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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

April  2015   jaargang 7 nr 2 
The Referee is het digitale vereniging nieuws van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. The 

Referee wordt jaarlijks 5 x volgens schema uitgebracht  en toegezonden aan alle leden van onze 

vereniging, 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: Geert Hoste: Belgisch humorist en stand up comedian)  

“Als je ziet hoeveel sporters God bedanken voor hun overwinning en als je tegelijkertijd de ellende in de 

wereld bekijkt, moet je haast concluderen dat God zich alleen om wielrennen, voetbal en tennis 

bekommert”. 

 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  
 

 

Blessure preventie 
 

 Themaavond blessurepreventie bij scheidsrechters. 

COVS Arnhem en omstreken. 

De scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken heeft op 

maandag 16 maart een themaavond gehouden over sportblessures 

in het algemeen en bij scheidsrechters in het bijzonder. De avond 

werd verzorgd door Alexandra Rutten fysiotherapeute bij 

fysiotherapiepraktijk Lagerwey/Van Dartel uit Bennekom. 

Alexandra begon met blessures in het voetbal en vertelde dat er rond de 760.000 voetbalblessures per 

jaar zijn. Niet gespecificeerd is wat het aandeel is van de scheidsrechter blessures veroorzaakt door het 

uitoefenen van hun hobby: fluiten. Zou een leuk onderzoek kunnen zijn. Regelmatig hoor je toch 

scheidsrechters over hun hamstring klagen en sommigen moeten helaas vanwege een blessure de 

wedstrijd staken. 

Wat voor de meeste aanwezigen een eyeopener was, was het gegeven dat je toch al gauw 12 – 24 uur 

hersteltijd nodig hebt 

om weer te herstellen 

van jouw 

sportactiviteit. Dit 

herstel is uiteraard 

afhankelijk van 

getraindheid enz. 

Belangrijk om te horen 

dat je ook als 

scheidsrechter je tijd moet nemen om te herstellen van de wedstrijd die je gefloten hebt.  

Daarna hebben we het over de verschillende spiervezeltypes gehad. Moraal van het verhaal: ook de 
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verschillende spiertypes spelen een rol bij onze prestaties. Dit is natuurlijk wel allemaal trainbaar, maar er 

zullen toch beperkingen zijn. Dus als sprinter word je deels geboren en zijn je spiervezels genetisch 

bepaald.  

Op de vraag of we voor een wedstrijd als scheidsrechter moeten rekken en strekken ontstond een aardige 

discussie en wat belangrijk is, is dat je vooral niet forceert en vooral dat doet wat jou goed bevalt. Gewoon 

lekker warm worden en ieder op zijn manier en als smeermiddelen daarbij helpen, moet je het vooral 

doen. Misschien heeft het smeren alleen maar een psychologisch effect, maar als het helpt…….gewoon 

doen!  

Wat ook belangrijk is, is dat je tijdens de training van bijvoorbeeld de scheidsrechtersvereniging je eigen 

grenzen bewaakt. De een is getrainder dan de ander en je moet vooral jouw gevoel volgen. Eigenlijk 

zouden we allemaal een individuele trainer op zo’n trainingsavond moeten hebben, maar daarvoor is het 

budget van onze verenigingen waarschijnlijk niet toereikend en zullen we het toch echt met onze eigen 

clubtrainer moeten doen!  

Tot slot: water en goede voeding. Essentieel bij een goede voorbereiding van de scheidsrechter! 

Wij zijn weer heel wat wijzer geworden op deze avond en willen Alexandra hierbij nogmaals bedanken 

voor deze interessante avond. 

 

Hans Achterberg  
 

 

 

Doodziek word ik ervan! 
 

Zo begon de column van onze voorzitter in het 

vorige nummer. Als er twintig man op de training 

komen zorgt hij voor gebak na afloop. De een heel 

creatieve telling was het woensdag 8 april –

eindelijk zover. Op deze tweede woensdag van de 

maand, dus clubavond, was het beloofde gebak 

aanwezig. Er was meer dan genoeg, een paar 

notoire snoepers hebben zelfs meer dan één 

vlaaipunt weggewerkt. Training maakt hongerig.  

Na afloop van het vlaaienfestival heeft Jan van 

Reemst nog een aantal spelregels de revue laten 

passeren middels 10 schriftelijke vragen die ter plekke werden nagekeken en besproken.  Al met al een 

prima trainingsavond (dank Ben Pattynama) en een prima clubavond. 
 

 

 

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 weer een inzending, eigenlijk twee inzendingen van dezelfde persoon!!!!, 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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Arnhem Cup 

 

De Arnhem Cup is inmiddels volop bezig. Een aantal van onze 

leden heeft al één of meerdere wedstrijden gefloten. Zo 

langzamerhand gaat het weer spannend worden. Net als vorig 

jaar ontmoet ik tijdens deze wedstrijden vaak andere leden 

van onze vereniging. Leuk om elkaar eens te zien fluiten en 

een beetje bij te kletsen langs de lijn. 

 

Ook bekijken we jeugdscheidsrechters in het kader van de 

Arnhem Cup. We kijken of er jonge scheidsrechters zijn die de 

finalewedstrijden van de Arnhem Cup Dpupillen zouden 

kunnen fluiten en geven dit dan door aan de organisatie van 

de Arnhem Cup. 

 

Hans Achterberg 
 

Ingezonden door Joop Visser 

Een aantal wedstrijden zijn niet doorgegaan in verband met 

storm.  Een paar uitslagen RKAVVESA 41 (Joop Visser), 

EldeniaWestervoort 310 (Johan Christian)  

De afbeelding is van OranjeAVW’66  13 

 
 

 

 

 

 

 

Impressie Jaarvergadering 
 

Op maandag 30 maart werd de jaarlijkse algemene 

jaarvergadering gehouden in het clubhuis van de 

voetbalvereniging Wodanseck in Wolfheze. 

 

 

De vergadering die in goede sfeer verliep had een 

aantal ‘highlights’. Deze staan elders in het blad als 

afzonderlijk artikel vermeld.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 The Next Generation	 	4 

 

De derde helft  
 

Ik had mij bedacht dat ik als bijdrage aan de referee een column 

zou schrijven over de derde helft. Gewoon leuke anekdotes van wat 

er zoal om de wedstrijd heen gebeurt. Niet specifiek gerelateerd 

aan de corebusiness van het scheidsrechters vak, maar wel meteen 

herkenbaar voor velen. Het liep allemaal net even wat anders. 

 

De wedstrijd is afgelopen. Geen slechte wedstrijd gefloten, ook 

geen heel goede. Zo’n wedstrijd waar als er een rapporteur langs de 

lijn stond, je een week in onzekerheid leeft wat hij wel en niet gezien heeft. Er gebeurde verder ook niet 

echt iets noemenswaardigs, behalve dan een speler die behoorlijk gehavend uit een botsing kwam. Hij 

kreeg een tijdje geen lucht en het oplappen duurde enkele minuten. 

 

Wanneer ik na de wedstrijd uit het parkeervak rijd, zie ik de desbetreffende speler naar zijn auto lopen. Ik 

doe het raampje omlaag en vraag hem hoe het nu gaat. “Wel goed, zal morgen wel last van mijn ribben 

hebben”. We wensen elkaar succes verder en ik rijd achteruit.  

 

Boem. 

 

De schok die ik voel en de open mond van de speler die ik net sprak vertellen mij genoeg. Met tegenzin kijk 

ik in mijn spiegel, iets wat ik misschien beter iets eerder had kunnen doen. Ik voel mij net kleinduimpje. Ik 

zie alleen de grill van een enorme SUV in de spiegel. Terwijl ik uitstap en de schade bekijk, alleen het 

nummerbord verbogen op het eerste gezicht, vraag ik aan wat omstanders of ze weten van wie de auto is.  

 

Dat weten ze wel, de nieuwe trainer van het eerste. Ze gaan hem wel even halen. 

Terwijl de trainer en ik wat gegevens uitwisselen komen er van tijd tot tijd mensen kijken wat er toch aan 

de hand is op de parkeerplaats. Een man van de staf komt ook even kijken. Jij was toch de scheidsrechter 

vraagt hij. Ik antwoord bevestigend. “Ah ok, kan gebeuren (over de botsing), vond dat je goed floot”. Het 

“dat dan weer wel”, laat hij nog net achterwege.  

 

Terwijl ik glimlach en hem bedank gaan mijn gedachte naar de kantine. Ietwat wrang bedenk ik mij dat het 

daar wel een enorme hilariteit zal zijn. “Heb je het gezien? De scheids is tegen de auto van de trainer 

gereden, haha”. “Tsja was te verwachten, hij gaf ook wel heel veel commentaar vanaf de zijlijn, haha”. De 

variaties op, “ik zei je toch dat de scheidsrechter blind was”, zullen veel en ongetwijfeld origineel zijn 

geweest. 

De nieuwe trainer en ik geven elkaar de hand en ik stap weer in mijn auto. Met een zucht bedenk ik mij dat 

dit niet het soort ‘leuke’ anekdote is welke ik in gedachte had voor deze eerste ‘de derde helft’. 

 

Emile Dumoulin 
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Van de voorzitter….. 

 

Wat gebeurt er toch veel tussen het uitkomen van twee Referees. Een kleine opsomming: 

bestuursvergaderingen, de jaarvergadering, themaavond blessurepreventie, spelregelwedstrijd, 

districtsvergaderingen, facebooknieuws, Arnhem Cup, trainingen enz. enz. Als scheidsrechtersvereniging 

zijn we volgens mij alles bij elkaar aardig actief en velen leveren hun bijdrage daaraan. Daar zijn we als 

bestuur uiteraard blij mee.  

Ook deze keer weer een zeer lezenswaardige Referee. Met dank aan Ruud Roelevink. Wordt vaak 

onderschat, maar het samenstellen van een uitgave Referee kost alles bij elkaar toch aardig wat tijd en 

energie.  

Emile Dumoulin heeft zijn belofte waargemaakt en een paar leuke stukjes aangeleverd. Hoewel hij het 

misschien niet zo als leuk ervaren heeft. Lezen dus. Veel leesplezier! Als er één schaap over de dam 

is…….”pak die pen” en schrijf ook een keer iets voor onze Referee! 

Hans Achterberg 
 

 

 

Toon Brugman….60 jaar lid COVS! 
 

Het komt niet zo vaak voor dat iemand 60 jaar lid van een vereniging is. Des te 

meer reden om deze bijzondere leden een keer in de schijnwerpers te zetten. 

Toon Brugman is al 60 jaar lid van de COVS en heeft voor Arnhem & Omstreken 

veel gedaan. Op onze jaarvergadering van 30 maart hebben we daar even bij stil 

gestaan.  

Bij een opsomming van verrichte functies loop je natuurlijk altijd het risico dat je iets vergeet, maar ik wil 

toch een poging wagen. Over zijn eventuele voetbalcarrière hebben we het op deze avond niet gehad, 

maar Toon heeft wel op vrij hoog niveau gefloten. Een volgende logische stap was rapporteur worden. 

Binnen onze vereniging Arnhem en omstreken is Toon onder andere lid van de kascontrolecommissie 

geweest, vicevoorzitter en lid van een commissie wijze mannen die in geval van problemen binnen de 

vereniging bijsprong met raad en daad. 

Toon ontving van de vereniging een 

ingelijste oorkonde, een mooie bos 

bloemen en van Gerhard Langenkamp 

namens district Oost een plaquette voor 

het 60jarig lidmaatschap en daarbij 

natuurlijk mooi gesproken woorden. 

We willen hierbij Toon nogmaals 

bedanken voor zijn inzet voor onze 

vereniging en hopen deze sympathieke 

man nog vaak op onze jaarvergaderingen 

te mogen ontmoeten. 

 

Namens het bestuur, 

Hans Achterberg, 

voorzitter. 
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Sponsors gezocht! (herhaling) 

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 

 

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. 2/2015 ligt nu voor u, nr. 3/2015  verschijnt begin vlak voor of 

vlak na de zomervakantie. Er is dus nog genoeg tijd voor kopij!!!!. 
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Gillette.  

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  penningmeester@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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Pasjescontrole 
 

‘5. Als een speler een spelerspas toont, waarvan 
de scheidsrechter van mening is dat het om een 
andere persoon gaat (een andere foto, dan wel 
een andere naam), dan mag de betrokken speler 
zich identificeren met een geldig 
legitimatiebewijs. Als er ook geen geldig 
legitimatiebewijs getoond kan worden of de 
spelerspas stemt niet overeen met het 
legitimatiebewijs, mag deze speler niet 

deelnemen aan de wedstrijd’.  

(Bron: Handleiding Spelerspas KNVB, 

Paragraaf 4.11, p. 9)  

 

Zou de KNVB gedacht hebben aan de situatie die ik laatst tegenkwam toen ze dit schreven? Ja, althans 

zo heb ik het opgevat. 

 

Op het wedstrijdformulier staat de naam X. Op de spelerspas staat de naam X. De pas is nog geldig. De 

foto klopt.  

 

Het bondsnummer klopt niet met het wedstrijdformulier, maar wat vooral opvalt, de persoon voor mij 

is een jongen van een jaar of twintig, maar volgens het pasje met zijn foto is hij in de vijftig. Wat is hier 

aan de hand?  

 

Zijn vader zit in het bestuur en toen het pasje werd aangevraagd zijn de gegevens van de vader bij de 

foto van de jongen terechtgekomen. Beide hebben de zelfde voornaam. De speler heeft dus een 

spelerspas, alleen kloppen de gegevens daarop niet. Hij speelt het hele seizoen al met deze pas. Het is 

dus nog geen enkele scheidsrechter opgevallen! 

 

Na wat wikken en wegen, heb ik de speler gevraagd om een geldig legitimatie bewijs en na dit te 

hebben gezien heb ik hem laten spelen. Immers hij had een bondsnummer, dit stond op het 

wedstrijdformulier en ik wist door de legitimatie wie hij was, mocht hij zich misdragen. Ik heb de club 

wel dringend aangeraden een nieuwe pas aan te vragen, wat ze deden waar ik bijstond.  

 

Voor mij was dit een typisch gevalletje van in de geest van de wet (bovenstaande regel in de 

handleiding) handelen, maar niet naar de letter van de wet (de geboortedatum op de spelerspas kwam 

uiteraard niet overeen met die op het identiteitsbewijs, dat was te verwachten gezien het specifieke 

probleem met deze pas).  

 

Wat zouden jullie hebben gedaan? 

 

Emile Dumoulin 
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Het gaat lekker in Arnhem! 
 
Daar gaat ie! Ik denk dat jullie net als ik 

allemaal één of andere prettige afwijking 

hebben! Toch? Dat moet wel want anders 

waren we geen scheidsrechter geworden. Ik zal 

jullie  één van mijn bijzonderheden vertellen. 

Iedere ochtend vind ik het heerlijk om in mijn 

eentje aan tafel te zitten en de krant te lezen. In 

mijn geval De Gelderlander. Als eerste ga ik dan 

naar de regionale sportpagina’s. Zo ook deze  

zaterdagochtend 7 maart 2015. Op pagina 52 

en 53 was het bingo; ik schrok ervan. Op twee pagina’s  met lokaal voetbalnieuws stonden vijf 

vermeldingen van onheuse acties ten opzichte van scheidsrechters. VIJF! Ik zal ze kort voor jullie 

schetsen.  

1. Zaalvoetballers van een Arnhemse vereniging mogen een weekend niet in actie komen 

hangende een onderzoek naar een oproer aan het eind van een zaalvoetbalwedstrijd. De 

verklaringen van scheidsrechter en waarnemer vertonen inconsistentie vermeldt de krant. Er 

schijnen rake klappen te zijn gevallen. Ooit was er een liedje” Mijn naam is haas, ik weet van 

niets. Is hier wat gebeurd dan daar weet ik niets van!  

2. Een A1team is voorlopig uit de competitie gehaald! Drie rode kaarten en een scheidsrechter die 

aangevallen wordt. 

3. Doelverdediger van een club uit Arnhem wordt verdacht van bedreigen van de arbiter na afloop 

van het duel. 

4. Een speler geschorst voor zeven duels. Ook zijn naam was haas! 

5. Een trainer zou een intimiderende lichaamshouding hebben aangenomen ten opzichte van een 

scheidsrechter.  

Ook op de Facebook pagina van onze scheidsrechtersvereniging hebben we melding van deze feiten 

gemaakt en uiteraard komen dan de reacties van collega scheidsrechters, voetballers en trainers 

binnen. Leuk om ook op die manier het over deze, in dit geval trieste, zaken te hebben en leuk is 

natuurlijk weer het verkeerde woord op deze plek. 

Laten we hopen dat het inderdaad incidenten blijven en dat het deze keer een toevalstreffer was van 

vijf van dergelijke akkefietjes op twee pagina’s van De Gelderlander. Voor de rest…..het gaat lekker in 

Arnhem!! 

 

Hans Achterberg, 

Voorzitter scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. 
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Joop Mondria….25 jaar donateur. 
 

Je hebt soms hele bijzondere mensen binnen je vereniging 

en die moet je koesteren. We waren als bestuur dan ook 

verheugd toen Constant, onze secretaris, tijdens een 

vergadering met de mededeling kwam dat Joop, volgens 

onze gegevens, al 25 jaar donateur is van onze vereniging. 

Dus niet 25 jaar lid, maar donateur en dat is toch wel heel 

bijzonder. Voor ons als bestuur reden om daar op onze 

jaarvergadering aandacht aan te besteden hoewel we 

vermoeden dat dat in de belangstelling staan Joop gestolen 

kan worden, maar uiteraard laten we deze kans niet liggen. 

Bijna iedere woensdagavond komt Joop, de 70 toch al 

gepasseerd, met zwager Rein naar onze trainingen bij 

Wodanseck en traint dan gewoon lekker mee. Het is aan 

Joop te zien dat hij daar plezier aan beleeft en ook de lol 

van de grappen en grollen van de jonge gasten in stilte met 

een glimlach kan waarderen. Joop slaat bijna nooit een training over en dat is ook de reden dat hij 

vorig jaar de Joop Visser prijs heeft gewonnen: een prijs voor degene die dat seizoen de meeste 

trainingen heeft bijgewoond.  

Wij vinden het geweldig dat Joop er altijd is en hopen dat hij nog vele jaren blijft komen. En de grap 

van dit alles is……..Joop is helemaal geen 25 jaar donateur! Het kan best 30 of 40 jaar zijn, maar dat 

gaat hij nog even voor ons uitzoeken! 

 

 

Namens het bestuur, 

Hans Achterberg 
 

 

 

 

 

Vitesse Betrokken 
 
Op vrijdag 3 april 2015 hebben Ben Pattynama en Hans Achterberg namens de 

scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken gefloten op Valkenhuizen in het kader van de 

Hattrick League. Het was een goed georganiseerde avond en we hebben met plezier onze wedstrijden 

gefloten. Op vrijdag 17 april hebben Victor Kleve, Eric Huisman en Hans Achterberg gefloten op de 

Thialf playground. En op 29 mei (Papendal) is het laatste voetbaltoernooi. Hieronder voor 

belangstellenden informatie afkomstig van de website van Vitesse Betrokken. 

“Vitesse Hattrick is de overkoepelende naam voor drie projecten die aan elkaar verbonden zijn: de 

School, League en Academy. Met Hattrick ga je samen met leeftijdsgenoten voetballen! Daarnaast ga 

je met je team activiteiten in je eigen wijk doen. Als je wat ouder bent, word je ondersteund op het 

gebied van studie en werk. De vijf wijken waarin de activiteiten plaats vinden zijn: Geitenkamp

Monnikenhuizen, Klarendalst. Marten, MalburgenImmerloo, Arnhemmidden en Presikhaaf.  
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HATTRICK SCHOOL   

•   

WIE: Jongens en meiden van 6 tot en met 12 jaar uit GeitenkampMonnikenhuizen, Klarendalst. 

Marten, MalburgenImmerloo, Arnhemmidden en Presikhaaf. 

•  WAT: Wekelijks doe je mee met voetbalactiviteiten die worden aangeboden door Vitesse 

Betrokken, Sportbedrijf Arnhem en de KNVB. Deze vinden plaats bij de wijkclubs, die zijn verbonden 

aan Sportbedrijf Arnhem. Daarnaast wordt één keer per maand een voetbaltoernooi georganiseerd 

door de wijkteams. Samen met je team doe je iets terug voor de leefbaarheid in de wijk, zoals 

schoonmaken van parken.  

•  WAAR: De Hattrick schools zijn gevestigd bij de wijkclub. 

 

HATTRICK LEAGUE   

•  WIE: Jongens en meiden van 13 tot en met 16 jaar uit GeitenkampMonnikenhuizen, Klarendal

st. Marten, MalburgenImmerloo, Arnhemmidden en Presikhaaf. 

•  WAT: Hattrick League is een unieke straat en zaalvoetbalcompetitie. Vanaf maart tot juni 

speel je met een team uit je wijk een toernooi tegen andere teams. Je team wordt begeleid door een 

jongerenwerker van Rijnstad en een rolmodel uit de wijk. Tijdens de toernooien word je als team door 

KNVBscheidsrechters beoordeeld op jullie gedrag in en rondom het veld. Daarnaast lever je met je 

team een tweetal buurtbijdragen in de wijk. Denk hierbij aan het verzorgen van een stamppotbuffet 

voor het lokale bejaardentehuis tot aan het opruimen van het trapveldje in de wijk. Het team met de 

hoogste totaalscore wint het toernooi. 

•  WAAR: De voetbalactiviteiten worden georganiseerd in de sportzalen van Sportbedrijf Arnhem, 

op Richard Krajicek Playgrounds en op Cruyff Courts 

 

HATTRICK ACADEMY   
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Gelezen op Facebook!   
 

Een (te?) groot aantal van onze leden is nog niet 

actief op dit medium. Let wel, u kunt gewoon lid 

worden van onze Facebook pagina. Er zijn geen 

andere kosten aan verbonden 

 

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. 

 

Arnhem cup: 

Alweer? (na een foto van Joop Visser), altijd dezelfde scheidsrechter . 

Een andere reactie: of anderen kunnen niet of hij eist alle wedstrijden op. 

Onze voorzitter sluit kort met;  

Als scheidsrechtersvereniging hebben we goed overleg gehad met organisatie Arnhem Cup en alle leden 

hebben kunnen aangeven of ze willen fluiten en/of vlaggen. Wil niet zeggen dat er ook een beroep op je 

wordt gedaan. Dat is aan de organisatie. 

 

Inzending van onze voorzitter: 

Vanmiddag assistent grensrechter die mobiel stond te bellen. Nieuwe rage? 

Johan van Dijk kwam met de oplossing: Soms moet je even de spelregels navragen. 

 

Kortom, gewoon aanmelden en dan kun je alle gesprekken volgen. Vorige keer hebben we jullie om 

reactie(s) gevraagd op het onderstaande: 
 

 

 

 

Gevraagd: scheidsrechters voor een toernooi 
Aangeboden: scheidsrechtersvereniging Arnhem & 
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. 
 



 

 The Next Generation	 	13 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hier stond jaren de advertentie van Assurantiekantoor Rijtma. 

Luuk is pensionado per 1 april, dus het kantoor is ‘gesloten’ 

Luuk veel plezier en gezondheid en dank voor de vele jaren dat we jouw advertentie mochten plaatsen 

Deze is ‘van het huis’ 
 

 

 

 

 

 

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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 Jarigen  
Juni 

05  Rob Pronk  

06  Tonnie Courbois 

21  Herman de Ruiter 

21  Bas van Iersel 

27  Rinus Klaasen 

30  Adrie van der Beek 

 

Juli 

03  Timo Loomans 

08  Ben van der Horst 

19  Martijn Busch 

26  Jan Langeraar 

29  Derck Buitendijk 

30  Paul van Koolwijk 

 

   

 

Mei 

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 webmaster (beheerder) is: 

Bas van Iersel (webmaster@covsarnhem.nl) 

 

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/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 penningmeester@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 (rekeningnr. van onze vereniging: NL93 INGB 0000 9646 60.) 

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 
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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Spelregels   Antwoorden  

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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