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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

Maart  2016 -  jaargang 8 nr 2 
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: Geer Hoste, Vlaams 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.  

 
 

Spelregelteam!!!!!!  
Ons spelregelteam heeft zich in Apeldoorn op meer dan 
uitstekende wijze op de kaart gezet. Onderstaand artikel komt 
van de site van SAO (Apeldoorn en Omstreken). Apeldoorn 
jarenlang de onbetwiste nummer 1 in spelregelland is even in 
een sportieve dip. Arnhem en Omstreken mag zich terecht 
winnaar noemen met 273 punten (nummer 2 Apeldoorn had 
243 punten). Paul Reijbroek speelde een foutloze (!!!) wedstrijd 
en won terecht de individuele prijs, Johan van Dijk had slechts 1 
punt minder en werd tweede.  
 
De Jan Visser Bokaal 2016 is in de wacht gesleept door Arnhem. 
Paul Reijbroek, Johan van Dijk en Gert van Ginkel waren met 
ruime voorsprong de sterksten. Het team van de SAO Apeldoorn 
eindigde op de tweede plaats. De top drie werd gecompleteerd door Deventer. De individuele prijs ging 
naar de kopman van de Arnhemse formatie, Paul Reijbroek, die een foutloze wedstrijd speelde. 
Maandagavond 1 februari stond de Jan Visserbokaal op het programma in ‘De Haven’. Vijf deelnemende 
teams verzamelden zich in het clubhuis van de SAO Apeldoorn. De spelregelwedstrijd bestond uit een 
mondelinge ronde, schriftelijke vragen, leesvragen en quizvragen. Aan het einde van de avond maakte 
juryvoorzitter Gertie Schol de uitslag bekend en reikte de prijzen uit. 
 
U komt toch ook ons team aanmoedigen op 22 april in Ede (vv Fortissimo)? 
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Reanimatie 

 

Op maandagavond 7 maart kregen de aanwezige scheidsrechters in 
Wolfheze een training hoe om te gaan met reanimatie. Onze 
penningmeester had Jolanda Quint bereid gevonden om te uit te 
leggen en te demonstreren hoe je snel en adequaat kunt handelen bij 
een hartstilstand.  De aanwezige scheidsrechters konden oefenen op 
een pop. Na een aarzelend begin was iedereen blij dat ze het geleerde 
in de praktijk konden brengen (op een pop). In groepen van twee werd 

er geoefend op de 
‘drill’ en gaandeweg 
ging het beter. 
Het kostte (de pop) 
soms wat gebroken ribben maar ja dat heet 
‘collateral damage’ en kan gebeuren. Al met al een 
avond om niet meer te vergeten. Gewoon bijhouden 
en misschien is het een keer levensreddend.  
Jolanda werd na afloop bedankt en ging huiswaarts 
met een bos bloemen.  
 
 

 
 

 
 

 

Spelregelfinale District Oost 
 

Op vrijdag 22 april vindt de spelregelfinale van de 
scheidsrechtersverenigingen district Oost plaats. De organisatie van dit 
evenement is in handen van onze vereniging. De avond begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden bij Fortissimo. Hierbij nodigen we jullie allemaal uit om 
deze avond te bezoeken. 
Het team van onze scheidsrechtersvereniging schept hoge verwachtingen. 
Twee oefenavonden hebben uitstekende resultaten opgeleverd en we hopen 
dan ook dat we ook op 22 april hoog zullen scoren. Aan de voorbereiding zal 
het in ieder geval niet liggen.  
Dus reserveer 22 april in je agenda. Het is leuk om een keer zo’n avond mee te 
maken!  
 
Het bestuur 
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Arbitrage oefenwedstrijden  
 
Regeling vriendschappelijke wedstrijden en toernooien  
 
Op trainingsavonden hebben we het herhaaldelijk over de vriendschappelijke wedstrijden die wij fluiten. 
Wat zijn nu eigenlijk de afspraken hierover? Welke wedstrijden mogen we eigenlijk fluiten? In het  
“Handboek competitiezaken amateurvoetbal / Seizoen 2015/‟16” staat op blz 66 en 67 allemaal keurig 
beschreven welke regels gelden. Ik beperk me even tot de oefenwedstrijden die amateurclubs spelen. 
Verenigingen moeten bij vriendschappelijke wedstrijden zelf voor de aanstelling van een scheidsrechter 
zorgen. De clubs zijn verplicht scheidsrechters aan te trekken die tijdens de competitie op hetzelfde niveau 
actief zijn. Een scheidsrechter mag geen wedstrijd aanvaarden die boven zijn niveau ligt.  
 
Voorbeeld  
1e klasser tegen 3e klasser scheidsrechter moet minimaal uit groep 3 komen.  
2e klasser tegen 4e klasser scheidsrechter moet minimaal uit groep 4 komen. 
 
Kijk voor het volledige schema in het handboek. En het interessante is natuurlijk: Wat vinden wij hiervan?  
 
 

 
 

 

De Arnhem Cup komt er weer aan! 
De loting van de Arnhem Cup is weer geweest. Joop Visser, Jan van Reemst en ondergetekende waren 
namens onze vereniging aanwezig. Het was overigens een rustige avond waar veel verenigingen verstek 
lieten gaan. Jammer want de opening van het toernooi is toch altijd wel een bijzonder moment. Han 
Dreuning interviewde de voorzitter van Duno, Jan Streuer en een jeugdspeler van Vitesse waarna iedere 
keer de loting volgde.  
Hieronder zien jullie het programma. Op de website http://www.arnhemcup.nl/ kun je het volledige 
programma zien van de D1-pupillen en de senioren. Ook dit jaar zal voor de wedstrijden een 
scheidsrechter van ARNHEM EN OMSTREKEN worden aangesteld. Hiervoor heeft iedereen zich op kunnen 
geven bij Bertus Kersten die de wedstrijden van de Arnhem Cup namens de organisatie van de Arnhem 
Cup voorziet van een scheidsrechter. Vanaf de kwartfinales die gehouden worden bij Eendracht worden 
tevens neutrale grensrechters aangesteld. 
 
1e ronde Dinsdag        05-04-2016 20:00 
2e ronde Dinsdag        12-04-2016 20:00 
Kwartfinale Dinsdag        10-05-2016 20:00 
               Donderdag  12-05-2016 20:00 
               Dinsdag        17-05-2016 20:00 
               Donderdag  19-05-2016 20:00 
Halve finale Dinsdag        24-05-2016 20:00 
               Donderdag  26-05-2016 20:00 
Finale              Zondag         05-06-2016 19:30 
 
Hans Achterberg 
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Van de voorzitter 
 
Ik word weer helemaal blij nu het voorjaar echt begonnen is. 
Prachtig weer om te fluiten en er komen tot het eind van het 
seizoen weer leuke en spannende wedstrijden aan voor ons 
allemaal. Gisteren, zaterdag 12 maart, heb ik een record gevestigd. 
Eentje waar ik niet trots op ben: 6 gele kaarten en een rode en voor 
hetzelfde geld waren er nog vier gele kaarten bijgekomen. Korte 
lontjes bij de thuisclub en weinig respect voor de scheidsrechter. De 
speler die de rode kaart kreeg heeft ook een record gevestigd; hij was de eerste speler in mijn 
scheidsrechters carrière die mij aangeraakt heeft. Wat dan wel ongelooflijk is dat ze aan het eind van de 
wedstrijd dan toch vriendelijk komen bedanken voor de prettige leiding! Snappen jullie het…..voer voor 
sportpsychologen! 
Zo ….dat moest er even uit. Binnenkort start de Arnhem Cup weer. Elders in de Referee kun je er meer 
over lezen. Ik hoop dat we elkaar weer veel zullen zien tijdens de wedstrijden. Lijkt vaak op een soort 
reünie van onze vereniging. 
Op maandag 11 april is onze jaarvergadering. We hopen als bestuur dat jullie in groten getale aanwezig 
zullen zijn. Is toch ook weer een leuk moment om elkaar te ontmoeten. 
De finale van de spelregelwedstrijd van District Oost wordt door onze vereniging georganiseerd en ons 
team schijnt al in een goede vorm te zijn. Iedereen is van harte welkom op 22 april in de kantine van 
Fortissimo. 
 
Namens het bestuur, 
Hans Achterberg 

 

 
 

 

KNVB bang voor meer geweld. 
Na de dood van Richard Nieuwenhuizen ging het een tijdje 
goed, maar het geweld is terug op het voetbalveld meldde 
de Gelderlander op 15 maart 2016. De voetbalbond vreest 
dat het aantal incidenten in het amateurvoetbal weer 
toeneemt. Vooral in de grotere steden. Volgens Jo Sandee 
van de Haagse scheidsrechtersvereniging zijn de vele 
gestaakte wedstrijden tekenend voor de huidige situatie in 
het veld. Elke week krijgen scheidsrechters weer scheldkanonnades op zich afgevuurd door voetballers die 
de schuld  niet bij zichzelf zoeken. De voorzitter van de scheidsrechtersvereniging Breda en Omstreken, 
Cor Nagtzaam, pleit voor hardere sancties. Elftallen komen nu te makkelijk weg. Ze worden een paar 
wedstrijden geschorst. Dat is niet straffen, dat is een tijdelijke maatregel nemen aldus Nagtzaam.  
Een voorbeeldfunctie heeft het betaalde voetbal. De rottigheid en de ‘slimmigheden’ van het weekend zie 
je het volgende weekend terug bij de amateurs. Volgens Sandee is het nog een wonder dat er mensen zijn 
die de taak van scheidsrechter op zich nemen. 
Dit is geciteerd uit de Gelderlander en laten we hopen dat de KNVB op één of andere manier de zaak weer 
sportief op de rit krijgt. Eén Richard is genoeg of moet er nog een dergelijk vreselijk incident komen? 
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De Wondersloffen van Hans.  
Even vooraf…….De titel is natuurlijk gebaseerd op de strip de 
Wondersloffen van Sjakie. Voor de jongeren onder ons een korte 
introductie. Sjakie Meulemans is een jeugdige voetballer met een 
uiterst beperkte balvaardigheid,  maar op een dag krijgt hij de 
oude, enigszins afgedragen voetbalschoenen van zijn idool 
Voltreffer Vick in handen. De voetbalschoenen blijken speciale 
krachten te bezitten en lijken een eigen leven te leiden. Jullie 
snappen dat Sjakie dankzij deze wondersloffen een 
wereldvoetballer wordt. Ondanks het feit dat de 
voetbalschoenen voor Sjakie van levensbelang zijn, raakt hij ze 
met enigszins zorgwekkende regelmaat kwijt of worden zijn voetbalschoenen gestolen of hij vergeet ze 
gewoon. 
Aan bovenstaand verhaal moest ik denken toen ik op één van onze trainingsavonden een merkwaardig 
verhaal hoorde van mensen die bij het zaalvoetbaltoernooi in Elburg waren geweest. Het verhaal is uit de 
tweede hand dus ik kan niet helemaal garant staan voor het juiste waarheidsgehalte. Eén van de 
deelnemers, laten we hem John noemen om de anonimiteit te waarborgen, ging vol enthousiasme naar de 
kleedkamer met zijn prachtige voetbaltas. John deed de tas open en haalde zijn tas met 
zaalvoetbalschoenen uit de tas. En toen de schrik van zijn leven…..er zaten weliswaar twee schoenen in, 
maar het waren twee linkerschoenen. En het werd nog erger want één van de twee schoenen zal vol gras 
en bleek een veldvoetbalschoen te zijn. Daar had hij natuurlijk een probleem, maar na veel denkwerk en 
geregel had hij uiteindelijk toch nog twee prachtige zaalvoetbalwondersloffen en kon hij gewoon 
deelnemen aan het toernooi. Het verhaal werd in de kleedkamer in geuren en kleuren verteld en ik had de 
grootste schik om deze anekdote. 
 
En toen werd het zaterdag 6 februari. Ik mocht deze middag de leuke wedstrijd DTS 1 – Wartburgia 1 
vrouwen achtste bekerfinale fluiten. Heel bijzonder was dat ik twee neutrale grensrechters had. Heerlijk. 
Met z’n drieën kwamen we om kwart over twee aan in de kleedkamer. Ik installeerde mezelf, maakte mijn 
tas open en hoe ik ook zocht……geen voetbalschoenen. De dames van beide teams waren heel 
behulpzaam. De één bood aan dat ik haar zwarte sneakers wel mocht lenen en er kwam ook een speelster 
met haar rode pumps met hoge hakken aan. Maar dat was maat 42; ik heb ze geprobeerd maar paste er 
helaas niet in. De oplossing was dichterbij. Malek, één van mijn assistenten, had zijn zaakjes beter voor 
elkaar en had twee paar voetbalschoenen bij zich en raad eens……precies mijn maat. En zo kon ik op deze 
wondersloffen gaan fluiten en denken dat ik Bjorn Kuipers was! De eerstvolgende trainingsavond was ik 
van plan wijselijk mijn mond hierover te houden, maar hoe het kon weet ik niet, maar het was al het 
verhaal van de avond en het verhaal van de Wondersloffen van Hans was al een succesnummer.  
 
Hans Achterberg  

 
 

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!!!!!!!!!  
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Hoe mooi het soms kan zijn ... 
 
Het is al weer een tijdje geleden, maar omdat het best veel indruk op mij gemaakt heeft, wil ik het graag 
delen met de anderen. 
Het is zaterdag 14 november, de ochtend na de aanslagen in Parijs. Iets wat me toch meer raakte dan ik 
wilde en had gehoopt, nadat ik op de ochtend de beelden had gezien op het journaal. Met deze 
onderbuik gevoelens vertrek ik richting Wijchen, naar AWC. Normaal ga ik altijd met veel zin naar mijn 
wedstrijden, of het nou een wedstrijd om te fluiten of te vlaggen is. Op deze dag is het een wedstrijd om 
te fluiten, wel te verstaan AWC B1 – SC Bemmel B1, een wedstrijd in de Hoofdklasse. Rond 12.15, 12.20 
kom ik aan op sportpark De Wijchert, waar de sfeer normaal is. Na het gebruikelijke controleren van het 
DWF stap ik tijdens het warmlopen op de leiders en trainers af van beide teams. Of we een minuut stilte 
konden houden. Niet omdat ik dat nou zo graag wil maar puur om er even bij stil te staan en om het feit 
dat er overal in Nederland wel dergelijke spontane acties kwamen. Ik heb het nog niet gezegd of de 
trainer van SC Bemmel stemt al in. Met goedkeuring van de begeleiding van AWC was dat ook al weer 
geregeld. Het zou mijn derde minuut stilte van dit seizoen worden, na Orion – NEC en Spero C1 – Be 
Quick Zutphen C1. Deze minuut was toch wel de meest indrukwekkende. Niet alleen omdat dit voor een 
wereldwijd gebeuren was, maar ook omdat op de velden naast mij precies hetzelfde wordt gedaan. Met 
begrip van de mensen langs de zijkant en achter de hekken springt het kippenvel bij me omhoog en krijg 
ik ook een beetje een brok in de keel. 
Op dit soort momenten zie je toch de schoonheid van het voetbal, en dat ook de jeugd het zich aantrekt. 
Voetbal is in sommige gevallen bijzaak. Dit is zo’n voorbeeld er van!. 
 
Emiel Toonen 
 

 
 

 

Algemene Ledenvergadering  (extra herinnering) 
Op maandag 11 april wordt in het clubhuis van de vv Wodanseck in Wolfheze de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en alle leden en donateurs hebben –al het goed is- 
al een uitnodiging en de relevante documenten ontvangen via de mail. 
 
 

 
 

Agenda oud                                                                         
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 
11 april: Algemene ledenvergadering (!!!) 
22 april: Finale Spelregelwedstrijd voor Scheidsrechtersverenigingen in Oost (Fortissimo Ede) 
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Gelezen op Facebook!  
 
bron website KNVB 
Scheidsrechter Gert Keijl floot zaterdag 86 minuten lang een sportieve wedstrijd tussen Harkemase Boys 
en VVOG. Tot de 87e minuut aanbrak en het duel in de hoofdklasse C werd onteerd door een grove vorm 
van racisme aan het adres van VVOG-speler Pernelly Biya. Na de wedstrijd ging het nooit meer over 
voetbal, maar over dat ene incident. "Verschrikkelijk", vindt Keijl. "Ik heb er slapeloze nachten van gehad." 
"Ik floot zaterdag heel lang een heerlijke wedstrijd. Zoals voetbal hoort te zijn", begint de arbiter zijn 
verhaal. "In de 87e minuut loopt een speler van VVOG, Pernelly Biya, naar de bal toe om een hoekschop te 
nemen. Ineens komt hij naar me toe. 'Hoor je dat dan niet', vraagt hij. Je ziet op de beelden dat ik 
verbaasd reageer. 
 
De volgende keer dat het weer gebeurt, stop ik ermee', zegt hij vervolgens. In die wetenschap loop ik naar 
het hek toe, naar de fanatieke aanhang. 'Ik heb niet gehoord wat jullie hebben geroepen, maar gebruik je 
gezonde verstand bij wat je roept', heb ik daar gezegd. Er wordt nu gedaan alsof ik passief bleef, mede 
door dat filmpje waar dat gedeelte er is uitgeknipt. Maar dat is dus niet waar." Kort daarna gaat de bal uit 
in de buurt van de bank van VVOG. Ik word daar aangesproken door de trainer en de assistent-trainer. 
'Waarom grijp je niet in?', vroegen zij. Waarna ik uitleg dat ik niet kan ingrijpen als ik het niet heb gehoord. 
Vervolgens draai ik me om en loop ik naar mijn positie tien meter verderop, waarop ik vanaf de kant hoor: 
'Scheidsrechter, jij bent de oorzaak van deze ellende'. Ik loop wederom naar de kant, waarbij de assistent 
meldt dat hij dat had geroepen. 'Ik kan nu niet anders dan de rode kaart trekken omdat ik u net heb 
uitgelegd wat mijn beweegredenen waren om niet op te treden', vertel ik hem."  
 
Achteraf heb ik daar spijt van. Ik ben te formeel met de regels omgegaan. Ik had coulanter moeten zijn. 
Hier valt niet op te trainen, en dit was nieuw voor me. Het heeft me overvallen. Naderhand heb ik met 
veel collega’s gesproken en niemand wist hoe hier precies mee om te gaan, omdat ik de eerste ben die het 
overkomt. Ja, ik heb spijt van de rode kaart, dat is simpel." 
 
 

Top avond AED onder leiding van Jolanda Quint. (bericht van 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. 2/2016 ligt nu voor u, nr. 3/2016  verschijnt l juli  Er is dus tot 1 juli tijd voor kopij!!!!. 
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Ik had zaterdag weer een geïrriteerde aanvoerder in het veld staan. Hij protesteerde in mijn ogen teveel. 
Hij verdedigde zijn geklaag door te zeggen 'maar ik ben de aanvoerder'. En dit was niet de eerste keer. 
Aanvoerders lijken soms te denken dat ze ongebreideld mogen ageren, puur omdat ze aanvoerder zijn. 
Aangeleerd foutief gedrag, me dunkt. Deze ervaringen zorgen echter wel voor enige contemplatie bij mij. 
In hoeverre mag een aanvoerder meer dan zijn teamgenoten? Ik weet daar lastig antwoord op te geven. 
Iemand daar een helder antwoord op? (gepost door Rick Praamstra) 
 

Antwoord van Nico Kooij: uitleg vragen!. Kan ik wel aan de gang blijven. Ben er meestal heel vlug klaar 
mee. 
 
post van (weer) Nico Kooij 
Het rapport bekeken en heb er vrede mee. Niet met alle opmerkingen, maar laat het over mij heengaan. 
Zo ieder zijn interpretatie. 1 Dtje voor snelheid, maar is bekend van deze ouwe. Verder 2 Ctjes en Btjes en 
zelfs 1 Atje. Ik wacht verder het einde van het seizoen wel af. 
Maar wisten jullie dat als je iemand verwijderd uit de dug-out dat dit via de wedstrijd coördinator moest 
i.p.v. aanvoerder??? Na al die jaren toch nog iets bijgeleerd. 
 
Commentaar Arthur Midden: ik doe het gewoon zelf ! 
 
Jeroen Westen (incl. foto tijdens zeer koude trainingsavond)  
Twaalf man, één vrouw, één trainer en één assistent-trainer/fotograaf/privéchauffeur present op training 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooi aantal, maar koud hè. (Nico Kooij) 
 
De laatste weer van Nico Kooij.  
Vanmiddag heerlijke, mannelijke derby gefloten tussen KSV tegen MEC. 2-0. Natuurlijk heb ik weer wat 
meegemaakt, zoals wel iedere wedstrijd. Kreeg een klutsbal tegen mijn geslachtsdeel tot grote hilariteit 
van vooral de dames op de tribune. Door mijn pink op te steken aangegeven dat het niet zo ernstig kon 
zijn. 
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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                                vicevoorzitter@covsarnhem.nl 
Ruud Roelevink                                referee@covsarnhem.nl 
Bas van Iersel                                    webmaster@covsarnhem.nl 
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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 coaches Ben Pattynama of Joop Visser (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  oud 
April 
01  Ruud Roelevink 
06  Herman ten Kaate 
07 Rogier Kamerbeek 
19  Eren Demirci 
30  Hans Achterberg  
 
Mei 
01 Mink Toet 
06 Marco ten Broek 
08 Dimitry van der Klift 
14  Henrico Pit 
18 Joop Visser 
18 Johan van Dijk 
19 Melle Schrauwen 
20 Gerard Mulhuijzen 

 

 
Mei (vervolg) 
20 Rene Kuiper 
23 Niels Goutier 
24 Jan de Wilde 
29 Peter Bloksma 
 
Juni 
05  Rob Pronk  
06  Tonnie Courbois 
21  Herman de Ruiter 
21  Bas van Iersel 
27  Rinus Klaasen 
30  Adrie van der Beek 
 
Het volgende NIEUW LID heten we welkom: 
Omar Khalifa Arnhem.     
     

 
 
 
 

 

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) 
 

 

Leuke links oud 
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 
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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 
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Bestuursmededelingen 
Training: 
De trainingen zijn elke op woensdagavond. 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 
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. Naar 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 die 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   

 
 

http://myshop-s3.r.worldssl.net/shop2399200.pictures.Fairplay.gif
http://myshop-s3.r.worldssl.net/shop2399200.pictures.vaantje.jpg
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Spelregels:  de antwoorden (het vet gedrukte antwoord is het goede antwoord) 

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. 

Een aanvullende speler mag het speelveld pas betreden nadat hij hiervoor een teken van de scheidsrechter heeft gekregen. 
Hiervoor is het niet noodzakelijk dat het spel dood is. Dit kan volgens de spelregels dus gedurende het spel. In de praktijk zal dit 
echter wel vaak gebeuren als het spel dood is, daar de scheidsrechter wel de uitrusting van de speler dient te controleren.  

 

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 
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. 

De scheidsrechter zal hier een strafschop moeten toekennen. Er is inderdaad sprake van strafbaar spelen van de bal met de hand. 
De verdedigers zijn immers niet verplicht om op zo'n korte afstand van de bal te gaan staan bij deze vrije schop. Doordat de 
verdedigers ook arm in arm gaan staan, en zich zodoende dus extra breed maken, nemen ze het risico dat de bal tegen hun armen 
geschoten kan worden.  

 

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. 

Het voor een inwerper gaan staan is toegestaan, zolang deze speler maar stil blijft staan, niet schreeuwt en zich niet buiten het 
speelveld begeeft. Hij mag dus alleen maar staan en geen enkele andere actie ondernemen om de inwerper het inwerpen te 
bemoeilijken. 

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. 
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Door het snel laten nemen van de toegekende vrije schop past de scheidsrechter inderdaad correct de voordeelregel toe. Echter 
doordat de bal via de lat terug bij de nemer komt, speelt deze de bal voor de tweede maal. Dit is niet toegestaan uit een 
spelhervatting. Het spel dient dan ook onderbroken te worden voor een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de 
plaats waar de aanvaller de bal voor de tweede maal speelde.. 

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. 

Gedurende de wedstrijd en dus ook in de rust is het toegestaan dat spelers van een team met elkaar van 

positie wisselen. Zo is het dus ook toegestaan dat een veldspeler met de doelverdediger van positie wisselt. 

Aan deze laatste wisseling zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Allereerst dient dit te gebeuren op 

een moment dat het spel dood is. Vervolgens moeten beide spelers van tenue wisselen, zodat voor iedereen 

duidelijk zichtbaar is wie de nieuwe doelverdediger is. Tenslotte moet de scheidsrechter op de hoogte worden 

gebracht van deze wisseling. In bovenstaande vraag is alleen niet aan dit laatste vereiste voldaan. De overige 

zaken zijn correct uitgevoerd. Er bestaat dan ook voor niemand twijfel over wie de doelverdediger is. De 

scheidsrechter zal dan ook gewoon door laten spelen tot de eerste onderbreking van het spel en dan beide 

spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart. 

 

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. 

Bij het nemen van een hoekschop moeten de tegenstanders ook op 9.15 meter afstand gaan staan. Indien de 

hoekschopnemer de bal echter wil spelen voordat de tegenstanders deze afstand in acht hebben genomen, 

mag de scheidsrechter de voordeelregel toepassen. In de bovenbeschreven situatie ontstaat echter geen 

voordeel. De scheidsrechter dient dan alsnog het spel te onderbreken en de hoekschop opnieuw te laten 

nemen, nadat hij de speler die niet op de juiste afstand is gaan staan een waarschuwing door het tonen van 

de gele kaart heeft gegeven. 

 

 


