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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

Februari 2015   jaargang 7 nr 1 
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, collegaCOVSverenigingen 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: Herman Brusselmans: Belgisch schrijver, dichter en columnist)  

“Voetbal is als het leven zelve: pure kunst met maar bitter weinig kunstenaars”. 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

Nieuwjaarsborrel of ook: Bowlen en Chinees eten 
 

De traditionele Nieuwjaars borrel werd –weer gehouden bij het bowlingcentrum 
aan de Schelmseweg in Arnhem. Een groot aantal leden –al dan niet met partner 
had zich verzameld om eens met een bal te gooien in plaats van te kijken hoe 
anderen er tegen aan schoppen. Een uur lang werd er fanatiek gebowld. Strikes en 
spares, maar ook ballen in de goot. Alles kwam voor. Het bestuur had voor de beste 
bowler een fles wijn, maar ook kreeg de minst gelukkige, in dit geval een speelster, 
een prijs. 
Daarna werd er tijdens het eten bij de Chinees nog lang nagepraat over het bowlen, 
over de 2e helft van dit seizoen, maar over het wel en wee van een aantal leden van 
onze vereniging. We hadden dit keer geen buffet maar een samenstelling van 
diverse gerechten.  Al met al een heel gezellige avond. 
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Column van Hans Achterberg 
 
Doodziek word ik ervan! 
 
Zoals jullie weten trainen we iedere week op woensdagavond om 19.30 uur bij Wodanseck onder de 
bezielende leiding van Rijk of bij zijn afwezigheid Joop of Ben. Meestal zijn we met een man of 12/13. 
Sommigen zijn echte diehards en komen iedere week; anderen komen 1 of 2 keer per maand. Allemaal 
prima. Tijdens de training wordt behoorlijk aan de conditie gewerkt en ik vind het zelf altijd prettig dat ik 
op deze manier toch iedere week twee keer met intervaltraining bezig ben: één keer bij de training en 
één keer bij de wedstrijd. En trek je het even niet…..niemand die er raar van op kijkt als je tijdens de 
training voor jezelf even een rustmoment inlast. Na afloop van de training, als je de hete douche 
overleefd hebt, is er de mogelijkheid om nog wat te drinken in de kantine of wat bij te kletsen. Dat er 
tijdens de training ook nog wel eens een “stoeremannenverhaal” voorbijkomt of andersoortige 
voetbalhumor nemen we maar voor lief. Er is mij geadviseerd hier niet al te veel over uit te wijden en 
geen slapende honden wakker te maken!  
 
We hebben afgesproken dat wanneer we twintig man/vrouw op de training hebben, de voorzitter zich 
als een haas naar de AH in Oosterbeek zal spoeden en na afloop van de training zal trakteren op gebak. 
Ik hoop dat we je een keer op de training mogen begroeten, nogmaals 1 of 2 keer per maand of iedere 
week het maakt niet uit, en dat we snel aan die 20 man/vrouw zitten, want ik word iedere week 
doodziek van het gezeur over gebak!  
Tot ziens op de training, 
 
Hans Achterberg. 
Noot redactie: We gaan gewoon met z’n allen komen, dat is dit uit de wereld.  
  
 

 
 
 

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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Zaalvoetbaltoernooi  
 

Op 10 Januari  werd het Jan Willem van Essen  zaalvoetbaltoernooi gespeeld. Het toernooi vond plaats in 

Elburg. Arnhem had ook ingeschreven. Met een gehavend team ( 3 belangrijke spelers ontbraken) vertrok 

het team op de vroege zaterdagmorgen richting Elburg. Om 10.00 uur moest er worden gespeeld tegen 

Nijverdal 

Arnhem kreeg 5 doelpunten om de oren,  een slecht begin. De tweede wedstrijd was tegen Nijmegen. 

Coach Ben Pattynama had de spelers toegesproken dat er niet te lang met de bal moet worden gelopen 

maar snel de bal naar elkaar toespelen en bij balverlies meteen terug. Kennelijk leverde deze instructie het 

nodige  resultaat op. Het liep wat beter en het team kreeg voldoende kansen maar in de afwerking was men 

slordig. Toch wist Arnhem 2 x het doel te vinden Helaas scoorde  Nijmegen er ook 2 dus einduitslag 2 2. 

Emiel en John scoorden namens Arnhem. Na de lunch was Doetinchem de volgende tegenstander, ondanks 

dat het team van Doetinchem tegen het einde van de wedstrijd 2 spelers met geel (veldverwijdering ) zag 

vertrekken, verloren we met 0  1. Een wedstrijd om snel te vergeten. Mede hierdoor werden we laatste in 

de poule en moesten we het opnemen tegen Zutphen. Deze wedstrijd wisten we eindelijk om te buigen in 

een 3  0 overwinning, doelpuntenmakers, Emiel, Samantha en debutant Melle. De laatste wedstrijd ging 

tegen Zwolle, helaas verloren wij ook die wedstrijd met 12, namens Arnhem scoorde Emiel. Na 2 

succesvolle jaren eindigden we nu op een teleurstellende  11
e
 plaats. Spelers als Jeroen Westen, Peter 

Hoving en Viktor Kleve jr. werden erg gemist. Het volgende toernooi is in juni in Voorst waar het Berkel en 

IJsseltoernooi veldvoetbal toernooi  wordt gespeeld. 

Rest mij nog onze voorzitter Hans Achterberg te bedanken evenals Rein Borgers voor hun belangstelling in 

Elburg. Hadden we toch nog paar supporters. 

 

Jan van Reemst. 

 

 

 

 



 

 The Next Generation	 	4 

 

 

 

Een kaartje……, een belletje……??? 
 

Met ons lid Hoessein Durmus gaat het –relatief gezien beter. Er 

is geen bestraling en operatie meer nodig Maar zijn 

gezichtsvermogen blijft beperkt. 

Met ons (redactie)lid Hans van den Broek gaat nog steeds niet 

goed. Hij wisselt heldere momenten af met mindere heldere 

momenten. Hans zit nog steeds in de Breukelerhof in Bennekom. 

Een kaartje is altijd welkom.  (Hans van den Broek, Landbouwlaan 

20, 6713 EJ Ede).  

Beterschap ook voor: de vrouw van onze trainer Ben Pattynama, 

ze is weer thuis. Ben van der Horst is  na een operatie weer bezig 

met de weg terug, het was allemaal te lezen in de Gelderlander.  

 
 

 

 

 

 

Van het bestuur 
 
Ook dit jaar hebben we weer een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst gehad. Het was 

weer gezellig bowlen en eten met elkaar. Wat ik ook altijd heel leuk vind is dat er 

partners meekomen. En hoewel het inmiddels bijna voorjaar is en de krokussen de 

grond uit knallen, wil ik bij deze iedereen nog een gelukkig nieuwjaar wensen die 

ik tot nu toe niet persoonlijk de hand geschud heb. We hebben als bestuur de 

nieuwjaarsbijeenkomst geëvalueerd en gekeken of we nog alternatieven hebben 

voor volgend jaar. Alles is de revue gepasseerd zoals bijvoorbeeld een 

scheidsrechtersnieuwjaarsduik, maar we hebben besloten volgend jaar dezelfde formule nogmaals toe te 

passen dus jullie kunnen je er alvast een jaar op verheugen. Maar eerst natuurlijk er nog een geweldig 

2015 van proberen te maken. 

Op 16 maart om 20.00 uur zal Fysiotherapeute en tophockeyster Alexandra Rutten bij ons (kantine 

Wodanseck) een presentatie geven over het voorkomen en behandelen van sportblessures (in het 

algemeen en bij scheidsrechters in het bijzonder). Als het goed is hebben jullie hierover informatie 

ontvangen en iedereen is van harte welkom. Geef je van tevoren wel even op (zie website). 

De Arnhem Cup begint dit jaar op 31 maart. Ook dit jaar is weer een aantal scheidsrechters/assistent 

scheidsrechters/leden van onze vereniging betrokken bij de Arnhem Cup. Graag doen we een beroep op 

jullie (zie stukje over de Arnhem Cup). 

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dit jaar op 30 maart om 20.00 uur (zie ook de ontvangen 

uitnodiging per mail en de website en verder in deze Referee). We hopen dat we jullie in grote getale 

mogen verwelkomen in de kantine van VV Wodanseck.. 

  

Namens het bestuur, 

Hans Achterberg, 

voorzitter. 
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Sponsors gezocht! 
Gebaseerd op informatie uit Wikipedia. 

Tja dat moet ik natuurlijk wel vermelden 

en omdat ik alleen gebruik maak van zeer 

betrouwbare bronnen vind ik het ook 

geen enkel punt om de bronnen te 

vermelden. Zoals jullie ongetwijfeld weten 

is een sponsor een persoon of bedrijf, die 

een festival, sportwedstrijd, een individu 

of een groep personen (bijvoorbeeld een 

vereniging of sportploeg) steunt door geld 

of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit. De publiciteit wordt dan bijvoorbeeld 

verkregen door de naam van de sponsor op bijvoorbeeld de kledij of de uitrusting van de sporters te 

vermelden (zoals de "shirtsponsor" bij voetbalploegen), of de naam aan die van de ploeg of het 

evenement te verbinden of advertenties te plaatsen in clubbladen. Veel verenigingen kunnen slechts 

bestaan door de steun van één of meerdere sponsors en het afhaken van een belangrijke sponsor kan het 

einde betekenen van bijvoorbeeld een sportploeg of evenement. 

De bedoeling is dat de sponsor zo veel mogelijk "zichtbaarheid" vergaart (Engels: exposure), vooral door 

middel van televisieuitzendingen: eenvoudig gezegd, hoe langer de naam van de sponsor in beeld is en 

hoe meer kijkers ermee bereikt worden, hoe doeltreffender de sponsoring.  

Sinds 1985 is er een stijging waar te nemen in sponsorbedragen. Mede door een succesvolle 

sponsorpropositie tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984, wordt het belang van 

sportsponsoring steeds meer als een krachtig communicatiemedium gezien. Dit uitte zich in een bedrag 

van 245 miljoen in 1985. In 1990 was dit 410 miljoen gulden en in 2000 1 miljard gulden in Nederland. In 

2009 was het totale sportsponsorbedrag wereldwijd 21.6 miljard euro. 

Bekende sporticonen worden gebruikt om nietsportproducten via sport te promoten en mensen over te 

halen om hun product te kopen. In een commercial van Calvépindakaas speelt een voetballertje voetbal 

maar hij is er heel slecht in is. Als hij uiteindelijk gewisseld wordt eet hij een boterham met Calvé

pindakaas. Uiteindelijk wordt dit jongetje de Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. De 

suggestie wordt gewekt dat Calvépindakaas hier een grote rol heeft speelt in iemands sportontwikkeling. 

Of de Gillettescheermesjesreclame waarin bekende tennissers, voetballers en golfers zich scheren met 

Gillette.  

 

Verschijningsdata Referee. 
Totaal 5 keer zult u in 2015 ons verenigingsblad The Referee in uw 

emailpostbus aantreffen. Zij die geen emailadres 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 (email, of usbstick). 

Geef wel aan hoe u het artikel graag geplaatst wil zien. 

 

Nr. 1/2015 ligt nu voor u, nr. 2/2015  verschijnt begin mei. Er is dus 

nog genoeg tijd voor kopij!!!!. 
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Tot zover de vrije bewerking van Wikipedia. En nu dan even naar onze scheidsrechtersvereniging. Ik geloof 

dat ik mag stellen dat bijna niets van wat hierboven vermeld staat geldt voor onze sponsors. Zoals jullie in 

The Referee kunnen zien hebben we een paar zeer gewaardeerde sponsors. Wat waar is, is dat ze geld of 

andere middelen ter beschikking stellen aan onze vereniging en natuurlijk krijgen ze daar een enorme 

publiciteit voor. Maar ik durf wel te stellen dat ze ons vooral sponsoren uit liefde voor onze vereniging.  

Wat te ver voert is dat onze vereniging failliet zou gaan als we geen sponsors zouden hebben, maar we 

waarderen ze zeer. De bedoeling is uiteraard dat wij ze niet alleen zichtbaar maken in The Referee, maar 

dat we bijvoorbeeld ook bij ze gaan kopen, eten enz. Voor wat hoort wat! Toch? En natuurlijk kunnen wij 

ze ook helpen door bijvoorbeeld ooit topscheidsrechter te worden en dan op tv te vermelden tijdens een 

interview dat dat mede komt door onze sponsoren. We hebben vage plannen om onze adverteerders een 

keer allemaal te interviewen als ze dat leuk vinden. Wordt dus vervolgd. Maar alle gekheid op een 

stokje….. 

 

Uiteraard zouden we het heel leuk vinden als er meer sponsoren zouden komen vanuit onze 

scheidsrechtersvereniging. Dus als je zelf ondernemer bent of je partner of iemand in de familie….wijs 

hem of haar op de mogelijkheid in ons blad The Referee te adverteren. Voor de kosten hoeven ze het niet 

te laten en wij zijn er echt heel blij mee! Bovendien…..als het goed is  kost sponsoring geen geld, maar 

levert het voor iedereen geld op!  

 

Tarieven: 

 ¼ pagina (170 br x 60 h mm)  € 10 per plaatsing,  

½ pagina (170 br x 120 h mm) € 20 per plaatsing.  

Minimaal 5 plaatsingen per jaar.  

Adverteren op onze website is een mogelijkheid die je niet moet onderschatten. We plaatsen de 

advertentie met logo (max 180 px breed ) ook op onze website. Via een hyperlink worden de vele 

bezoekers doorgelinkt naar de website.  

 

Meer weten? Bel Hans Achterberg (0613562887) voorzitter@covsarnhem.nl  

Of Rijk Middelman  penningsmeester@covsarnhem.nl 
 

 

 

 

 

 

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. 
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Facebook!     (1) 
Facebook is met meer dan 1 miljard gebruikers wereldwijd het grootste sociaal media netwerk. Zwart/wit 

gesteld: wat wij dus op onze Facebook COVS vereniging vermelden kunnen ruim 1 miljard mensen lezen. 

Een geweldig medium, maar het gebruik en misbruik ervan vraagt wel onze aandacht. 

Inmiddels hebben zich vrij veel leden van onze vereniging aangemeld voor onze Facebook pagina. In 

principe laten we iedereen toe die iets met het scheidsrechter gebeuren te maken heeft of gewoon op 

onze Facebook pagina wil omdat hij /zij bijvoorbeeld bij een vereniging actief is, maar soms verwijderen we 

als beheerders iemand. Een voorbeeld: een charmante dame wilde graag lid worden van ons Facebook,  

maar het ging alleen maar over geld lenen en uitlenen dus verwijderen maar! 

Het is leuk om te lezen waar we bijvoorbeeld ieder weekend moeten fluiten of er zijn mooie foto’s of 

artikelen. Wat we niet willen is dat er negatief gedoe op onze site komt. Verzoek om het dus leuk te 

houden. Als bestuur voelen we ons verantwoordelijk voor de inhoud van onze Facebook pagina en die 

verantwoordelijkheid nemen we dan ook door bijvoorbeeld een bericht of persoon te verwijderen van 

onze pagina. Komt gelukkig zelden voor…..maar toch. 

We hopen dat jullie veel plezier beleven aan onze Facebook pagina! 

 

Namens het bestuur, 
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Facebook!  (2)  
 

Bericht in een Arnhemse dagblad: 

Trainer Patrick Baltus van Arnhemse Boys kan zondag weer een 

beroep doen op doelman Jeffrey Rutten. De tuchtcommissie van 

de KNVB bracht de schorsing van de keeper van vier duels terug 

naar één wedstrijd. 

Wat is er gebeurd? 

Rutten kreeg op zondag 8 februari in het duel in de vierde klasse F met Veluwezoom (32 zege voor 

Arnhemse Boys) de rode kaart van arbiter Bloksma na een overtreding op de Velpse aanvaller Mark 

Gerritsen. De doelman kwam met een te hoog been uit en raakte daarbij het hoofd van de speler van 

Veluwezoom. Rutten kreeg van de tuchtcommissie van de KNVB district Oost een schikkingsvoorstel van 

vier duels schorsing, maar daar gingen Arnhemse Boys en Rutten niet mee akkoord. Trainer Patrick Baltus 

van Arnhemse Boys verklaarde al direct na de wedstrijd tegen Veluwezoom dat van opzet geen enkele 

sprake was. 'Jeffrey had de intentie om de bal te spelen.' 

Ook de tuchtcommissie van de KNVB ging akkoord met de verklaringen uit het kamp van Arnhemse Boys 

en ook van Veluwezoom en bracht de schorsing terug tot één wedstrijd. Die zat Rutten afgelopen zondag 

al uit tegen DVOL (13 nederlaag), zodat hij zondag in de uitwedstrijd tegen Worth Rheden weer van de 

partij kan zijn. 

 

 

Als Referee staan we –natuurlijk aan de zijlijn en hebben geen mening, wel laten we jullie een paar 

reacties van Facebook lezen. De reacties zijn trouwens openbaar en dus voor een ieder te lezen. 

 

Een clubman: “Hij kwam met te hoog been uit en had alleen maar oog voor de bal, raakte de 
tegenstander, dat gebeurt wel eens in een wedstrijd. Tsja dan is het gewoon een gele kaart”. 

Een scheidsrechter: “Je kunt niet in iemands hoofd kijken. Als de intentie om de bal te spelen er niet meer 
is, hoort een speler naar mijn mening niet meer op het voetbalveld maar in de gevangenis”. 

Een andere scheidsrechter: “Ik vind het raar dat de KNVB er in meegaat” (dus de straf wijzigt red.). 
De (dienstdoende) scheidsrechter: “Ik reageer maar niet want ik zie hier commentaar staan, dat ik na de 
wedstrijd ook te horen kreeg. 

 

Vraag van de redactie: Horen dergelijke discussies op een openlijk toegankelijk medium zoals Facebook? 

 

Mail uw reactie naar referee@covsarnhem.nl 
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Arnhem Cup (Oproep!!!) 
 
Dit jaar wordt de Arnhem Cup voor de 46e keer gehouden. Een 

mooi toernooi waar altijd verlangend naar wordt uitgekeken. Ook 

dit jaar wordt er naast de Arnhem Cup voor senioren een Arnhem 

Jeugd Cup voor D1pupillen gehouden. De sponsor van het 

jeugdtoernooi is AV Cranevelt. Arnhemsports.nl en De 

Gelderlander zullen net als andere jaren veel aandacht aan dit 

toernooi schenken. 

In februari zijn we als bestuur aanwezig geweest bij een overleg 

met de organisatie van de (jeugd) Arnhem Cup. We hebben zoals 

eerder was afgesproken gebrainstormd over de ondersteunende rol die wij als scheidsrechtersvereniging 

Arnhem en Omstreken zouden kunnen spelen bij de Arnhem Cup. 

Gijs van Lotringen en Raymond Courbois vormen de toernooileiding van de Arnhem Jeugd Cup. In het 

toernooi voor de D1 pupillen zijn twee categorieën: A en B. Voor het jeugdtoernooi geldt dat de eerste en 

tweede ronde bij de verenigingen gespeeld worden en per categorie blijven er dan 4 ploegen over voor de 

halve finale en de finale. De eerste ronde wordt woensdag 15 april gespeeld en de tweede ronde 

woensdag 13 mei. Op beide dagen begint het om 19.00 uur. De halve finales en de finale worden op 

zondag 7 juni gespeeld.  

Het is de bedoeling dat de verenigingen van de organisatie van de (jeugd) Arnhem Cup een brief 

ontvangen waarin ze gevraagd wordt de jeugdwedstrijden indien mogelijk te laten fluiten door jeugdige 

clubscheidsrechters (maximaal 18 jaar). De deelnemende verenigingen kunnen dan aan de organisatie 

laten weten of ze dat willen en wie er fluiten. Wij als COVS Arnhem en Omstreken krijgen dan van de 

organisatie te horen welke wedstrijden worden geleid door een jeugdige scheidsrechter. Wij gaan dan 

desbetreffende scheidsrechters beoordelen, maken een rapport en uiteindelijk geven wij aan Gijs en 

Raymond door welke scheidsrechters in onze ogen in aanmerking komen voor het fluiten/vlaggen bij de 

D1pupillenwedstrijden op de finaledag. Uiteindelijk wordt op de finaledag door de organisatie van de 

Arnhem Cup besloten welke scheidsrechter de finale mag fluiten en wie de assistenten zijn. We zoeken 

dus leden van onze vereniging die het leuk vinden om op woensdag 15 april en/of woensdag 13 mei één of 

twee jeugdscheidsrechters te beoordelen voor de Arnhem Cup. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 6 maart 

bij Constant: secretaris@covsarnhem.nl Vermeld naast je naam ook je emailadres, telefoonnummer en de 

avond/avonden die je beschikbaar bent. 

Voor de “grote” Arnhem Cup hebben we afgesproken dat wij inventariseren welke scheidsrechters van de 

COVS Arnhem en Omstreken belangstelling hebben om wedstrijden te fluiten voor de Arnhem Cup. Wij 

geven dan de namen van de scheidsrechters en hun niveau door aan de organisatie van de Arnhem Cup. 

Zij delen dan de scheidsrechters in. Opgeven wil dus niet zeggen dat je hoe dan ook fluit, maar wel dat je 

bereid bent te fluiten/vlaggen. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 6 maart bij Constant: 

secretaris@covsarnhem.nl Vermeld naast je naam ook je emailadres, telefoonnummer en het niveau 

waarop je fluit. Als bestuur hopen we dat jullie in een bijdrage willen leveren! 

De loting van de Arnhem Cup is op vrijdag 6 maart 20.00 uur in het clubhuis van VV Eendracht. Uiteraard 

zullen we daar als bestuur bij vertegenwoordigd zijn.  

Namens het bestuur, 

Hans Achterberg. 
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President Kennedylaan 9, 6881 VM  VELP GLD 

Telefoon  0263641666  

Email:  Luuk@rijtma.nl  

Website:  www.rijtma.nl  
 

 

 

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. 
 

 

 

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 
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Aan:      Leden Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken en andere geïnteresseerden 

Van:      secretaris, Constant Onstenk 

 

Betreft:  Uitnodiging Themaavond 16 maart                 

 

Beste Sportvrienden, 

 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken organiseert op maandag 16 maart 

2015 een themaavond, waarvoor ik jullie van harte uit wil nodigen. 

 

Onderwerp van deze avond is “Sportblessures bij scheidsrechters”. 

 

Fysiotherapeute en tophockeyster Alexandra Rutten komt een presentatie geven over het voorkomen 

en behandelen van sportblessures (in het algemeen en bij scheidsrechters in het bijzonder). 

Daarbij zullen onderwerpen als warmingup, coolingdown, al of geen sportdrankjes voor een wedstrijd 

en inspanning na ziekte zeker aan de orde komen. 

Deze themaavond hadden wij eerder in oktober jl. gepland, maar kon toen wegens ziekte van de 

spreekster helaas geen doorgang vinden. 

Zeker gezien de belangstelling die er toen was willen wij deze avond alsnog doorgang laten vinden.  

Wanneer nu:    maandag 16 maart 

Aanvang:           20.00u. 

Waar:                 Clubhuis Wodanseck 

                            Duitsekampweg 4, 6874 AG  Wolfheze 

Kosten:              Geen (inclusief koffie en twee 

consumpties) 

 

Iedereen is uitgenodigd. Ook nietleden zijn van harte 

welkom. 

Dus als je een verenigingsscheidsrechter van 

bijvoorbeeld je voetbalvereniging mee wil nemen, 

gewoon doen!!. 

Wel graag even voor 9 maart een bevestiging van je aanwezigheid (evt. met introducees)  sturen aan 

secretaris@covsarnhem.nl  of via onderstaand adres, zodat wij een idee hebben van de belangstelling. 

Graag dan ook even je telefoonnummer vermelden. 

 

Namens bestuur Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken 

Constant Onstenk 

secretaris 

C.G.M. Onstenk 

Leeuweriksweide 228 

6708 LP  Wageningen 

Tel: 0317415724 

Mob: 0648214835 
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 Jarigen  
Maart 

01 Husseyin Durmus 

01 Nusret Isik 

19  Rodney Kiezenberg 

20  Ed van Riessen 

21  Eric Huisman 

22  Reinier Vonk 

29  Theo Peren 

30  Samantha de Haas 

 

April 

01  Ruud Roelevink 

06  Herman ten Kaate 

07 Rogier Kamerbeek 

19  Eren Demirci 

30  Hans Achterberg 

 

Mei 

01 Mink Toet 

06 Marco ten Broek 

08 Dimitry van der Klift 

14  Henrico Pit 

18 Joop Visser 

18 Johan van Dijk 

19 Melle Schrauwen 

20 Gerard Mulhuijzen 

20 Rene Kuiper 

23 Niels Goutier 

24 Jan de Wilde 

29 Peter Bloksma 

 

De volgende NIEUWE LEDEN heten we welkom: 

Deze keer –helaas geen nieuwe leden.  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Aan: Leden, Donateurs en overige relaties van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & 
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Omstreken 
 

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken heb ik het genoegen u 

allen uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 30 maart aanstaande in het clubhuis van de 

voetbalvereniging Wodanseck, Duitsekampweg 4, 6874 BW Wolfheze.  

De aanvang van deze vergadering is vastgesteld op 20.00 uur. 

De uitnodiging met agenda, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris 

over 2014 is al via de mail naar u toegezonden. 

De overige stukken zullen ter plekke aan u uitgereikt worden. 

Ik hoop u allen op 30 maart te mogen begroeten. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Notulen ALV 14 april 2014 

6. Jaarverslag 2014 secretaris 

7. Jaarverslag 2014 penningmeester 

8. Verslag kascontrolecommissie 

9. Vaststellen van de contributie 

10. Vaststellen begroting 2015 

11. Bestuursbeleid 

12. Huldiging leden 

13. Verkiezing bestuursleden (secretaris Constant Onstenk is periodiek aftreden en herkiesbaar). 

Eventuele namen van (tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie, dienen uiterlijk 2 dagen voor 

de ALV schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. Kandidaatstellingen dienen voorzien te 

zijn van een getekende bereidverklaring die gesteund wordt door tenminste 5 stemgerechtigde 

leden. 

14. Verkiezing kascommissie 

15. Facultatief 

16. Rondvraag 

17. Sluiting 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken 

 

C.G.M. Onstenk 

Leeuweriksweide 228 

6708 LP  Wageningen 

Tel: 0317415724 

Mob: 0648214835 
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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/restylelanding 

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/veranderingentuchtzakenamateurvoetbal 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 (0613562887)   

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  
 

 

 

 

 

 

Wie moet je hebben? 
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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 026482 1404. Elke woensdag van 

19.30 – 20.30u.   

Clubavond op elke 2
e
 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 (0613562887)    voorzitter@covsarnhem.nl 
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Facebookpluksels, let wel: tekst en foto’s hoeven geen verband te hebben. 

Ik denk dat ik eerdaags een boek ga schrijven over wat ik zo meemaak als scheidsrechter. 

Een tijdje geleden maakte ik het volgende mee. 

Een ploeg wint met 5 doelpunten verschil en ik fluit af. De trainer van die ploeg komt het veld 

in en zegt: ik weet niet waar U mee bezig bent, maar U fluit te vroeg af. Vlak hiervoor heb ik 

een speler, als enige, van zijn ploeg een gele kaart gegeven. Na de wedstrijd in de 

Bestuurskamer, waar natuurlijk meerdere mensen bijzitten ( denk om indruk te maken) 

begint hij er weer over. Hij: als U die kaart niet intrekt schrijf ik een brief naar de KNVB dat U 

te vroeg hebt afgefloten. Pure chantage en heb maandag dit voorval meteen aan de bond 

gemeld. Gisteren geef ik een spelers van de thuisploeg 2x geel, dus rood en de bezoekers 2x 

geel. Na de wedstrijd problemen met digitaal vermelden van de kaarten en zeg: dan maar 

een formulier invullen. Dan heb je teveel gevraagd, want dat kan 15 min. duren. Derhalve het 

verzoek om de kaarten maar te laten zitten. Hebben idee dat ze dat bij andere scheidrechters 

wel lukt, anders probeer je dat niet. Collega's neem aan dat jullie hier toch ook niet 

intrappen?? 

 
Al geblokt in je agenda??? Maandag 30 maart 

(jaar)ledenvergadering COVS Arnhem en omstreken. We 

hopen op een hoge opkomst en weer een gezellige avond. 

 

Hamstring blessure Kazim gezien gisteravond? Kan 

scheidsrechter ook overkomen. Al opgegeven voor themaavond blessurepreventie op 16 

maart? Iedereen welkom, maar wel even opgeven bij Constant. 

 

Heren en dames voetballers....beseffen jullie dat wij vandaag vijf uur vrijwilligerswerk doen 

door jullie wedstrijd met veel plezier te fluiten? 
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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 email: a.boks@upcmail.nl   

1. In het doelgebied weet de doelverdediger vallend de bal in zijn bezit te krijgen. Op de grond liggend 

drukt hij de bal met twee vingers op de grond. Een toegelopen aanvaller trapt voorzichtig de bal onder de 

hand van de doelverdediger vandaan en weet nu te scoren. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

a) Hij keurt het doelpunt goed, omdat de aanvaller de bal voorzichtig trapte. 

b) Hij keurt het doelpunt goed, omdat de doelverdediger de bal op deze wijze niet in zijn bezit had. 

c) Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen. 

d) Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop wegens gevaarlijk spel. 

 

2. De bal bevindt zich op het middenveld als de scheidsrechter het spel onderbreekt om een speler een 

waarschuwing te geven wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld na een 

blessurebehandeling. Hoe en waar wordt het spel dan hervat? 

a) Met een indirecte vrije schop op de zij of doellijn. 

b) Met een indirecte vrije schop op de zijlijn. 

c) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel onderbroken werd. 

d) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel onderbroken werd. 

 

3. De doelverdediger leunt ter hoogte van de strafschopstip op de schouders van een medespeler en kan 

zo de bal weer het speelveld in stompen. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Doorspelen. 

b) Affluiten. Het spel hervatten met een strafschop en een waarschuwing voor de doelverdediger. 

c) Affluiten. Het spel hervatten met een indirecte vrije schop en een waarschuwing voor de 

doelverdediger. 

d) Affluiten. Het spel hervatten met een indirecte vrije schop. 

 

4. Wanneer is de bal uit het spel, terwijl deze toch niet over een doel of zijlijn is gegaan? 

a) Blessure van een speler. 

b) Indien de assistentscheidsrechter een vlagsignaal geeft. 

c) Na elke onderbreking door de scheidsrechter. 

d) Bij elke buitenspelsituatie. 

 

5. Na afloop van de officiële speeltijd moet de wedstrijd worden verlengd voor het nemen van een 

strafschop. De bal wordt tegen de doellat geschoten en belandt via de rug van de doelverdediger in het 

doel. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Strafschop overnemen. 

b) Geen doelpunt. De strafschop had zijn uitwerking gehad toen deze tegen de doellat kwam. 

c) Geen beslissing. De kwestie voorleggen aan de betrokken bond. 

d) Doelpunt. De strafschop had zijn uitwerking nog niet gehad toen de bal terugkwam van de doellat. 

 

6. Wat beslist de scheidsrechter als bij een aftrap na geldig doelpunt de bal rechtstreeks in het doel van de 

tegenpartij wordt geschoten? 

a) Doelpunt toekennen. 

b) Doelschop toekennen. 

c) Aftrap opnieuw laten nemen. 

d) Scheidsrechtersbal op de middenstip. 
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