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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

Januari  2016 -  jaargang 8 nr 1 
The Referee is het digitale vereniging nieuws van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. The 
Referee wordt jaarlijks 4 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: Dieter Hildebrandt,  Duitse cabaretier en schrijver    

“Fairplay: zo handig overtredingen begaan dat de scheidsrechter ze onmogelijk kan zien..” 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

Kampioenen!!!!!!  
 
Op zaterdag 9 januari deed ons team weer mee aan het 
Jan Willen van Essen zaalvoetbal toernooi in Elburg. Na 
winst op Winterswijk (1-0) en verlies van Apeldoorn (0-
1), volgde een 4-0 winst op Almelo en winst op Deventer 
(2-1). Apeldoorn speelde een paar keer gelijk en dus 
werd Arnhem poule winnaar. De kruisfinale was tegen 
Nijverdal en eindigde doelpuntloos in 0-0. De shoot-outs 
werden door Arnhem, met 1-0, gewonnen. Daarna de 
finale, de ‘revanche-wedstrijd’ tegen Apeldoorn waar in 
de poulefase van was verloren. Dit keer kreeg Apeldoorn 

geen kans en won Arnhem met 2-0. Ofwel de 
kampioensbeker gaat mee naar huis. 
Het kampioensteam: 
Staand van links naar rechts: Ben Pattynama 
(coach), Jan van Reemst (leider), John Christian, 
René van Beersum, Paul Reijbroek, , Emile 
Toonen, Ramon Wijkamp, Ramon Wijkamp, Rein 
Borgers (assistent scheidsrechter) 
 
Gehurkt: Joop Visser (official) Samantha de Haas 
Jeroen Westen, Peter Hoving. 
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Bowlen ofwel Nieuwjaarsbijeenkomst: 
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. Daarna werd er een 
‘verrassingsmenu’ opgediend bij de buren, een chinees 
restaurant met een prima keuken. Diverse voorgerechten, 
een prima hoofdgerecht, ijs én koffie/thee na. Een prima 
keuze. Voor een sfeerimpressie: zie bijgaande foto’s. Het 
bestuur bloemetje ging naar Zina, de vrouw van onze penningmeester Rijk Middelman, die altijd naar 
boven wordt verbannen als het bestuur vergadert. Al met al een hele gezellige avond. De winnaar, Jeroen, 
haalde 156 punten. Maar (zie ook bij de rubriek Facebook) dit komt door veel trainingen bij deze 
bowlinghal. Vermeld moet nog worden dat op baan 5 een dame (Anique) vals speelde, door met 2 ballen 
tegelijkertijd te gooien. Dit werd gestraft met een storing en dus een tijdstraf.  

 

 
 

 
 

Buitenspel…..lastig……. 
 
Op de clubavond in november hield KNVB 
docent én lid van onze vereniging Erwin van 
Veghel een lezing over het fenomeen 
buitenspel. Iedereen weet wel wat 
buitenspel is dachten we, het omschrijven 
is niet gemakkelijk, maar intuïtief doen we 
het altijd goed. Niet dus. Dit jaar zijn de 
regels niet veranderd, maar wel de 
interpretatie. Hinderlijk buitenspel, b.v. de 
doelverdediger het zicht ontnemen, of in de 
baan van schot op doel staan wordt nu wel bestraft met een indirecte wegens buitenspel. Rest nog het 
‘deliberate’ ingrijpen in het spel, zeg maar met opzet. Als je dat doet en je speelt de bal naar een 
tegenstander ben je de Sjaak. Ofwel hij staat niet (meer) buitenspel. Nieuwe situatie. Doe je dit om een bal 
te blokkeren die –vermoedelijk- het doel ingaat, dan is het wel buitenspel. Tja lastig. Eén troost: de 
voetballers begrijpen het toch niet, dit geldt ook voor het publiek.   
 
Tja verwarring….., wat is de officiële regelgeving? 
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AANVULLENDE RICHTLIJN REGEL 11 – BUITENSPEL  
Op verzoek van een aantal voetbalbonden en –federaties aangaande de buitenspelregel, wil de IFAB extra 
verduidelijking en richtlijnen geven rondom de definitie van overtreden van de buitenspelregel bij 
“beïnvloeden spel tegenstander” en de definitie van “redding” in de context van de buitenspelregel.  
1. Beïnvloeden spel tegenstander  
Verduidelijking  
In aanvulling op de spelsituaties die al in de spelregels zijn weergegeven zal een speler die zich in 
buitenspelpositie bevindt ook worden bestraft als hij:  
- duidelijk probeert een bal in zijn buurt te spelen waarbij zijn actie een tegenstander beïnvloed  
of  
- een duidelijk actie onderneemt die duidelijk de mogelijkheid van een tegenstander om de bal te spelen 
beïnvloed  
 
Richtlijnen  
- ‘Duidelijk probeert’ - deze formulering is bedoeld om te voorkomen dat een speler, die van een redelijke 
afstand naar de bal toeloopt, wordt bestraft (behalve als hij dicht bij de bal komt).  
- ‘Dichtbij’ is belangrijk zodat een speler niet wordt bestraft als de bal duidelijk over zijn hoofd gaat of 
duidelijk voor hem langs gaat.  
- ‘Beïnvloed’ gaat over (de mogelijkheid van) het spelen van de bal door de tegenstander en betreft ook 
situaties waarbij de tegenstander zijn beweging om de bal te spelen verlaat, gehinderd of voorkomen 
wordt door de buitenspel staande speler.  
Echter, als een speler zich in buitenspelpositie bevindt wil dat niet altijd zeggen dat bij invloed heeft op de 
situatie. Bijvoorbeeld:  
- Als de bal aan de rechterkant van het veld is en de speler in het centrum zich beweegt naar een nieuwe 
aanvalspositie is hij niet strafbaar buitenspel, behalve wanneer zijn actie de mogelijkheid van de 
tegenstander om de bal te spelen beïnvloed.  
- Wanneer een speler probeert een bal te spelen die het doel in gaat, zonder dat hij een tegenstander 
belemmerd, of wanneer er geen tegenstander in de buurt is, behoort hij niet bestraft te worden.  
 
2. Redding  
Verduidelijking  
Regel 11 geeft situaties aan wanneer een buitenspel staande speler wordt bestraft wanneer hij zich actief 
met het spel bemoeit en hierbij behoren:  
- “Voordeel halen uit zijn positie” betekent de bal spelen  
i. die terug in het spel komt via de doelpaal, lat of een tegenstander terwijl hij zich in buitenspelpositie 
bevindt  
ii. die terugkaatst, afgebogen (deflected) of naar hem wordt gespeeld vanuit een bewuste redding van een 
tegenstander, terwijl hij zich in buitenspelpositie bevindt  
 
Een speler, in buitenspelpositie, die de bal ontvangt van een tegenstander die de bal bewust speelt 
(behalve vanuit een bewuste redding) wordt niet geacht voordeel uit zijn positie te halen.  
Zoals in de laatste zin weergegeven kan een redding gemaakt worden door iedere speler en niet alleen 
door de keeper. Daarom wil de IFAB graag duidelijk maken dat:  
Een redding is wanneer een speler de bal stopt die in of erg dicht bij het doel komt met een lichaamsdeel 
behalve zijn handen (behalve de keeper binnen zijn eigen strafschopgebied).  
Nota bene: deze definitie is in lijn met het begrip redding uit Regel 12. 
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Van de redactie  
We hebben, weer, een blad vol informatie. We kunnen dat alleen volhouden als u ons weer 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!!!!!!!!!  
 

 
 

 

Tja soms zit het mee….. 
Onze vaste medewerker en senior scheidsrechter Nico 
K. overkwam iets geks. Hij meldde zelf: “Ik liep mee 
naar de middenstip, nadat de pupil van de week had 
gescoord en opeens sprong het me in de hamstring. 
Na 12 min, bij de stand van 1-0, leek het mij toch 
verstandig de wedstrijd te moeten staken. Warming 
up was goed gedaan, zou het toch met de leeftijd (68 
jaar) te maken hebben?”  
Commentaar redactie: Het kan natuurlijk Nico, maar 
het is natuurlijk wel goed dat de ‘oudere’ 
scheidsrechters bezig blijven. Nog een betere 
warming-up en geen alcohol de dag voor de wedstrijd. 
 

 

 
 
 

Thema-avond COVS-Arnhem en omstreken. 

 

Op maandag 2 november zijn we voor onze 
themavond te gast geweest bij Vitesse op 
Papendal. Uiteraard geen begin zonder koffie 
met iets lekkers. Vitesse had voor ons een apart 
stuk van de kantine gereserveerd zodat we in alle 
rust onze sterke verhalen konden vertellen. We 
waren met ongeveer 15 man aanwezig. 
Om half zeven begon de wedstrijd Jong Vitesse 
– Jong AZ. Het was al snel duidelijk dat deze 
wedstrijd door de Ernemmers zou worden 
gewonnen. We konden dus mooi letten op de “tips en tops” van het arbitrale trio. In de rust lekker 
bij gekletst onder het genot van een kop koffie.  
Na de wedstrijd nog wat gedronken en in de prachtige mediaruimte een presentatie gehad van 
Wim Herbers over het opleiden van scheidsrechters en de organisatie van het scheidsrechters 
gebeuren bij DVV.  
Het was een leuke, gezellige en leerzame avond! 
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Van de voorzitter. 
 

De tijd vliegt! 
Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik vorig jaar in december het laatste “van de 
voorzitter” van 2014 schreef en nu is het alweer december 2015. Aan het eind van een jaar sla ik zo af en 
toe aan het mijmeren en kijk even terug op het afgelopen jaar. Het zal bij jullie waarschijnlijk niet anders 
zijn geweest dan bij mij: mooie momenten en hele verdrietige toestanden. Het hoort allemaal bij het leven 
zoals we dan gewoontegetrouw zeggen.  
Het komend jaar hopen we op weer een goed verenigingsjaar. Op 8 januari hebben we de 
nieuwjaarsbijeenkomst bij de Schelmsebrug gehad. We hopen op veel aanmeldingen en uiteraard altijd leuk 
als er ook partners meekomen. In april wordt de spelregelfinale van district Oost door ons georganiseerd en 
natuurlijk mogen we de voetbaltoernooien niet vergeten. En natuurlijk hopen we ondertussen nog vele 
mooie wedstrijden te fluiten/vlaggen.  
Wij willen jullie hierbij alvast een goede jaarwisseling en een heel gelukkig Nieuwjaar wensen! 
 
Namens het bestuur, 
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!!!!!!!!!!!!!!! 
Elke woensdagavond (19:30U): veldtraining bij Wodanseck, Wolfheze 
1 febr. Spelregelwedstrijd om Jan Visserbokaal in Apeldoorn 
4 maart (20:00u.): Spelregelwedstrijd bij Scheidsrechtersvereniging Enschede 
7 maart (20:00u): thema-avond AED bij Wodanseck, onder voorbehoud (uitnodiging volgt) 
11 april: Algemene ledenvergadering (wijziging!!!) 
22 april: Finale Spelregelwedstrijd voor Scheidsrechtersverenigingen in Oost (Fortissimo Ede) 
 

 
 
 
 
 



 

 The Next Generation  6 

 

 
 
 

 

Wist je dat?  
 
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. 
 
Inmiddels is bij jullie al lang bekend dat ik een “mooi weer 
scheidsrechter” ben. Op het moment dat ik dit schrijf is het 
zaterdagmiddag 13.00 uur, het is koud, het regent en ik moet om 
half twee op pad naar Hatert om daar Hatert 1 tegen DVV te fluiten. Dan moet ik me toch wel een beetje 
oppeppen om de deur uit te gaan. Daar staat tegenover dat ik bij mooi weer vrolijk fluitend de deur uit ga 
om te fluiten. Vandaag volgens KNMI geen kans op onweer, maar dat is wel waar ik het deze keer met 
jullie over wil hebben. 
 
In het handboek staat hoe je als scheidsrechter moet handelen bij onweer. Als onweer verwacht wordt 
moet je beide assistent-scheidsrechters vragen op de eventuele onweersontwikkeling te letten. Lijkt een 
beetje overbodig want dat heb je volgens mij als snel in de gaten als scheidsrechter. 
Onweer wordt gevaarlijk als de tijd die verloopt tussen het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende 
donder minder is dan tien seconden. Dan is het onweer ongeveer op drie kilometer afstand is en dan moet 
je maatregelen treffen. Nog sterker: je moet de wedstrijd onmiddellijk stoppen. Niet blijven kijken naar 
het mogelijk prachtige onweer, maar direct met de hele handel naar de kleedkamers gaan. 
 
De wedstrijd kan ten hoogste dertig minuten worden onderbroken. Daarna volgt definitief staken van de 
wedstrijd. Eerder definitief staken is ook mogelijk, als bijvoorbeeld door enorme neerslag het veld 
onbespeelbaar is geworden. Het definitief staken binnen dertig minuten moet altijd een uitzondering zijn.  
 
We kunnen natuurlijk ook in het handboek opnemen dat wedstrijden alleen doorgaan als het droog is, de 
temperatuur boven de twintig graden is en de zon schijnt! Of zal ik emigreren? 
Hans Achterberg 

 
 

 

Verschijningsdata Referee. 
Totaal 4 keer zult u in 2016 ons verenigingsblad The Referee in uw e-
mailpostbus aantreffen. Zij die geen e-mailadres hebben, krijgen het blad 
per post een week later toegestuurd. 
Heeft u kopij voor ons blad, kijk goed naar de datum waarvoor u uw kopij 
moet inleveren. Dit moet wel digitaal (e-mail, of usb-stick). Geef wel aan 
hoe u het artikel graag geplaatst wil zien. 
 

Nr. 1/2016 ligt nu voor u, nr. 2/2016  verschijnt begin maart  Er is dus tot 1 maart tijd voor kopij!!!!. 
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Gelezen op Facebook!   
Gisterenavond, na de training, nog even bij de club geweest 
om een verjaardag borrel met de getrainden te drinken. 
Ook Sjako Hendriksen die deze week jarig is geweest, bood 
een drankje aan. Aan de bar ook veel gelachen, vooral om het 
voornemen van Marco ten Broek, om in het nieuwe jaar af te 
vallen. Ik denk persoonlijk dat hij eerder van de trap valt, als hij 
's nachts thuiskomt, dan dat hij ook maar 1 kilo afvalt. Wens ik 
allen fijne feestdagen, maar vooral een gezond 2016. Gr. Nico 
 
Samantha is al vast aan het warmgooien voor de 
nieuwjaarsreceptie. Ook is er een foto van een aantal 3e 
kerstdag lopers in Arnhem. Onze hoffotograaf Nico G. Kooij liep ook mee (Nico dank voor je foto’s), 
onderstaand het commentaar van Nico 
Enkele scheidsrechters vandaag iets aan hun conditie tijdens de 
winterstop o.a. Sjako Hendriksen (14km) , Peter Hoving 
(21.1km) en ik natuurlijk op mijn oude dag en na blessureleed 
de laatste maanden de 7 km. 
Samantha de Haas en Jeroen Westen deden hand en 
spandiensten. 
Ik liep in het gele sr shirt en werd genoemd door de speaker als 
top scheidsrechter van Arnhem en Omstreken. Haha. Peter 
werd ook geïnterviewd en kwam ook ter sprake dat hij ook SR 
was en voor zijn conditie meedeed aan deze mooie, maar 
zware Derde Kerstdagloop. Moesten ook eens meer van onze 
groep gaan doen. 
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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. 

 
 

Van de penningmeester 
 

“In 2015 is het niet bij alle leden en donateurs gelukt om middels de automatische incasso de (volledige) 
contributie of donatie te innen. 
Dit heeft te maken met het programma “IBANC” dat wel aangeeft dat de gegevens juist zijn ingevoerd, 
maar later via inning bij de bank niet wordt geaccepteerd. 
Het blijkt dat de juiste gegevens van de machtiging worden overschreven waardoor deze niet juist bij de 
bank worden ingevoerd en dit heeft een weigering tot inning tot gevolg. 
Er wordt hard aan gewerkt dit probleem op te lossen. Begin 2016 zal dus nog contributie over 2015 van 
sommige leden worden geïnd via de automatische incasso. Excuses voor dit ongemak”.    
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Emailadressen 

 
Dankzij onze webmaster hebben we meer transparante emailadressen. 
Hans Achterberg                              voorzitter@covsarnhem.nl 
Rijk Middelman                                penningmeester@covsarnhem.nl 
Constant Onstenk                            secretaris@covsarnhem.nl 
Jan van Reemst                                vicevoorzitter@covsarnhem.nl 
Ruud Roelevink                                referee@covsarnhem.nl 
Bas van Iersel                                    webmaster@covsarnhem.nl 
 

 
 

 

Spelers gevraagd  
  

Voor het veldvoetbal (zeven tegen zeven) in Voorst op 04-06-2016 én voor het 
zaalvoetbal in Elburg 2017 en om het algehele kampioenschap van Nederland, dit 
jaar). Meld je aan, we hebben –nu- een naam hoog te houden!!!!!! 
 
Aanmelding bij de coach Ben Pattynama (zie ‘wie moet je hebben’). 
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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  
Januari 
04-01 Marco Smink                                         
04-01 Hans Funcke                                        
04-01 Sander Mulder 
11-01 Jan Westerhof 
13-01 Ton Boks 
14-01Herman  Willemsen 
28-01 Peter Glas 
29-01 Emile Dumoulin 
 
Februari 
09-02 Bob van Beugen 
09-02 Roy Gertsen 
12-02 Jan van Reemst 
12-02 Hans Funcke 
13-02 Joop Mondria 

 

 
Februari (vervolg) 
16-02 Marcel Brandenbarg 
16-02 Rick Praamstra 
25-02 Victor Kleve 
27-02 Andre van Bruggen 
 
Maart 
20  Ed van Riessen 
21  Eric Huisman 
22  Reinier Vonk 
29  Theo Peren 
30  Samantha de Haas 
 
De volgende NIEUWE LEDEN heten we welkom: 
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. 

 

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.nl    onze eigen website 
www.b9.nl/voetbal/scheidsrechters.htm 
www.scheidsrechtersveenendaal.nl/beta/ 
www.ArnhemSports.nl 



 

 The Next Generation  12 

 

www.voetbal.nl/restyle-landing 
scheidsrechters.voetbal.nl/node/9775 
scheidsrechters.voetbal.nl 
www.wwwvoetbal.nl/spelregels 
www.knvb.nl/" 
www.DutchReferee.com     interessante link 
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 e-
mail-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 bespaart  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). 

 
 
 

 
 

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?  
 
O ja…wist u dat iedereen een wistudatje kan insturen naar de redactie? 
 

 
 

mailto:penningmeester@covsarnhem.nl
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Wie moet je hebben? 

 
Bestuur  
Hans Achterberg > voorzitter – Jacques 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 

 
 
 

Een scheidsrechter krijgen bij een wedstrijd is een gunst! 
 
DVV (Door Vriendschap Vooruit in Duiven) heeft een goed functionerende scheidsrechterscommissie. In dit 
interview geeft Wim Herbes, voorzitter van de scheidsrechterscommissie, een toelichting op de 
werkzaamheden van de commissie bij DVV. 
Hoe is de scheidsrechterscommissie georganiseerd? 
De commissie bestaat uit drie coördinatoren en uit drie gewone leden. We regelen alle zaken rond 
scheidsrechters, waarbij de voorzitter verantwoording aflegt aan het dagelijks bestuur tijdens de zes 
wekelijkse managers bijeenkomsten.  
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Wat is de functie van de 
scheidsrechterscommissie? 
Zij zijn verantwoordelijk voor het indelen van 
de scheidsrechters voor alle thuiswedstrijden. 
Samen met de andere leden van de commissie, 
allemaal (oud-) scheidsrechters, bekijken wij 
de kwantiteit en kwaliteit van de 
scheidsrechters.  
Jullie streven ernaar ieder jaar 15-20 nieuwe 
pupillenscheidsrechters op te leiden. Hoe 
krijgen jullie dat voor elkaar? 
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we 
een grote vereniging zijn. Het opleiden van de 
pupillenscheidsrechters vanuit de D en de C is 
een succes. Dit komt met name door de tijd die we in  de begeleiding stoppen en ook de vergoedingen 
spelen een rol. We betalen niet in geld, maar wel in korting op 
de contributie, de scheidsrechter krijgt een volledig tenue dat 
elke vier jaar vernieuwd wordt en bij iedere wedstrijd krijgen de 
scheidsrechters koffie of thee en twee munten voor 
consumpties. De scheidsrechter krijgt ook een bepaald 
percentage korting op de contributie. De scheidsrechters 
worden begeleid en kunnen ook vervolgcursussen volgen op 
kosten van de vereniging.  Elk jaar hebben we weer een hele 
wachtlijst en moeten we zelfs kinderen teleurstellen, omdat we 
niet meer dan 20 kandidaten op een cursus hebben. 
Hoe begeleiden jullie jullie scheidsrechters in de praktijk? 
Elke zaterdagmorgen is er een scheidsrechters coördinator. Zij 
ondersteunen de, met name jonge pupillen-scheidsrechters, 
door aanwezig te zijn en vraagbaak te zijn voor, tijdens en na de wedstrijden.  Daarnaast kan een 
scheidsrechter bij ons begeleiding aanvragen; dan kunnen we hem of haar de gehele wedstrijd begeleiden. 
De scheidsrechter krijgt alle mogelijke aanwijzingen voor en na de wedstrijd en in de rust alleen als de 
scheidsrechter dat wil.  
Jullie hebben op zaterdag altijd een aanspreekpunt rondlopen voor de jonge scheidsrechters. Wat is 
zijn/haar rol? 

De scheidsrechter coördinator doet alles wat we met betrekking 
tot de scheidsrechter mogen verwachten. Hulp bij de 
administratie, loopt eventueel mee naar het veld en kijkt rond 
bij een aantal pupillenwedstrijden. De coördinator geeft in de 
rust wat aandachtspunten door aan de jeugdige scheidsrechter. 
Als er escalaties zijn treedt hij op. De scheidsrechter coördinator 
mag en kan beslissingen nemen als dat nodig is. 
Heb je concrete voorbeelden waarbij de waarde van het 
aanspreekpunt op zaterdag duidelijk wordt? 
In ons convenant staat dat de scheidsrechter stopt (tijdelijk 
staakt) als het publiek zich teveel met de wedstrijd bemoeit. De 

coördinator kan dan helpen om het uit te praten en de wedstrijd te laten vervolgen. Bij het NIET verschijnen 
van een scheidsrechter kan de coördinator kijken of er een wisseling van scheidsrechters noodzakelijk is om 
alles goed doorgang te laten vinden. 
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Wat houdt het convenant in dat jullie met Vitesse hebben afgesloten? 
Het convenant met Vitesse houdt in, dat wij één van de satelliet verenigingen van Vitesse zijn. Er zijn negen 
verenigingen in de wijde omgeving van Arnhem geselecteerd, waarbij jonge spelers bij Vitesse kunnen 
starten als ze dat willen en wij ze goed genoeg vinden.  Op scheidsrechter gebied  werken we samen 
doordat wij vaak gevraagd worden om bij jeugdwedstrijden van de lagere Vitessejeugd scheidsrechters van 
onze vereniging te laten fluiten. 
Wat doen jullie jaarlijks aan “De week van de scheidsrechter”? 
We proberen een beetje extra aandacht aan de scheidsrechter te geven. Dit jaar hadden we voor elke 
scheidsrechter een gebakje klaar staan met opschrift “DVV -Week van de scheidsrechter”.  Daarnaast 
hadden we dit jaar Omroep Gelderland op bezoek om extra reclame te maken voor de Week van de 
scheidsrechter. 
Jullie hebben het ARAG certificaat. Wat heeft het ARAG-certificaat voor impact gehad binnen jullie 
vereniging? 
We hebben hierdoor met name aanzien verworven binnen de vereniging. We hebben echt het idee dat we 
hierdoor ook serieuzer worden genomen. En naar buiten toe heeft het geleid tot veel reclame en publiciteit, 
waardoor we ook in de regio een voortrekkersrol hebben die ook door andere verenigingen geaccepteerd 
wordt. 
Wat houdt jullie scheidsrechters convenant in de praktijk  in? 
Het scheidsrechter convenant houdt in dat wij geen excessen op het veld willen. Dus als de scheidsrechters 
merken dat er druk op ze uitgeoefend wordt, dan overleggen ze met de leider van het thuisteam en als dat 
niet helpt staken ze (tijdelijk) de wedstrijd. In het wedstrijdsecretariaat overleggen we dan wat de volgende 
stap kan zijn. Het heeft onze voorkeur om dan de wedstrijd gewoon uit te spelen, mits de tegenpartij zich 
dan ook aan de afspraken houdt. 
Wat is de rol van de Fair-Playcommissie? 
Wij oordelen niet, maar melden al onze bevindingen aan de FP-commissie en die neemt de maatregelen. Op 
deze wijze houden wij ons allemaal aan ons vakgebied en gaan wij niet op de stoel van een rechter zitten. 
EN............... de samenwerking is heel erg goed en ook hier zien we dat we  serieus worden genomen, omdat 
een bevinding altijd door één van de commissieleden wordt ondersteund. 
Zonder scheidsrechters kan het spelletje niet gespeeld worden? 
Dat klopt, waarbij we helaas nog wel eens een beroep op een ouder moeten doen, maar over het algemeen 
wordt een scheidsrechter veel meer geaccepteerd dan een ouder in spijkerbroek! Het komt bij ons 
ongeveer één keer per maand voor dat we onze planning niet rond krijgen en alsnog een beroep moeten 
doen op een leider. Het MOTTO bij ons is: “Een scheidsrechter krijgen bij een wedstrijd is een gunst, want 
wij kunnen niet toveren”. 

 
Bestuursmededelingen: 
Training: 
De trainingen starten weer op woensdagavond 20 januari. Uiteraard bij vv Wodanseck in Wolfheze 
(aanvang altijd om 19:30u.). 
Spelregelwedstrijden: 
Op vrijdag 22 april organiseert onze vereniging de districtsfinale (Oost) van de spelregelwedstrijd voor 
Scheidsrechtersverenigingen. Vorig jaar is deze wedstrijd gewonnen door Apeldoorn, met Arnhem op een 
keurige 3e plaats. Dit jaar in eigen omgeving (bij Fortissimo in Ede) de gelegenheid om daar nog een schepje 
bovenop te doen. Het team bestaat uit Paul Reijbroek, Gert van Ginkel en Johan van Dijk met als coaches 
spelregelgoeroe Ton Boks en Henk van Ettekoven. Tevens zijn er ter voorbereiding voor deze finale nog 
twee spelregelwedstrijden, waar ons spelregelteam ook aan deelneemt.  
Op maandagavond 1 februari is er een spelregelwedstrijd van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn om 
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de Jan Visserbokaal en op vrijdagavond 4 maart bij onze collega’s uit Enschede. 
Je bent van harte welkom om eens te komen kijken hoe het bij zo’n spelregelwedstrijd aan toe gaat. 
Bovendien is dit voor elke scheidsrechter een geweldig leerzame manier op wat meer van de spelregels te 
weten te komen. De eerste wedstrijd is in het clubhuis van de SAO: Boerhaavestraat 26 te Apeldoorn. 
Aanvang is 19:30u. De 2e wedstrijd vindt plaats aan de Tiemeister 7A te Enschede en begint om 20:00u. 
Mocht je overigens interesse hebben om mee te draaien met deze wedstrijden (en uiteraard de 
bijbehorende oefenavonden); dat kan!! Een email naar secretaris@covsarnhem.nl is voldoende.  
Wij zijn overigens nog op zoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen bij de finale op 22 april bij 
Fortissimo. Enkele taken: inrichten van de zaal, bijhouden scores en uiteraard na afloop even opruimen. 
Laat even weten als je wilt helpen!! 
 
Begeleiding: 
De afgelopen weken heeft Joop Visser een aantal actieve scheidsrechters begeleid bij een (of meerdere) 
wedstrijden en de referee van dienst voorzien van tips en adviezen. Joop heeft hier zeer positieve reacties 
op gekregen. Na aanleiding van dit initiatief willen wij proberen binnen onze vereniging wat meer structuur 
aan het begeleiden van onze leden te geven en dit wat verder uit te bouwen. 
Om niet alles bij Joop neer te leggen zijn wij in eerste instantie op zoek naar 
ervaren scheidsrechters te er wel wat voor voelen om eens in de paar weken 
mee te gaan met een minder ervaren collega, die aan heeft gegeven wel 
behoefte te hebben aan wat feed-back. Deze begeleiders kunnen natuurlijk nog 
actieve collega’s  zijn maar oud-scheidsrechter zijn eveneens van harte 
uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Als wij een aantal 
begeleiders bereid hebben gevonden zich hiervoor in te zetten, zullen wij een avond organiseren om een en 
ander verder toe te lichten en om enkele aandachtspuntjes mee te geven.  Uiteraard bepaal je zelf (in 
overleg met de scheidsrechter) wanneer en welke wedstrijd je bezoekt.  
Voel je er wat voor om hier wat tijd in te steken: graag een reactie naar secretaris@covsarnhem.nl .     
 
Te koop: 
Bij de secretaris is te bestellen: 
-  Witte zweetbandjes                                      € 1,00                     
-  COVS-emblemen (Fairplay):   € 2,00 
-  COVS-vaantjes (Pupil van de Week): € 1,00 
-  KNVB Scheidsrechter badges (oranje): € 2,40   

 
Spelregels: antwoorden binnen 3 weken na de uitgifte van het blad mailen of sturen naar Ton Boks, 

Nachtegaallaan 27  6713 BW Ede of e-mail: a.boks@upcmail.nl   
 
1: Een der ploegen speelt met tien man. Na een kwartier meldt de elfde speler zich. Hoe reageert de 
scheidsrechter? 
A. Hij hoeft niet te reageren; een aanvullende speler mag zonder toestemming het speelveld in. 
B. Hij onderbreekt het spel en laat de speler toe. 
C. Hij wacht tot de bal uit het spel is en laat dan de speler toe. 
D. Hij geeft de speler een teken dat hij het speelveld in mag komen, terwijl de wedstrijd gewoon 
doorgaat. 
 
2:Bij het nemen van een directe vrije schop vormt de verdedigende partij binnen het eigen 
strafschopgebied het zogenaamde muurtje, arm in arm, naast elkaar. De bal wordt rechtstreeks tegen een 

http://myshop-s3.r.worldssl.net/shop2399200.pictures.Fairplay.gif
http://myshop-s3.r.worldssl.net/shop2399200.pictures.vaantje.jpg
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van de armen van een verdediger geschoten. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 
A. De directe vrije schop moet worden overgenomen. 
B. Dit is onopzettelijk spelen van de bal met de hand en het spel moet gewoon doorgaan. 
C. Dit is strafbaar spelen van de bal met de hand, doch er moet een indirecte vrije schop worden toegekend. 
D. Dit is strafbaar spelen van de bal met de hand. Hij moet een strafschop toekennen. 
 
3: Bij een inworp gaat de tegenstander voor de inwerper staan, om het inwerpen te belemmeren. Hoe 
reageert de scheidsrechter? 
A. Dat mag als de tegenstander stil staat en niet schreeuwt. 
B. Dat mag als de tegenstander stil staat, niet schreeuwt en zich niet buiten het speelveld begeeft. 
C. Dat mag nooit. 
D. Dat mag altijd, mits hij zich niet buiten het speelveld begeeft. 
 
4: Juist buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een verdediger onderuit gehaald. Dezelfde 
aanvaller neemt de toegekende vrije schop snel en schiet de bal tegen de lat. Hij krijgt de bal direct weer 
terug en schiet deze nu in het doel van de tegenpartij. Is dit een geldig doelpunt? 
A. Neen, de vrije schop moet worden overgenomen daar de scheidsrechter nog geen teken voor het nemen 
van de vrije schop heeft gegeven. 
B. Ja, de scheidsrechter past hier perfect de voordeelregel toe. 
C. Neen, de scheidsrechter had namelijk een strafschop moeten toekennen. 
D. Neen, de verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop. 
 
5: In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede 
helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit door de scheidsrechter opgemerkt. Op welke manier zal 
deze nu juist handelen? 
A. Hij wacht tot de bal uit het spel is en geeft dan beide spelers een waarschuwing door het tonen van de 
gele kaart. 
B. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 
C. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en laat 
het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 
D. Hij wacht tot de bal uit het spel is en geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele 
kaart. Speelt één van beide spelers de bal echter eerder, dan zal hij het spel onderbreken, beide spelers een 
waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart en het spel hervatten met een indirecte vrije schop 
voor de tegenpartij. 
 
6:  Bij het nemen van een hoekschop staat een speler van de tegenpartij niet op de vereiste afstand. De 
hoekschopnemer schiet de bal toch en de bal wordt door de doelverdediger onderschept. De 
scheidsrechter beslist: 
A. Vrije schop voor de tegenpartij, omdat de hoekschopnemer had moeten wachten totdat de 
scheidsrechter ervoor gezorgd had dat de speler op de vereiste afstand ging staan. 
B. Overnemen van de hoekschop. 
C. Indirecte vrije schop voor de hoekschopnemer op de plaats waar de te dicht bij staande speler stond. 
D. Overnemen van de hoekschop en een waarschuwing voor de verdediger door het tonen van de gele 
kaart. 

 


