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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: Bruno Versavel, (oud) Belgisch voetballer
“Met de conditie is het net zoals met een col : bergaf gaat veel sneller als bergop.”
Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.

Scheidsrechters klaar voor voetbalseizoen
De Gelderlander
had deze kop op 15
september. De foto
laat een stel
scheidsrechters zien
klaar zijn voor het
aankomende
seizoen. De conditie
is op peil,. de
spelregelkennis is
up-to-date. De
moraal en het
moreel zijn beide
hoog. Dus ‘here
they come’.
Op de door Nico Kooij gemaakte foto staan ze. Dat sommigen een kaart (geel of rood) in de hand hebben
is bijzaak.
Het is een hele grote groep, ofwel de trainingsopkomst is prima. Dat is een, behalve het feit dat ze de
krant hebben gehaald en gereed zijn voor het seizoen ook een pluspunt. Toch ontbreken er nog leden,
jullie kunnen er bij zijn. Elk lid is welkom om iets aan de conditie te doen op woensdagavond. We starten
om 19.30, weer of geen weer. We zijn bikkels.
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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 inzendingen!!!, maar het kan nog 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!!!!!!!!!

Clubavond 1
Het was weer ouderwets gezellig op de clubavond. Er was zelfs gebak. Onze
voorzitter nam weer –belangeloos dachten wij- gebak mee. Vanwege de grote
opkomst meldde Hans. Toch kwam er een opeens een aap uit de mouw. We
moesten het gebak verdienen. Een grote doos met bekers behaald in diverse
toernooien werd op tafel gezet. Zilverpoets en doeken erbij. Poetsen maar.
Dit om eindelijk –weer- een eigen prijzenkast te kunnen laten zien. Dus
allemaal een keer kijken bij de vv Wolfheze. Daar staat het resultaat van ons
poetswerk.

Puzzel
Als laatste een puzzel. We vonden een beker waarvan we niet
wisten hoe we als vereniging er aan waren gekomen. Aan de
lezer de opgave om dit mysterie op te lossen. Op de beker staat
JJ v Velzenbeker. U ontvangt als beloning een vermelding in ons
clubblad. Een mail naar de redactie is genoeg.
(referee@covsarnhem.nl)
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Clubavond 2
Het was nog steeds ouderwets gezellig toen ‘onze’ Joop ‘zijn’ prijzen ging uitreiken. Een prijs voor de
trouwste bezoeker van de training, maar ook voor het talent van
het jaar. De meeste trainingen waren bezocht door Jan de
Wilde. Elke keer weer komt Jan trainen en de wisselbeker is dus
nu (weer, het is de tweede keer) één jaar in het bezit van Jan.
Joop Mondria was de overtuigende tweede, Sjako Hendriksen
de derde op de lijst van trouwe deelnemers. Talent van jaar
werd Rein Borgers, dit tot zijn eigen verrassing. Motivatie: hij
loopt –op zijn leeftijd- nog altijd mee en werkt de opdrachten
elke keer weer af.
Het lovenswaardige initiatief van Joop werd door de aanwezigen op prijs gesteld.

Alternatieve training
Sommigen kunnen niet op woensdag of kunnen een keer niet
op woensdag. Ons (enige) vrouwelijke lid, Samantha de Haas,
heeft op een andere manier laten zien dat ze conditioneel
klaar was voor het seizoen.
Samantha heeft de Bridge-to-bridgeloop voltooid in 1.42.01.
Een prima prestatie. Ter verduidelijking Samantha heeft 10
EM (Engelse mijlen of 16,1 km gelopen)
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Het moet wel leuk blijven
In de Gelderlander van dinsdag 27 oktober 2015 stond een artikel over de
Ingense arbiter Gerard Briene. Tijdens de wedstrijd RKSV Nuenen-VV Gestel gaf
hij –vlak voor het einde van de wedstrijd- een indirecte vrije trap tegen VV Gestel
wegens terugspelen op de doelverdediger. De bal ging er in de scrimmage in, de
rapen waren gaar. De scheidsrechter ging neer na een kopstoot van de
doelverdediger van VV Gestel en moest het duel staken. In de bestuurskamer ging vv Gestel verder. De
scheids heeft met politieondersteuning het sportpark moeten verlaten. Gelukkig –nu- geen doden, maar
na Richard van Nieuwenhuizen hebben ‘we’ nog niet genoeg geleerd. De lontjes zijn nog veel te kort. Een
citaat van Gerard Briene: “Scheldpartijen kan ik nog wel verdragen, maar fysiek geweld hoort niet thuis
op het voetbalveld”. Ook scheldpartijen horen naar mijn mening niet op het voetbalveld en zeker niet in
de bestuurskamer. Ik zag het weekend weer –lang leve Fox sport- live Feyenoord-AZ waar trainer van
den Brom weer geen lichtend voorbeeld was, hoe je de voorbeeldfunctie als trainer moet uitvoeren.
Nederlands toparbiter Kuipers werd voor ‘lul’ uitgemaakt omdat hij volgens van den Brom een
overtreding (naar de mening van de AZ-trainer) niet bestrafte. Je zag ook dat Kuipers bij een stevige
overtreding de voordeelregel toepaste en daarna toch (terecht) geel trok. Dus eigenlijk verdient van den
Brom geen topscheidsrechter, maar ja dan dupeer je Feyenoord. Moraal van dit verhaal…we zijn er nog
lang niet, de verloedering op het voetbalveld is er nog steeds. O ja. Gerard Briene hoopt zondag weer te
fluiten, als de hoofdpijn maar wegtrekt! Chapeau voor deze kanjer, die wel aangifte deed.

Wat een leuke foto!
Het heeft wat hilariteit opgeleverd, maar het is gelukt ………….we hebben een
teamfoto van de COVS Arnhem en omstreken. Op woensdag 9 september heeft
Nico veel foto’s gemaakt voordat de training begon. Dat had nogal wat voeten
in aarde, want het moest met afstandsbediening gebeuren dus moest Nico
hard rennen om zelf ook op de foto te komen. Een ding is zeker……het is een
kleurrijk gezelschap. Als je er niet op staat……..gewoon downloaden, even fotoshoppen en boven je bed
hangen.
Hans Achterberg
Noot redactie,
De foto staat op de eerste pagina, wel in verkleind formaat. De Referee wordt anders te ‘groot’ in
Megabytes. De foto komt wel op de site te staan en is daar te ‘downloaden’ in het originele formaat.
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Van de voorzitter .
Het seizoen is weer volop begonnen. Voor mij als ‘mooiweerfluiter’ is het natuurlijk niet de beste periode
van het jaar, maar daar moeten we maar gewoon niet over mopperen. Ook heeft een aantal
scheidsrechters al een eerste rapport binnen. Dat blijft toch altijd spannend; zeker omdat de meesten van
ons toch maar zo’n twee rapporten zullen krijgen en één slecht rapport je kansen om te promoveren toch
bijna tot nul zullen reduceren.
Ook op verenigingsniveau is het seizoen volop bezig en we hebben een aantal leuke activiteiten voor de
boeg bijvoorbeeld het Jan Willem van Essenzaalvoetbaltoernooi op 9 januari. Ook willen we weer meedoen
aan het veldvoetbaltoernooi en uiteraard nemen we deel aan de spelregelfinale. De spelregelfinale is dit
jaar wel heel bijzonder voor ons omdat we als vereniging de organisatie van dit evenement op ons hebben
genomen. Jan van Reemst zal deze kar voor ons trekken. Er zijn dit jaar geen voorrondes dus alleen de finale
op vrijdag 22 april 2016 die begint om 20.00 uur. We zijn op dit moment bezig een passende locatie te
vinden. We komen er ongetwijfeld nog op terug.
Wat mij de laatste tijd ook opvalt is dat steeds meer scheidsrechters van onze vereniging elkaar hebben zien
fluiten en dat is natuurlijk een leuke ontwikkeling. Zeker als je dan ook nog positieve feedback aan elkaar
geeft. We zitten er dus weer middenin en ik hoop dat de rest van het seizoen voor onze vereniging net zo
goed zal verlopen als de start.
Hans Achterberg

Agenda
Bestuursvergadering
Elke 2e dinsdag van de maand. Aanvang: 20.00 uur.
Info: secretaris
Alle vergadering kunnen door leden vrij worden bezocht. Inspreken is uitsluitend
toegestaan na vooraf overlegd te hebben met de secretaris.

Schrijf alvast in je agenda!!!!!!!!!!!!!!!
Vrijdag 8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst en bowlen
Zaterdag 9 januari Zaalvoetbaltoernooi in Elburg

Verschijningsdata Referee.
Totaal 4 keer zult u in 2015 ons verenigingsblad The Referee in uw emailpostbus aantreffen. Zij die geen e-mailadres hebben, krijgen het blad
per post een week later toegestuurd.
Heeft u kopij voor ons blad, kijk goed naar de datum waarvoor u uw kopij
moet inleveren. Dit moet wel digitaal (e-mail, of usb-stick). Geef wel aan
hoe u het artikel graag geplaatst wil zien.
Nr. 4/2015 ligt nu voor u, nr. 5/2015 verschijnt begin januari. Er is dus tot 1 januari tijd voor kopij!!!!.
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Blaauw oog!
Toch wel een bijzondere wedstrijd voor mij: ESA 1 – RODA 1. “Wat
is daar nu zo bijzonder aan Hans?” vragen jullie je natuurlijk af.
Een stukje echte Ernemse geschiedenis! Ooit waren er in Arnhem
twee voetbalverenigingen: ES en CVVA. Zij hadden een beetje
verkering en gingen fuseren, maar moesten eerst nog een laatste
wedstrijd tegen elkaar spelen en als ES zou winnen dan zou de
nieuwe fusieclub ESA een klasse hoger mogen beginnen van de
KNVB. Was dus een spannende wedstrijd en er stond wat op het
spel. Gelukkig blunderde de keeper van CVVA dramatisch in de
laatste minuut door over de bal te trappen zodat de bal makkelijk
het doel in kon rollen en ES kon juichen en de fusieclub een klasse
hoger mocht beginnen. De blunderende keeper was mijn vader, die overigens bij CVVA terecht kwam
omdat hij niet door de ballotagecommissie van Vitesse kwam! Zo ging dat dus in die tijd. Later heeft
Vitesse dat gelukkig weer goed gemaakt! En zo kwam het dat ik van mijn derde tot dertiende iedere
zaterdag bij ESA op de Beukenlaan rondliep om te kijken naar het veteranenteam van ESA 9 en
wedstrijden van het eerste.
Zo, dat was de inleiding. Nu ESA 1 – RODA 1. Het verkeer in Arnhem stond helemaal vast; ongelukken
op de Pleyroute en de Nelson Mandelabrug. Gelukkig had ik een vooruitziende blik en zo groot is de
afstand van de Paasberg naar Rijkerswoerd ook weer niet dus ging ik op de fiets. Na één kilometer
begon het te regenen. Ik had het dus kunnen weten dat het fout zou gaan deze avond! Drijfnat
aangekomen bij ESA en vervolgens de hele wedstrijd in de stromende regen moeten fluiten. Dat is geen
lolletje met kunstlicht en een brilletje op je hoofd. Stimuleert wel het goed op gevoel fluiten! Na dertig
minuten zag een speler van Roda een medespeler een meter of veertig verder vrijstaan en haalde uit
om met een geweldige, harde, zuivere trap zijn medespeler te bereiken. Dat was bijna gelukt ware het
niet dat ik op vijf meter afstand zijn snode plannen onderbrak. Ik kopte de bal onvrijwillig een andere
richting op. Bal op de bril, bril van de kop af, kapot en even zwart voor de ogen. Toen ik de ogen open
deed, was de bril foetsie. Iedereen zoeken en gelukkig vonden zes spelers een onderdeel van de bril.
“He scheids, je oog is blauw en het bloed stroomt uit de wond bij het oog!” riep een speler en dat
klopte. Snel een verzorger erbij en dat hielp! Toen ik haar in haar blauwe ogen keek had ik het beeld
weer scherp, de pijn was door haar glimlach ook een stuk minder. Natte spons, pleister en het was
weer voor elkaar. “Is weer helemaal in orde scheids!” zei ze nog en we speelden vrolijk verder zonder
bril. Helaas kon ik de tijd niet aflezen en de blessuretijd dus even op de gok. Ook geen gele kaart
gegeven want ik kan zonder bril toch niet lezen wat ik schrijf en waar ik het schrijf. In de rust mijn
gewone bril opgezet en alles was weer toppie. Was een leuke wedstrijd om te fluiten. Na afloop weer
teruggefietst in de stromende regen!
En……. weleens thuis gekomen na het fluiten met een blauw oog? Dan heb je wat uit te leggen! Mijn
vrouw vond het maar een sterk verhaal.
Hans Achterberg
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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 televisie-uitzendingen: 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 niet-sportproducten via sport te promoten en mensen over te
halen om hun product te kopen. In een commercial van Calvé-pindakaas speelt een voetballertje voetbal
maar hij is er heel slecht in is. Als hij uiteindelijk gewisseld wordt eet hij een boterham met Calvépindakaas. Uiteindelijk wordt dit jongetje de Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. De
suggestie wordt gewekt dat Calvé-pindakaas hier een grote rol heeft speelt in iemands sportontwikkeling.
Of de Gillette-scheermesjesreclame waarin bekende tennissers, voetballers en golfers zich scheren met
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!
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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 (06-13562887) voorzitter@covsarnhem.nl
Of Rijk Middelman penningmeester@covsarnhem.nl

Wist je dat?
Een nieuwe rubriek! We nemen in deze rubriek iedere keer een
stukje uit het beruchte handboek om wat nader te
beschouwen. Vaak vinden we de taal in het handboek niet zo
prettig en slaan we snel een stukje over. Het zou mooi zijn als
het als een romannetje zou lezen, maar helaas is dat niet zo.
Vandaar dat we iedere keer een stukje uit het handboek onder
de aandacht willen brengen.
Vinden jullie het ook zo mooi als er bij beslissingswedstrijden
vuurwerk afgestoken wordt? Ik wel. Eind vorig seizoen heb ik
het meegemaakt en het ging maar door. Maar……ze deden het
in het weiland van de buren. Mag dat? En wat zijn nu eigenlijk de (spel)regels?
Het handboek is er duidelijk over: het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te
steken. Alleen wanneer een vereniging ruim voorafgaand aan een wedstrijd aan de KNVB een
vergunning toont, waaruit blijkt dat het afsteken van vuurwerk is toegestaan, kan de KNVB ontheffing
verlenen. Dat is een hoop gedoe dus we mogen er eigenlijk wel vanuit gaan dat vuurwerk afsteken
gewoon verboden is.
De mensen van de clubs moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat er vuurwerk wordt
afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging moet voor de wedstrijd de
supporters laten weten dat het de bedoeling is dat de spelers vuurwerk laten zien en dat het verboden
is om vuurwerk af te steken. Als er toch vuurwerk wordt afgestoken, dan moet hiervan aangifte worden
gedaan bij de tuchtcommissie. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van
beschuldiging worden gesteld. En zeker in deze tijden van kunstgrasvelden kan het afsteken van
vuurwerk op het veld de nodige consequenties hebben.
En tot slot moet ik jullie teleurstellen: de scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het
afsteken van vuurwerk. Rest ons als scheidsrechter dus eigenlijk niets anders dan het zelf af te steken
als je van prachtig, spetterend, knallend vuurwerk houdt.
Hans Achterberg
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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.

Vraag van Jeroen Westen (op FB)
In een duel (waarbij geen overtreding wordt gemaakt) verliest een verdediger een schoen (hoe precies
wist niemand). De spelers gaan vervolgens verder, komen nogmaals in duel en de verdediger zonder
schoen speelt de bal naar een medespeler. Pas nadat de bal even later uit het spel, trekt de verdediger de
verloren schoen weer aan.
Hoe had de scheidsrechter moeten handelen nadat de speler de schoen had verloren?
Een antwoord van Paul Reijbroek:
Op het moment dat de uitrusting van een speler niet in orde is, dient de scheidsrechter de desbetreffende
speler bij de eerstvolgende onderbreking van het speelveld te sturen om de uitrusting in orde te maken. In
het geval zoals jij het schetst, Jeroen, is er niets aan de hand. De situatie waarin iemand zijn of haar schoen
verliest en vlak daarna ingrijpt in het spel staat beschreven in regel 3. Dit is toegestaan, dus dient er te
worden doorgespeeld. Over wat er moet gebeuren als er veel tijd tussen zit, en de speler dus alle tijd heeft
gehad om de schoen aan te doen, zijn de meningen verdeeld, aangezien deze situatie (bij mijn weten) niet
omschreven staat in het boek. In mijn optiek is het dus gewoon toegestaan, omdat het volgens het boek
geen overtreding is. Maar als gezegd, in dit duel is de situatie duidelijk, en stelt de regel dat de
scheidsrechter correct gehandeld heeft als hij door liet spelen.
Een paar opmerkingen:
Week van de scheidsrechter, in de rust niks te drinken gekregen!!!!
Dus we stonden weer heel snel op het veld :)) met andere woorden
welke week van de scheidsrechter?
Hoop niet dat het zondag nog warmer wordt, zweetbandje nog
steeds niet binnen. Wie nog meer niet?

In het artikel (hieronder staat te lezen dat Eric Huisman ‘creatief’
omging met een bal die terug werd gespeeld na een
blessurebehandeling. De terug geschoten bal ging echter het doel
in. Tja dan moet je spelregeltechniek opzij zetten en creatief in de
gedachten van het voetbalspelen denken. Aldus Eric.
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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.

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 IN CLUSIEF BTW EN VERZENDKOSTEN
LET OP ONZE PAKKET A ANBIEDINGEN

SHIRT- BROEK EN KOUSEN
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Ook op Facebook, maar ook een oproep van de coach
De loting voor het zaalvoetbal. Zie actiefoto….

Zaalvoetballers gevraagd.
Op 9 Januari 2016 nemen we als scheidsrechtersvereniging weer
deel aan het JW van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Zijn er
onder onze leden enthousiaste zaalvoetballers? Geef je dan op bij
mij. via email of telefoon.
j.reemst8@upcmail.nl of 0318-417497
Jan van Reemst.

Jarigen
December
03 Paul Reijbroek
03 Niels Uffing
06 Peter Hoving
11 Sjako Hendriksen
20 Maarten Holtus
23 Chris Keyman
25 Jerry Plate
26 Bertus Kersten
31 Rijk Middelman

November
06 Ben Pattynama
08 Wendel de Wit
16 Johan Soetowidjojo
27 Henk Beudel
30 Gert van Ginkel
De volgende NIEUWE LEDEN heten we welkom:
geen nieuwe leden.

Januari
04 Marco Smink
04 Sander Mulder
11 Jan Westerhof
11 Keimpe Wietsma
13 Ton Boks
14 Herman Willemsen
28 Peter Glas
29 Emile Dumoulin
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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 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.

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

E-mailadressen:
Veruit de meeste leden en donateurs van onze vereniging krijgen de correspondentie via e-mail. Inmiddels
wordt ook het COVS-blad “De Scheidrechter” via elektronische weg uitgegeven. Met het toenemen van het email-verkeer lopen ook de portokosten voor versturen van correspondentie per post flink op. Verzenden van
een papieren Referee kost bijvoorbeeld al meer dan 2 euro en binnenkort worden de tarieven verder
verhoogd. Graag ben ik dus in bezit van zo veel mogelijk e-mailadressen; makkelijk en het bespaard een
hoop kosten.
Mocht je dus inmiddels een (nieuw) e-mailadres hebben dat nog niet bij ons bekend is:
stuur even een e-mailtje naar de secretaris (secretaris@covsarnhem.nl).
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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 penningmeester@covsarnhem.nl

Wist je dat?
Een nieuwe rubriek! We nemen in deze rubriek iedere keer een stukje uit het beruchte handboek om wat
nader te beschouwen. Vaak vinden we de taal in het handboek niet zo prettig en slaan we snel een stukje
over. Het zou mooi zijn als het als een romannetje zou lezen, maar helaas is dat niet zo. Vandaar dat we
iedere keer een stukje uit het handboek onder de aandacht willen brengen.
Op het moment van schrijven hangen de eikels nog steeds aan de boom, maar het regent al twee dagen aan
één stuk door en de herfst tikt aan de deur. Ik hou daar niet zo van en zeker niet als het regent als ik moet
fluiten. Mijn bril beslaat dan en die valt dan even niet goed schoon te maken. Moet ik nog meer op mijn
gevoel fluiten! Jullie begrijpen dat ik een “mooi weer fluiter” ben of beter gezegd een beetje een flierefluiter.
Maar stel nu dat het morgen nog steeds regent en het gaat onweren…..wat moet deze flierefluiter dan doen
als scheidsrechter???
Voor de wedstrijd heb je altijd een korte bespreking met beide assistent-scheidsrechters. Naast het geijkte
riedeltje vraag je ze dan om alert te zijn op eventuele onweersontwikkeling. Onweer wordt gevaarlijk voor
spelers, toeschouwers enzovoorts als de tijd die verloopt tussen het zien van de bliksemflits en de
daaropvolgende donder minder is dan tien seconden. Dit betekent dan dat het onweer zich globaal op drie
kilometer afstand bevindt. Ik kijk altijd wel graag naar mooie bliksem, maar dat is dan natuurlijk niet de
bedoeling omdat onweer zich snel kan verplaatsen en je dan snel maatregelen moet treffen.
Je onderbreekt de wedstrijd onmiddellijk en je neemt iedereen mee naar de kleedkamers. Je meldt de reden
van de (tijdelijke) onderbreking van de wedstrijd aan de beide aanvoerders. Vervolgens moet het bestuur
van de ontvangende vereniging als het mogelijk is, via de geluidsinstallatie, de toeschouwers verzoeken een
schuilplaats te zoeken.
De wedstrijd wordt ten hoogste dertig minuten worden onderbroken. Daarna volgt definitief staken van de
wedstrijd. Eerder definitief staken is ook mogelijk, als je bijvoorbeeld door de enorme neerslag het veld
alleen nog met zwemvliezen en reddingsvesten kunt betreden. In nette termen: als het speelveld
onbespeelbaar is geworden.
O ja…wist u dat iedereen een wistudatje kan insturen naar de redactie?
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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 026-482 1404. Elke woensdag van
19.30 – 20.30u.
Clubavond op elke 2e 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 (06-13562887) voorzitter@covsarnhem.nl
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Week van de scheidsrechter.
bron: de Gelderlander 6 oktober 2015
In de week van de scheidsrechter worden arbiters in het zonnetje gezet, zo ook Wessel van Silfhout uit
Bennekom. Hij is 11 jaar oud en fluit al 3 jaar bij de v.v. Bennekom bij de pupillen in de jongste
leeftijdsklasse. Het liefst wordt hij profvoetballer, zelf voetbalt hij in de D1 van v.v. Bennekom ,lukt dat
niet wil hij in grote stadions fluiten, scheidsrechter Björn Kuipers is het voorbeeld voor de Bennekommer.
Even verderop in Wageningen wordt Ben
van den Assem in het zonnetje gezet. Ben is 61 jaar oud en is hockeyscheidsrechter bij de club uit
Wageningen. Hij heeft nooit als hockeyer op het veld gestaan. Voetballen, volleyballen en judo waren zijn
passie. Hij stond veel langs de lijn bij het hockey naar zijn kleinkinderen te kijken. Bij een oproep voor
nieuwe clubscheidsrechters in 2011 meldt hij zich aan. Hij slaagt met vlag en wimpel voorde
spelregeltoets en gaat wedstrijden fluiten op het laagste niveau. Ben vindt het leuk en ook spannend. Hij
krijgt steeds meer ervaring en fluit inmiddels selectieteams. Hieruit blijkt maar weer als dat je nooit te oud
bent om wedstrijden te gaan fluiten, wat voor sport dan ook. Het is een leuke hobby. Laten we het vooral
zo houden, helaas, terwijl ik dit schrijf is het weer fout gegaan in Kralingen, waar een scheidsrechter is
mishandeld. Jammer!
Jan van Reemst.

De Vierde man.
Enige tijd geleden sprak René van de Gijp in het t.v. programma Voetbalinside (RTL7): “Je zal maar vierde
man zijn dan hoor je er niet bij“. Ik zelf denk misschien ben je beter af tegenwoordig om er niet bij te
horen als vierde man. Wat die mensen tegenwoordig naar hun hoofd geslingerd krijgen is met geen pen te
beschrijven. In de KNVB-ranking ‘voetbalcoaches die zich misdragen richting vierde man cq.de arbiter’
staat trainer Peter Bosz van Vitesse bovenaan, aangegeven met code rood. AD journalist Sjoerd Mossou
schrijf daar het volgende over.
Op een waterkoude zaterdagavond ( waarschijnlijk vorig seizoen ) keek ik ander half uur tegen het
achterhoofd van Peter Bosz op een afstand van slechts een paar meter. Wat krijgt die man allemaal naar
het hoofd geslingerd . In de meeste gevallen betrof het korte zinnen zoals: “Hé man" gilde Bosz dan,
“godverdomme man”, “Doe normaal man”, “zie je dat niet?” De vierde man legde even later een hand op
de schouder van Peter Bosz en liep daarna terug naar zijn plek. Bosz: “ je loopt gewoon bij me weg”.
“Asociaal is het man, godverdomme man”. Een wedstrijd waarin helemaal niets gebeurde, geen rode
kaarten, geen strafschoppen, geen discutabele beslissingen, niets om je over op te winden. Peter Bosz
bleef maar zeuren tegen de vierde man. In de wedstrijd Heracles – Vitesse, (KNVB- beker), eerder
dit seizoen, kreeg Peter Bosz het aan de stok met scheidsrechter Danny Makkelie. Peter Bosz weigerde om
te vertrekken, na weer herhaaldelijk commentaar op de leiding. Nu is het wel zo als dat de voetbalcoaches
een gedragscode hebben ondertekend, Peter Bosz is dat kennelijk al weer vergeten. Weten we het nog?
Na de gewelddadige dood van Richard Nieuwenhuizen in 2012. Een woordvoerder van de KNVB zegt dat
het wangedrag niet meer of minder is geworden. Wat ben ik blij als dat ik geen vierde official ben.
Jan van Reemst
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Een half uur extra, een wereld van verschil
Ik zit in de kleedkamer en voor het eerst in mijn tijd als scheidsrechter heb ik twijfels bij mijn hobby. Ik heb
een dik half uur gereden vanochtend, was een uur voor aanvang aanwezig, de wedstrijd duurt een kleine
twee uur en zo meteen nog een half uur terug rijden. Ik steek al deze tijd erin en als dank word ik ervan
beschuldigd de wedstrijd te verpesten en het publiek scheldt mij voor van alles uit. Ik vraag mij serieus af of
dit mijn tijd wel waard is. Het was een pittige en vervelende wedstrijd met veel geschop, vooral net nadat
de bal gespeeld is. Ik heb mijn stijl van fluiten in de tweede helft hierop aangepast. Ik blijf een seconde
langer naar het duel kijken, ook als de bal al gespeeld is.
Waar de woede van de spelers en het publiek om draaide was, hoe verrassend, een buitenspel situatie. Ik
kijk naar een duel en controleer of er niet nagetrapt wordt. Ik draai mij om en zie de bal terecht komen bij
een speler die twee meter voorbij de verdediging staat. De grensrechter vlagt en de situatie laat bij mij
geen belletjes rinkelen. Ik fluit dus af.
Terwijl ik in de bestuurskamer zit pompt de woede door mijn lichaam van wat ik allemaal naar mijn hoofd
heb gekregen. Ik besluit dan ook na de formaliteiten eerst even naar buiten te gaan en te roken. Ik weet het
is ongezond, maar soms best handig. Daar staat namelijk een aantal spelers die mij duidelijk niet kon
luchten. Als ik eerlijk ben, ik had ook geen enkele trek om met hun te praten. Na verloop van tijd besluit ik
toch een gesprek aan te knopen. Het duurt niet lang of we hebben het over de buitenspel situatie.
Wat blijkt, de grensrechter vlagde voor een speler die niet in de buurt van de bal was. De speler die de bal
aannam was gewoon snel en was daardoor zo ver voorbij de verdediging gekomen. Voor mij valt dit
naderhand niet te controleren, maar het klinkt aannemelijk. Ik heb de spelers toen mijn kant van het
verhaal verteld. Dat de sfeer van de wedstrijd mij dwong langer te blijven kijken naar duels en dat ik
daardoor de fout van de grensrechter niet had gezien. Het duurde uiteindelijk enkele sigaretten, maar zij
konden hun kant van het verhaal vertellen en ik die van mij. Sommige spelers hadden begrip voor mijn
keuze langer naar duels te kijken en meer te vertrouwen op grensrechters, anderen vonden dat ik
buitenspel belangrijker had moeten vinden. ‘We agreed to disagree’. Ik begreep hun woede beter, zonder
het goed te keuren, en zij mijn beslissing. De spelers, inclusief de grootste critici aan het eind van de
wedstrijd, en ik gaven elkaar naderhand een gemeende hand. Voor de rest had ik volgens hen toch niet zo
heel slecht gefloten. Ze boden mij uiteindelijk zelfs nog een biertje aan voor slechts €14,50. De kosten van
hun gele kaart. Ik ging uiteindelijk met een goed gevoel terug naar huis. Het had mij nog een half uur van de
dag gekost, maar ik heb weer zin in de volgende wedstrijd. Wij als individuele scheidsrechters kunnen het
publiek niet veranderen. We kunnen de maatschappij niet in ons eentje respectvoller maken. Wat we wel
kunnen is af en toe met de spelers in gesprek gaan na een wedstrijd. Niet om vrienden te worden, maar
gewoon aangeven hoe bepaalde beslissingen tot stand komen en begrip te tonen voor hoe het op hen
overkomt. De kans dat zij dan de volgende wedstrijd meer begrip en respect voor de scheidsrechter hebben
is in ieder geval groter dan dat half uurtje er niet voor over hebben en vol wederzijds onbegrip uit elkaar te
gaan.
Emile Dumoulin

Spelregels: goede antwoorden
1:Tijdens het nemen van een hoekschop staan twee aanvallers in het doelgebied. Om bij de bal te kunnen
komen duwt de doelverdediger één van de aanvallers weg met zijn handen, waarna hij de bal over het
doel stompt. Hoe moet het spel nu hervat worden?
A.
Met een hoekschop.
B.
Met een indirecte vrije schop tegen de aanvallers.
C.
Met een indirecte vrije schop tegen de doelman.
D.
Met een strafschop tegen de doelman.
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2: Stelling 1: Als men de bal rechtstreeks ontvangt uit een hoekschop of inworp kan men nooit strafbaar
buitenspel staan.
Stelling 2: Een indirecte vrije schop wordt altijd gegeven op de plaats waar de overtreding werd begaan.
A.
Stelling 1 en 2 zijn beide onjuist.
B.
Stelling 1 en 2 zijn beide juist.
C.
Alleen stelling 1 is juist.
D.
Alleen stelling 2 is juist.
3: Terwijl het spel zich op het middenveld ontwikkelt, kijkt de scheidsrechter om en ziet dat in het
strafschopgebied van de thuisclub een verdediger een aanvaller slaat. Hoe reageert de scheidsrechter?
A.
Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met
een strafschop voor de bezoekers.
B.
Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met
een scheidsrechtersbal op de plaats waarde verdediger de aanvaller sloeg.
C.
Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met
een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.
D.
Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met
een directe vrije schop tegen de thuisclub op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel
onderbrak.
4: Een strafschop kan worden toegekend:
A.
Onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is en op het ogenblik dat
de overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond, waarvoor een directe vrije schop moet worden
toegekend.
B.
Als de bal zich binnen het strafschopgebied bevindt en deze in het spel is op het ogenblik dat de
overtreding, ongeacht de plaats, geschiedde.
C.
Indien de bal binnen het strafschopgebied is op het ogenblik dat de overtreding plaatsvond.
D.
Onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt en waar de overtreding heeft plaatsgevonden,
indien er sprake is van een gewelddadige handeling.
5 Een veldspeler die binnen het eigen doelgebied staat, slaat met een scheenbeschermer die hij in zijn
hand houdt, tegen de bal aan en voorkomt zodoende dat er een doelpunt wordt gemaakt. Wat zal de
scheidsrechter hier beslissen?
A.
Hij kent een strafschop toe.
B.
Hij kent een strafschop toe en geeft de speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
C.
Hij geeft een indirecte vrije schop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart aan de
speler.
D.
Hij kent een strafschop toe en zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart.
6: Er wordt een doelschop genomen. Een aanvaller van de tegenpartij, staande op de lijn van hetzelfde
strafschopgebied, vangt de bal rechtstreeks uit de doelschop op en kopt de bal van boven de lijn van het
strafschopgebied in het doel. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter dienen te zijn?
A.
Hij zal een doelpunt toekennen.
B.
Hij zal een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij.
C.
Hij zal een directe vrije schop toekennen aan de verdedigende partij.
D.
Hij zal de doelschop laten overnemen.
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