
  
Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij het herkenbare 
(spelregel)taalgebruik uit het Spelregelboek. De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters 
sneller en makkelijker om op het digitale wedstrijdformulier (DWF) de juiste strafcodes in te vullen. De 
acht codes zijn als volgt: gele kaart (strafcode 1); voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een 
duidelijke scoringskans (strafcode 2); ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal, strafcode 3); 
gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal, strafcode 4); beledigen (strafcode 5); bedreigen 
(strafcode 6); spuwen (strafcode 7) en overige overtredingen begaan door teamofficials (trainer, leider, 
verzorger, etc.) (strafcode 8). Zie ook de bron van de artikel. 
http://www.knvb.nl/nieuws/35109/veranderingen-tuchtzaken-amateurvoetbal 
 

 
 
 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/35109/veranderingen-tuchtzaken-amateurvoetbal
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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 VE RZENDKOSTEN 

LET OP ONZE PAKKET AANBIEDINGEN    SHIRT- BROEK EN KOUSEN 
 
 
 
 

 

 Jarigen  
Oktober 
01-10  Raycko van Hummel                                         
04-10  Antoon Brugman                                        
07-10  Oscar Oostendorp 
08-10  Dirk Takes                                                   
10-10  Jan van Orden 
31-10  Henk van Ettekoven 
 
November 
06-11 Ben Pattynama 
08-11 Wendel de Wit 
14-11 Dirk Bos 
16-11 Johan Soetowidjojo 
27-11 Henk Beugel 
30-11 Gert van Ginkel 
 

December 
03-12 Niels Uffing 
03-12 Paul Reijbroek 
06-12 Hans van den Broek 
06-12 Peter Hoving 
11-12 Sjako Hendriksen 
20-12 Martin Holtus 
23-12 Chris Keyman 
25-12 Jerry Plate 
26-12 Bertus Kersten 
31-12 Rijk Middelman   
 
De volgende NIEUWE LEDEN heten we welkom: 
Deze keer –helaas- geen nieuwe leden.  
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Communicatie 
De website van onze vereniging is volop actief. Als je naar www.covsarnhem.nl  surft kom je op de website. 
Veel wetenswaardigheden en zaken zijn daar online te lezen. De webmasters (beheerders) zijn: 
Bas van Iersel (webmaster@covsarnhem.nl) en 
Raycko van Hummel  (rayckovanhummel@gmail.com) 
Vereniging nieuws leest u in The Referee, ons clubblad. (eindredactie Ruud Roelevink) 
Aan Sociale media wordt nog gewerkt. 

 
 
 
 
 

 

Leuke links 
Bijgaand een aantal links. Let wel, het internet is af toe een chaos, leuke links kunnen oude links worden. De 
redactie is uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke link dan ook. 
www.covsarnhem.n 
www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm 
www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/ 
www.ArnhemSports.nl 
www.voetbal.nl/restyle-landing 
scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775 
scheidsrechters.voetbal.nl 
www.wwwvoetbal.nl/spelregels 
www.knvb.nl/" 
www.DutchReferee.co 
www.scheidsrechters.eu (nieuw) 
www.knvb.nl/nieuws/35109/veranderingen-tuchtzaken-amateurvoetbal 
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Uw advertentie staat 
hier wel aandacht 

te trekken 
 
 

 

Tarieven: ¼ pagina (170 br x 60 h mm) € 10 per plaatsing, een ½ pagina (170 br x 120 h mm)  € 20 per 
plaatsing. Minimaal 5 plaatsingen per jaar. Meer weten? Bel Hans van den Broek (0318) 616193 -   
jl.vandenbroek@hetnet.nl  
 
Adverteren op onze website is een mogelijkheid die u als bedrijf niet moet onderschatten. We plaatsen 
uw advertentie met logo (max 180 px breed ) op onze website. Via een hyperlink worden de vele 
bezoekers doorgelinkt naar uw website. Info penningsmeester@covsarnhem.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:penningsmeester@covsarnhem.nl


 

 The Next Generation  12 

 

 

Thema-avond 
Op woensdag 19 september heeft een groot 
aantal leden van onze scheidsrechtersvereniging 
de regiobijeenkomst van de KNVB bezocht. Ook 
deze keer was ik aanwezig in De Wanmolen in 
Zetten. Extra vroeg gegaan om de nodige 
handjes te schudden en gezellig bij te kletsen. Er 
waren ongeveer 150 scheidsrechters aanwezig. 
Uiteraard werden we bijgepraat over 
wijzigingen enz. maar centraal stond een 
presentatie van Joost van Zuylen die aan de 
hand van de dvd van de Deventer 
scheidsrechtersvereniging ons meenam in de wondere wereld van gele en rode kaarten en 
buitenspel. Lastige materie. Ik denk dat Loesje uit Arnhem de enige is die het echt helemaal 
snapt. Zij schreef al eens op een grote poster die in de stad hing: “Ik weet echt wel wanneer 
een man buitenspel staat!” En laten we het daar dan maar bij houden. 
 
 
Hans Achterberg 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hier even een foto van de vierdaagse die ik 
weer heb gelopen. Totaal 160 km ofwel 4 
dagen van 40 kilometers. Geen blaren 
gelukkig. Onderweg kom je interessante 
mensen, Theo Stolk, Paul Oudijk , Martin en 
Petrie  en nog enkele scheidsrechters. Leuk dat 
deze mensen langs het parcours stonden 
(allemaal nog bedankt )..  
Ik was vrijdag  (de laatste dag) om 14.23 uur 
binnen en kreeg de beloning voor 15 keer 
meelopen. 
  
Vriendelijke groeten van Joop Visser.... 
 
Naschrift redactie: 
We willen alle leden die de vierdaagse van Nijmegen hebben gelopen feliciteren met deze 
enorm fysieke prestatie. Joop was in goed gezelschap van onze penningmeester Rijk 
Middelman die voor de 31e  keer meedeed dit jaar. 
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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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Themavonden COVS Arnhem en omstreken, 
Beste allemaal, 
We zijn bezig met de organisatie van twee thema-avonden en hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen 
zijn. Het worden volgens ons leuke, gezellige en informatieve avonden dus reserveer deze avonden alvast in 
je agenda en geef je op via Constant Onstenk (secretaris@covsarnhem.nl Jullie ontvangen ook nog via email 
een uitnodiging van Constant.  
De eerste avond is maandagavond 20 oktober in Wolfheze in het clubhuis Wodanseck (onze trainingslocatie). 
Op deze avond komt fysiotherapeute Alexandra Rutten ons vertellen over het voorkomen en behandelen van 
sportblessures (in het algemeen en bij scheidsrechters in het bijzonder). Ook zal ze tips geven hoe je als 
scheidsrechter een goede warming up kunt doen. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden bij Constant voor 13 
oktober 2014. 
Maandagavond 3 november speelt Jong Vitesse op sportcentrum Papendal in Arnhem een 
competitiewedstrijd. We gaan komende week met Vitesse in overleg hoe we deze avond kunnen gaan 
invullen. Ons idee: we gaan die wedstrijd zien en de scheidsrechter en de assistenten beoordelen. Na afloop 
bespreken we dit met o.a. Ruud van der Wielen, scheidsrechter topklasse, die ook nog andere beelden aan 
ons wil laten zien. Vervolgens hopen we nog een rondleiding te kunnen krijgen door deze prachtige 
accommodatie. Aanwezig 18.15 uur. Ook hiervoor van te voren graag aanmelden bij Constant. Jullie 
ontvangen de uitnodiging als het definitieve programma rond is. 
 
Dus schrijf je nu (maar uiterlijk 13 oktober) alvast in voor deze beide thema-avonden bij : 
secretaris@covsarnhem.nl zodat we op tijd weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
 
Namens het bestuur, 
Hans Achterberg 

 
 

Nieuwe leden: 
We hebben nieuwe leden gevraagd zich voor stellen door antwoord te geven op de volgende vragen: 
1.       Wie ben ik? 
2.       Waarom ben ik scheidsrechter geworden? 
3.       Wat wil ik bereiken met deze hobby? 
Als eerste antwoordde Melle Schrauven 
 
1: Ik ben Melle Schrauwen 
 
2: Ik ben vanaf mijn 14e al aan het fluiten en vlaggen. Eerst was dit bij de DTS Ede omdat ik hier zelf 
voetbal. Na een paar jaar hadden we bij de club een behoorlijk scheidsrechterskorps opgebouwd waardoor 
de club op het idee kwam om de scheidsrechters naar de BOS cursus te sturen op rekening van de club. Via 
deze BOS cursus ben ik begonnen met het fluiten namens de KNVB. 
 
3: Het lijkt me heel leuk om een scheidsrechter in het betaald voetbal te worden. Als dit niet gaat lukken 
lijkt het me ook gewoon leuk om door te gaan met het fluiten van amateur voetbalwedstrijden zoals ik nu 
doe. 
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Spray verboden in Duitsland wegens schadelijke stoffen 

  
BERLIJN - De Duitse voetbalbond DFB lijkt de invoering van de spray 
die scheidsrechters kunnen gebruiken bij vrije trappen te moeten 
uitstellen. Keuringsdienst TÜV verbiedt het 13 euro kostende 
Argentijnse spuitbusje, meldt dagblad Bild vrijdag.  
Het schuim bevat een te hoge concentratie broeikasgassen en 
chemische stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Verder ontbreekt op het etiket de aanduiding dat het spul licht ontvlambaar is en voldoet de aanduiding van 
de hoeveelheid inhoud niet aan de Europese regels. 
De DFB wilde de spray half oktober invoeren in de Bundesliga, maar moet dat op straffe van een boete 
uitstellen tot de klachten van TÜV zijn verholpen of er een andere leverancier is gevonden. ,,Dit is nieuw voor 
ons, maar we waren ook al in gesprek met andere aanbieders naast de dure import uit Zuid-Amerika'', 
reageerde een woordvoerder van de bond. 
Het schuim wordt sinds het WK afgelopen zomer al wel gebruikt in de Champions- en Europa League en 
diverse nationale competities, waaronder de Nederlandse eredivisie. De KNVB laat weten dat de spray die in 
Nederland wordt gebruikt aan alle eisen voldoet. Deze spuitbus wordt niet geïmporteerd uit Argentinië, maar 
komt uit eigen land. 
 

 
 
 

 
 
Van de redactie: 
Zomaar de Gelderlander van donderdag 2 oktober……. 
 
Aanvoerder van Bennekom voelt zich in de steek gelaten en gaat in beroep 
tegen zijn schorsing van 18(!!!!) maanden (de wedstrijd Huizen – Bennekom 
escaleerde na afloop). Beroep tegen de straf wordt  ingesteld. 
 
Straf speler van SKV terug gebracht van zeven naar vier duels  (Zelos –SKV 
escaleerde)  
 
Vier jaar schorsing voor Edesche Boys voetballer (wedstrijd  Oranje- Edesche Boys liep uit de hand, de speler 
moest door de politie van het veld worden gehaald) 

 
Escaleert het op de velden steeds meer, is het lontje erg kort aan het worden? Of… gaat de KNVB –
eindelijk??---eens hard optreden.  Beroep tegen de straf wordt  ingesteld. 
 
Om met een citaat van Koot en Bie te eindigen; “Wie Joost kent, mag het zeggen” 

 
 

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.4551148.1411720835!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_800_600/image-4551148.jpg
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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  HERKANSING 
   
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. 

 
 


