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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

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

 
 

Citaat  van de maand  (Auteur: Euan Ferguson, Columnist van The Observer)  

“Geen man geniet echt van sushi; geen vrouw houdt echt van voetballen.. 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

We trainden weer volop in 2015. 
 

De laatste clubavond (2e dinsdag in de maand) werd 
traditioneel afgesloten met een drankje en een hapje. Eerst 
werd er hard gewerkt op het veld van de vv Wodanseck in 
Wolfheze.  Het was koud, het waaide hard, kortom ‘Hollands 
weer’. Maar als rechtgeaard trainingsbeest pers je toch de 
laatste sprint eruit. In gedachten heb je de echt warme douche 
in de kleedkamer en de hapjes natuurlijk. Maar dan is het goed 
toeven in de kantine. Jan van Reemst had gezorgd voor de 
inwendige mens en voor de foto’s. Hij moest daarvoor wel zijn 
schoondochter inschakelen. Geen spelregels, gewoon slap 
ouwe… maar ook serieus converseren. Die avond werd er afscheid 
genomen van Sigrid van Reemst (de schoondochter). Zij heeft het hele 
jaar achter de bar gestaan, uit handen van Joop Visser kreeg ze een 

mooie bos bloemen. Sigrid 
nogmaals bedankt.  Als 
laatste: er komen steeds meer 
leden trainen, we hopen dat 
deze trend zich voortzet, in 
ieder geval zich handhaaft. 
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Column van Hans Achterberg 
Ik heb een heel apart gevoel van binnen! 
 
Ik geloof dat ik nu eerst heel wat uit te leggen heb als ik met deze titel mijn stukje begin, maar misschien 
ook niet want het scheidsrechterskorps is behoorlijk verouderd! Maar volgens mij is dit de eerste zin van 
een lied van Corrie Konings.  
Er staat weer een wedstrijd voor mij op het programma, zaterdagmiddag half drie in een mooi dorpje op 
de Veluwe. Ik hou me netjes aan de regels die gelden voor KNVB-scheidsrechters en ga ruim op tijd, kwart 
voor één, van huis om een uur van te voren aanwezig te zijn bij de desbetreffende thuisspelende 
vereniging. Ik sjok naar het wedstrijdsecretariaat en meld  me netjes. Hele aardige meneer. “Koffie, 
scheids?” In geen velden of wegen spelers van desbetreffende teams te bekennen. Veertig minuten 
voordat de wedstrijd begint komen ze van beide teams binnendruppelen en kunnen we de administratieve 
rompslomp gaan afhandelen. Nog even kort kletsen. “Scheids, zelf ook gevoetbald vroeger?” Mijn 
antwoord is natuurlijk “Ja!” en in deze entourage laat ik het daar dan ook maar bij.  
Tijd om naar de kleedkamer te gaan. Ik kleed me snel om want ik hou van een lekkere lange warming up 
zodat ik het gevoel heb dat ik lekker aan het trainen ben geweest. Ik loop het veld op en sta daar helemaal 
alleen te warming uppen. Een kwartier voor de wedstrijd komen de teams het veld op om in de 
striemende kou aan hun rek- en strekoefeningen te beginnen. Ik trek nog wat sprintjes en ga terug naar 
mijn kleedkamer. “Scheids, we blijven op het veld hoor!” Om half drie beginnen we de wedstrijd nadat de 
pasjes gecontroleerd zijn. 
 Ik kijk even rond het veld en constateer dat er nul komma nul mensen kijken vanmiddag en dat blijft zo de 
rest van de wedstrijd. Ik hoef dus ook niet op zoek te gaan naar een rapporteur van de KNVB want die kan 
er gewoon niet zijn tenzij hij verborgen ligt opgesteld in de bosjes of zo afgevallen is dat hij onzichtbaar 
achter een lichtmast heeft gestaan.  
Kwart over vier fluit ik het laatste fluitsignaal van deze toch leuke wedstrijd. Allemaal handdrukken “Goed 
gefloten scheids!” en op weg naar de kleedkamer. In de bestuurskamer krijg ik nog lekkere broodjes 
aangeboden en ik ga om vijf uur naar huis. Kwart voor zes kom ik weer, vrolijk fluitend als altijd, de 
woonkamer in. Na dit verhaal verklaart mijn vrouw mij voor gek. “Stop toch met dat hele scheidsrechters 
gedoe!” maar ja…….zij heeft dat aparte gevoel van binnen niet he? 
 
Hans Achterberg  
 

 
 
 

Van de redactie  
We hebben, weer, een blad vol informatie. We kunnen dat alleen volhouden als u ons blijft voorzien van 
informatie.   
 
Kopij 
Deze keer één inzending!!!!, maar het kan beter.  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!!!!!!!!! 
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Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken 

 
 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
 
U en uw partner worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze 
Nieuwjaarsactiviteit. 
 

 
    WAT:  Nieuwjaarsbijeenkomst en bowling 
 
  WAAR:  Arnhem, Bowlingcentrum Schelmsebrug aan de 
               Schelmseweg 
 
                          WANNEER:  Vrijdag 9 januari 2015 om 18.45 uur. Bowlen van 19.00 tot 

20.00 uur 
 
BIJZONDERHEDEN:  Na het bowlen willen we van 20.15 tot 22.15 uur gaan 

eten bij het Aziatisch restaurant Renao. 
(Voormalige chinees naast het bowlingscentrum). 

 
 
KOSTEN:   € 20,00 per persoon inclusief drankjes tijdens het buffet. 
 
 
OPGAVE:  dit kan tot 30 december bij Jan van Reemst (0318-417497) of via vicevoorzitter@covsarnhem.nl 
 
 
Het verschuldigde bedrag graag overmaken op girorekening NL93 INGB0000964660 ten name van 
Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken.   

 

mailto:vicevoorzitter@covsarnhem.nl
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Van het bestuur 
 
HEADSET COACHING: 
Sinds 2012 beschikt onze vereniging, dankzij sponsoring van vv Cranevelt, over een 
aantal headsets. In het betaalde voetbal zijn deze sets gemeengoed voor de 
communicatie tussen de scheidsrechter en zijn assistenten. Voor ons zijn deze 
echter bedoeld voor de begeleiding van beginnende scheidsrechters, zowel voor leden van onze 
vereniging als ook voor de verenigingsscheidsrechters. Naar onze mening wordt van dit 
communicatiemiddel nog te weinig gebruik gemaakt. Bij goed gebruik is het immers een perfecte methode 
om tijdens (oefen)wedstrijden een scheidsrechter op mogelijke verbeterpuntjes te wijzen. 
Inmiddels hebben bij Arnhemse Boys deze vorm van coaching weer opgepakt. Vier jonge 
clubscheidsrechters worden daar door onze vereniging begeleid. Graag zouden wij dit ook nog bij een 
aantal andere verenigingen, die ons hiervoor benaderd hebben, willen gaan doen. Hiervoor hebben wij 
natuurlijk wel vrijwilligers nodig die zich in het belang van (onervaren) startende collega’s in willen zetten. 
Wij denken  met name aan ervaren en gemotiveerde (oud-) scheidsrechters die hun kennis tijdens een 
wedstrijd vanaf de zijlijn over willen brengen op de dienstdoende arbiter. Te denken valt aan opmerkingen 
over looplijnen, positie kiezen, houding, controle van de grensrechter en (tijdens dode spelmomenten) het 
al of niet fluiten van overtredingen. Als je eens een keer deze headset-coaching zou willen doen, laat dat 
dan even weten aan een van de bestuursleden. Uiteraard zullen wij vooraf zorgen voor enige instructies 
over het juist gebruik van de headsets. Mocht je zelf als scheidsrechter behoefte hebben om eens een 
keer tijdens een wedstrijd met zo’n headset gecoacht  te worden, dan kan je dat natuurlijk ook kenbaar 
maken. 
 
ZAALVOETBALTOERNOOI ELBURG: 
Het zaalvoetbaltoernooi voor de scheidsrechtersverenigingen in  District oost wordt georganiseerd op 10 
januari 2015. Jan van Reemst heeft wederom een sterke selectie samengesteld waarmee hij verwacht 
hoge ogen te gooien. De poulewedstrijden zijn om 10.00u. (tegen Nijverdal), 12:15u. (Nijmegen) en 
13:45u. (Doetinchem). Supporters zijn van harte uitgenodigd. Locatie:  Sporthal ’t Huiken, Lange Wijden 
33, 8081 VS  Elburg.  Na 2x de tweede plaats bij de laatste twee toernooien wellicht dit maal …………………. 
 
SPELREGELCOMPETITIE:  
Voor 21 november stond de spelregelwedstrijd voor de Gelderse scheidsrechtersverenigingen gepland. 
Helaas waren er onvoldoende aanmeldingen voor de twee voorrondes in Oost, waardoor deze wedstrijd 
geen doorgang vond. Hierdoor plaatsten de teams die zich wel aangemeld hadden (waaronder onze 
vereniging) zich automatisch voor de finale van District oost. Deze finale is waarschijnlijk 17 april in 
Doetinchem. Voel je wat voor om samen met Ton Boks, Henk van Ettekoven, Johan van Dijk, Paul 
Reijbroek en Gert van Ginkel (serieus) mee te draaien in het spelregelteam, neem dan voor meer 
informatie even contact op met:  a.boks@upcmail.nl of hj.vanettekoven@chello.nl. 
 
THEMA-AVOND: 
Helaas vond de thema-avond in oktober over blessurepreventie geen doorgang vanwege ziekte van de 
spreker. Wij gaan proberen deze thema-avond op 23 februari in te halen. Meer informatie volgt. 
  
 

mailto:a.boks@upcmail.nl
mailto:hj.vanettekoven@chello.nl
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Een kaartje……, een belletje……??? 
 
Ons lid Hoessein Durmus is al enige tijd ziek thuis. Het gezwel wordt 
steeds kleiner, maar het gezichtsvermogen is beperkt. Het belletje 
en het bezoek stelt hij bijzonder op prijs .  Zijn adres: Nobelstraat 9  
6717 CG Ede zijn telefoonnummer: 0318  624021. 
Met ons (redactie)lid Hans van den Broek gaat het minder goed. 
Hans zit in een revalidatiecentrum (en soms in ziekenhuis). Er zijn 
complicaties gekomen na zijn heupoperatie. In overleg met zijn 
vrouw nog geen bezoek, maar een belletje (’s avonds) of een kaartje 
zijn welkom.  (Hans van den Broek (0318) – 616193. Landbouwland 
20 6713 EJ Ede). 
Beterschap ook voor: de vrouw van onze trainer Ben Pattynama, zij  verblijft in een verzorgingshotel. Ben 
van der Horst (operatie) en Tonnie Courbois (herstellend in  Groot Klimmendaal van een hartinfarct en). 
 

 

BLAD DE SCHEIDSRECHTER: 
Het bestuur van COVS Nederland heeft besloten om het Blad De Scheidsrechter in 2015 in digitale vorm 
uit te brengen. Na de eerste twee nummers zal een evaluatie van deze digitalisering worden uitgevoerd, 
inclusief inventarisatie van kosten. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie zal een besluit 
genomen worden over de vorm van de resterende edities in 2015. Als je zelf geen e-mailadres hebt, geef 
dan alsjeblief een emailadres op waarop je “De Scheidsrechter” wel zou kunnen ontvangen!! Dan kunnen 
wij dat in onze ledenadministratie opnemen en doorgeven aan de landelijke COVS. 
 
BEKERS / VAANTJES 
Graag willen wij alle bekers, vaantjes en andere snuisterijen van onze vereniging eens samenvoegen en 
wellicht ergens presenteren in een prijzenkast. Laat even weten als je nog materiaal van onze vereniging in 
je bezit hebt. Wij komen het graag even ophalen om de collectie zo compleet mogelijk te krijgen.  
    
LIEF EN LEED: 
Geboorte, huwelijk, ziekte en blessures: wij zijn niet nieuwsgierig, maar willen wel graag alles weten. 
Informeer ons alsjeblieft indien er sprake is van “lief en leed”. Wij besteden er graag extra aandacht aan. 
 
AGENDA: 
2015: 
9 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst Arnhem (start 18:45u.) 
10 januari; Zaalvoetbaltoernooi Elburg (09.00u-17.15u.) 
14 januari: Start Trainingen in Wolfheze (19:30u.) 
9 februari: Bestuursvergadering 
23 februari:  Thema-avond blessure-preventie (onder voorbehoud) 
17 april: Finale Spelregelweden District Oost in Doetinchem  (onder voorbehoud) 
 
Namens het bestuur, 
Constant (secretaris@covsarnhem.nl) 
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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. 
 

 
 

Afscheid van het jaar! 
 
Hebben jullie dat nu ook dat je in december zo af en toe wat op de bank zit te somberen over het 
afgelopen jaar en dan van alles en nog wat schrikt? Bijvoorbeeld….ik moest vanmiddag een wedstrijd 
fluiten en kwam een oude bekende tegen. Het was vijfentwintig jaar geleden dat we elkaar voor het 
laatst gezien hadden en het was als de dag van gisteren! Toen ik thuis kwam en moe maar voldaan op de 
bank neerplofte, ging ik daar dus een beetje over nadenken. Vijfentwintig jaar geleden en voorbij 
gevlogen! Dat is allemaal niet zo erg, maar dat betekent waarschijnlijk ook dat de komende vijfentwintig 
jaar net zo snel gaan en dan ben ik morgen al tachtig jaar!!! En dat wil ik natuurlijk niet want ik wil nog 
jaren een jonge god blijven.  
En als ik aan het denken sla over onze scheidsrechtersvereniging schieten mij wat gedachten door het 
hoofd: Lief en leed binnen onze vereniging, een nieuw bestuur waarin heel prettig wordt samengewerkt, 
trainingsavonden, voetbaltoernooien/spelregelwedstrijden waar we aan deelgenomen hebben, de leuke 
thema-avond bij Vitesse, nieuwe leden werven en zo kan ik nog wel even doorgaan. Over het geheel 
genomen een heel  positief verenigingsjaar.  De eenentwintigste december komt er aan. De dagen 
worden weer langer, de avonden korter en mijn voorjaarsgevoel komt weer langzaam op gang. Ik word 
dan dus weer vrolijker. En zo zit ik dan in december regelmatigs ’s avonds op de bank te mijmeren. 
Langzaam afscheid te nemen van het jaar. Hebben jullie dat nu ook? 
Ik wil jullie namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken fijne kerstdagen 
en alvast een heel gelukkig Nieuwjaar wensen! 
Hans Achterberg (voorzitter scheidsrechtersvereniging Arnhem& Omstreken) 

 
 

 

Verschijningsdata Referee. 
Totaal 5 keer zult u in 2015 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. 5/2014 ligt nu voor u, nr. 1/2015  verschijnt eind februari. Er is dus 

nog genoeg tijd voor kopij!!!!. 
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De niet gegeven 2e gele kaart 
Als redactie juich je ingezonden stukken of stukjes toe, het blad is 
van en voor ons allemaal. Deze keer een “beschrijving van een voor 
mij aardige gebeurtenis, misschien de moeite van publicatie waard” 
van Eric Huisman. 
 
  
Op een zaterdagmiddag in een dorpje in de buurt van Apeldoorn. 
Keurig onderhouden boerderijwoningen, het grind wordt aangeharkt, om half drie speelt het eerste 
elftal thuis. De ontvangst is hartelijk en het nieuwe (kunst-)grasveld ligt er mooi bij. Iedereen heeft er zin 
in. De wedstrijd die middag is sportief, de bezoekende club kan geen potten breken en zal met een 
ruime nederlaag huiswaarts gaan. Hun aanvallende middenvelder heeft al een gele kaart op zak wanneer 
hij, uit frustratie na wéér een mislukte aanval, de bal hard buiten het veld tegen de reclameborden 
schiet. Wanneer de scheidsrechter zijn kant op loopt, maakt de tegenstander duidelijk dat een gele kaart 
hier echt niet hoeft. Na een vermanend woord besluit de scheidsrechter het daarbij te laten, na afloop 
van de wedstrijd is dit voorval het eerste dat in de bestuurskamer ter sprake komt. Het begrip voor de 
betreffende speler wordt gewaardeerd. Ondergetekende ging met een goed gevoel naar huis, hoewel er 
toch iets bleef knagen. Had ik tóch niet ........................ 
  
Eric Huisman                     
 

 
 
 

 

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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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 
 
 
 
 

 

 Jarigen  
Januari 
04-01 Marco Smink                                         
04-01 Sander Mulder                                        
11-01 Jan Westerhof 
11-01 Keimpe Wietsma 
13-01 Ton Boks 
14-01Herman  Willemsen 
28-01 Peter Glas 
29-01 Emile Dumoulin 
 
 
Februari 
09-02 Bob van beugen 
09-02 Roy Gertsen 
12-02 Jan van Reemst 
12-02 Hans Funcke 
13-02 Joop Mondria 
16-02 Marcel Brandenbarg 
25-02 Victor Kleve 
27-02 Andre van Bruggen 

 

Maart 
01-03 Husseyin Durmus 
01-03 Nusret Isik 
19-03 Rodney Kiezenberg 
20-03 Ed van Riessen 
21-03 Eric Huisman 
22-03 Reinier Vonk 
29-03 Theo Peren 
30-03 Samantha de Haas 
 
 
 
 
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.com 
www.scheidsrechters.eu 
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 Achterberg (06-13562887)   
voorzitter@covsarnhem.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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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 
Achterberg (06-13562887) -   voorzitter@covsarnhem.nl 
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Al opgegeven voor het bowlen met een prima 
maaltijd erbij? 
Naar de nieuwjaarsreceptie? 
 
DOEN!!!!!!!!!!!!!! 
 
Alleen voor leden, (je kunt nog lid worden)!!!!!! 
 

 
Zie elders in dit blad 
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Spelregels    De antwoorden  
   
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. 

 
 


