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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  
Arnhem & Omstreken  

Juli  2016 -  jaargang 8 nr 3 
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: Bill Shankley, Schots voetballer en coach.    

“Sommige mensen denken dat voetbal een zaak van leven en dood is. Ik ben het daar niet mee eens. Ik 
kan ze verzekeren dat het een veel serieuzere zaak is.” 
 Opm. Weet je zelf een leuk of opvallend citaat, mail dat naar de redactie en we plaatsen het.  

 
 

 

Spelregelteam naar het NK  

(auteur Monique van Dijk) 
Het spelregelteam van Arnhem en 
omstreken bestaande uit de Edenaren 
Gert van Ginkel en Johan van Dijk en 
Wageninger  Paul Reijbroek hebben 
zich weten te plaatsen voor het 
Nederlands kampioenschap. Het team 
wat gecoacht en begeleid wordt door 
Henk van Ettekoven en Ton Boks zal 
op 28 mei in de buurt van Schagen 
(NH) mogen deelnemen aan het 
Nederlands kampioen. 
Zoals altijd was de voorbereiding op deze wedstrijd thuis bij Johan en onder het genot van een 
frisdrankje en de gebruikelijke broodjes werd vooruit gekeken op de komende avond. We hadden met 
zijn allen toch een jaar lang getraind om weer eens kampioen van het district oost te kunnen worden 
en ons zo weer te kunnen plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. 
In een volle kantine van voetbalvereniging Fortissimo was scheidsrechtersvereniging Arnhem gastheer 
voor het oostelijke kampioenschap wat wederom voortreffelijk was georganiseerd. Namens het 
bestuur had Jan van Reemst en Constant Onstenk de zaken tot in de puntjes geregeld en het beloofde 
een mooie avond te worden. 
Een slechte start van het team bracht een achterstand van 10 punten op de borden op het verrassend 
goed presterende team uit Deventer. Naar mate de avond vorderde werd deze achterstand met 
stukjes en beetjes weggewerkt en toen de kruitdampen van de laatste ronde waren opgetrokken 
bleek dat Deventer 1 punt te kort kwam voor een barrage.  
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Ook bleef het Arnhemse team het team van Apeldoorn ruim voor. Het Apeldoornse team verdedigde 
de titel voor het 3e jaar op rij. 
Voor de prijsuitreiking was de heidekoningin en de heideprinses afgereisd naar de kantine van 
Fortissimo en deze heide hoogheden wisten ook te laten zien dat ze over een gedegen spelregelkennis 
beschikten. Individueel moest Paul Reijbroek in een barrage het uitvechten tegen de kopman van 
Deventer Alexander IJzendoorn en wist deze overtuigend te winnen zodat deze persoonlijke prijs ook 
in de thuishaven bleef. 
Rest ons nog de vele supporters te bedanken die de moeite hadden genomen om ons te 
ondersteunen in deze belangrijke wedstrijd. 

 
 

Teleurstellend resultaat spelregelteam.  (auteur Monique van Dijk) 

Het spelregelteam Arnhem en omstreken behaalde een teleurstellende 6e plaats op het Nederlands 
kampioenschap. Waar vooraf werd gerekend dat men tot de titelkandidaten behoorde moest men in 
Waarland erkennen dat de vorm van de dag niet aanwezig was en dat de 6e plaats het maximaal 
haalbare was. Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen. Op vrijdag reisde het team reeds af naar 
Noord Holland om daar in een golfresort zich optimaal te kunnen voorbereiden op dit Nederlands 
kampioenschap. Nadat de Oostelijke finale was gewonnen was men optimistisch aan deze wedstrijd 
begonnen.  Het team wat onder leiding staat van Ton Boks en Henk van Ettekoven en verder bestaat uit 
de Edenaren Gert van Ginkel en Johan van Dijk en Wageninger Paul Reijbroek begonnen goed aan de 
wedstrijd. Na de eerste twee rondes lees vragen stond het team op een 2e plaats. De mondelinge vragen 
na de lunch, bleken scherprechter te zijn. Van de 48 te halen punten werden er maar 26 binnengehaald 
en deze klap kwam men niet meer te boven. Ook in de daaropvolgende beeldvragen liet het team 20 
punten liggen. Dat alles vanaf dat moment tegenzat bleek ook in het verdere verloop van de wedstrijd. 
Ook miste het team in de quizronde 25 punten. Geen moment werd het eigen niveau meer gehaald. In 
de schriftelijke vragen liet het team 28 punten liggen. Ook bleek dat in het vragenpakket nog wel wat 
foutjes waren geslopen en moest de jury diverse keren in beraad en reserve vragen inzetten. 
De wedstrijd werd georganiseerd door Scheidsrechtersvereniging Den Helder/Schagen en die konden 
terug kijken op een perfect georganiseerde dag. De organiserende vereniging en winnaar van de vorige 
twee kampioenschappen wist ook dit jaar de eerste plaats voor zich op te eisen. 
Voor coach Ton Boks was er nog wel een persoonlijk succes door de zaalquiz winnend af te sluiten. 
Persoonlijk winnaar werd Dick Dam van Schagen/Den Helder met 131 punten. 
Paul Reijbroek was met 114 punten (6e plaats) de beste Arnhemse spelregelkenner Edenaren Johan van 
Dijk wist 106 punten te halen en Gert van Ginkel wist tot een score van 89 punten te komen. 
 
De eindstand: 
1.Schagen/Den Helder  360 punten 
2.Rotterdam                    346 punten 
3.De Langstraat               334 punten 
4.Venlo                             329 punten 
5.Drachten                       313 punten 
6.Arnhem E.O.                309 punten 
7.Waterland                    261 punten 
8.Amersfoort/Gooi         221 punten 
 
Commentaar redactie. ‘We’ hebben voor het eerst meegedaan op het landelijke niveau, dat is natuurlijk 
meer dan goed te noemen.   
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Rein Borgers 40 jaar lid! 
 
Rein is maar liefst 40 jaar lid van de COVS en van 
onze vereniging. Hij kreeg namens de COVS een 
speld opgespeld door Frank Sanders en uiteraard 
werden er mooie en lovende woorden 
gesproken. Rein traint nog bijna iedere week mee 
met onze scheidsrechtersvereniging. Op zijn 
hoogtepunt als scheidsrechter floot Rein in groep 
2 en hij heeft ooit zelfs een wedstrijd van zijn 
favoriete club Feijenoord mogen fluiten. Ook 
voor Rein geldt “Geen woorden, maar daden” Hij 
fluit dan ook nog regelmatig wedstrijden en ook 
op schooltoernooien en dergelijke doen ze vaak 
een beroep op Rein. Kortom: een lid waar wij 
met z’n allen trots op zijn en een man die we zeer 
waarderen en we hopen uiteraard dat hij nog lang lid van onze vereniging mag blijven. 
 
 

 
 

Training 
 

De trainingen in juni zijn –uiteraard- gewoon doorgegaan. 
Ondanks – of misschien wel dankzij- de promoties en degradaties 
blijft de scheids werken aan zijn (en in dit geval niet aan haar) 
conditie. Ook na afloop van de training (de 3e helft) blijft het 
gezellig. Onder het genot van een hapje en meerdere drankjes 
worden diverse wedstrijden opnieuw geanalyseerd. De eerstvolgende training in het nieuwe seizoen 
2016/2017 is op 3 augustus. We zien een ieder daar graag weer terug.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 The Next Generation  4 

 

 
 

IJssel en Berkeltournooi 2016 in Voorst 
 

Op 18 juni werd in Voorst het 47e IJssel en Berkel toernooi georganiseerd. Ook onze scheidsrechters 
vereniging had zich ingeschreven. Het toernooi verliep voor Arnhem helaas erg teleurstellend. Het team 
had enkele afzeggingen. Arnhem speelde de 1e wedstrijd tegen Deventer, de latere toernooiwinnaars. In 
deze wedstrijd was men aardig aan elkaar gewaagd, dit resulteerde in een gelijkspel 1- 1. De 2e wedstrijd 
was tegen Nijverdal. Arnhem had het moeilijk, keeper Nicolas Henon de vervanger van Paul Reijbroek 
moest een aantal keren vol aan de bak. Ongeveer halverwege de wedstrijd liep Frederic tegen een tijdstraf 
aan, dat werd het team fataal,  het werd een nederlaag 2 – 1. Nijmegen 2 was de volgende tegenstander 
deze wedstrijd werd simpel met 4 – 0 gewonnen. De score had veel hoger kunnen en moeten uitvallen, 
teveel kansen werden gemist. 
Tegen Winterswijk werd er simpel gewonnen. Jammer dat we die lijn niet konden doortrekken. De 
wedstrijd tegen Doetinchem was amper begonnen toen we al op achterstand kwamen, een dubieuze 
beslissing van de scheidsrechter was daar debet aan. Keeper Nicolas stopte een bal maar liet hem weer 
los. Gelukkig kon hij de bal nog net voor de doellijn pakken, maar een speler van Doetinchem schopte de 
bal uit de hand het doel in. De scheids kende het doelpunt –uiteraard onterecht in onze ogen- toe. Toch 
lieten de spelers de kop niet hangen en gingen ten strijde maar veel kansen werden gemist. Vervolgens 
liep keeper Nicolas tegen een tijdstraf aan, hands buiten het strafschopgebied, Emiel Toonen veldspeler 
trok de keepershandschoenen aan. Doetinchem met een man meer rook zijn kansen en Arnhem hield 
achterin open huis. Dus 2-3 verlies.  
De laatste wedstrijd om de 7e en 8e  plaats ging tegen Winterswijk. Het veldspel was slordig iedereen deed 
maar wat en gingen we met een 2 – 1 nederlaag van het veld en met een 8e plaats. Jammer volgend jaar 
beter. Jeroen Westen scoorde 9 van de 14 doelpunten namens Arnhem. 
 

Jan van Reemst. 
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Van de voorzitter 
Het seizoen zit er weer op! Op naar een volgend seizoen! 
Vanavond op de laatste training van het seizoen geweest en ik voel 
de spierpijn al opkomen. Te lang niet getraind, maar ik heb goede 
voornemens. Dit was voor mij de start van het nieuwe seizoen dus 
zal ik vanaf nu zelf weer gaan trainen tot begin augustus de training 
bij Wodanseck weer start. 
Een bijzonder seizoen weer. Leuke dingen waren bijvoorbeeld de 
spelregelwedstrijden waar het team van onze vereniging goed 
scoorde. Helemaal tevreden waren ze niet over het resultaat bij het NK, maar daar zitten natuurlijk wel 
allemaal toppers en is de strijd hard en gaat het vooral ook over de punten en de komma’s. Voor mij al een 
topprestatie als je aan het NK mag deelnemen. Maar als je er bent…….wil je natuurlijk graag winnen. 
Overigens vonden we het als bestuur ook heel leuk om de finale van ons district te organiseren. 
Over winnen gesproken….ons zaalvoetbalteam mag aan het NK mee gaan doen. Ook een geweldige 
prestatie van onze boys en hun begeleiding. Ze zeggen dat ze altijd zo goed zijn als Ronaldo, maar ze 
hebben het ook nog laten zien. Kan nog leuk worden op het NK. Ze houden ons op de hoogte.  
En natuurlijk hebben we met z’n allen met veel plezier gefloten en gevlagd! Even een maandje rust en dan 
gaan we weer lekker verder met onze prachtige hobby.  
Fijne vakantieperiode en tot in het nieuwe seizoen! 
 
Namens het bestuur, 
Hans  

 
 
 

Mijn naam is Haas……. 
 
Het lijkt een beetje vreemd begin, maar dat valt wel mee denk ik. Heel lang 
geleden zong het Lowland Trio een lied met onderstaand refrein: 
Refrein: 
Ja, mijn naam is Haas, ik weet van niks 
Is hier wat gebeurt dan 
Daar weet ik niks van 
Van mij niets te vrezen 
Ik moest hier effe wezen 
Mijn naam is Haas en ik weet nergens van 
Aan dit nummer moest ik direct denken toen ik een envelop in de bus kreeg van de knvb. Ik dacht nog dat 
ze persoonlijk zouden melden dat ik rechtstreeks gepromoveerd was naar groep 1 maar er stond wat 
anders: 
 
U BENT OPGEROEPEN ALS GETUIGE...    
“U bent getuige geweest van een overtreding van de reglementen van de KNVB. In het kader van een 
tuchtzaak roept de KNVB u nu op om een getuigenverklaring af te leggen”.  Dat klopte! Wat bleek…tijdens 
een door mij gefloten wedstrijd was, volgens zeggen achter mijn rug om, iemand neergeslagen en ik had 
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dus niets gezien want ik was een brandje bij de dug-outs aan het blussen. Dus mijn naam was Haas. 
Vervolgens waren er nog 24 hazen want veel tegenstrijdige verhalen. Alles keurig vermeld bij de KNVB, 
maar toch deze oproep. Blijkt iemand aangifte gedaan te hebben en dan moet je als scheids komen 
opdraven. Op woensdagavond naar Deventer om te vermelden dat mijn naam Haas was. Zie bovenstaand 
refrein. Het was voor het eerst dat ik zoiets meemaakte dus ik ben toch maar de hele avond blijven 
hangen. Voor degenen die dit nog nooit meegemaakt hebben voeg ik hieronder de informatie toe die je 
dan ontvangt. 
 
Zoals u weet, worden overtredingen aan de tuchtcommissie van de KNVB voorgelegd. De tuchtcommissie 
neemt uiteindelijk een beslissing over het wel of niet opleggen van een straf aan degene die in staat van 
beschuldiging is gesteld. Om deze beslissing te nemen heeft de tuchtcommissie informatie nodig. Die 
informatie verkrijgt zij niet alleen uit het wedstrijdformulier en overige schriftelijke verklaringen, maar ook 
uit verklaringen van de betrokkene zelf en van getuigen, waaronder de scheidsrechter.    
Ook als u het slachtoffer was van de overtreding, kunt u worden opgeroepen. Voor het onderzoek van de 
commissie naar de ware toedracht van het gebeurde, is het van belang dat u de commissie vertelt wat u 
uit eigen waarneming of ondervinding weet.   
In deze bijlage kunt u lezen wat u als getuige kunt verwachten tijdens een mondeling onderzoek van de 
tuchtcommissie, of, als de beschuldigde hoger beroep heeft ingesteld, van de commissie van beroep.     
• De oproep: Zowel de commissie als betrokkene kunnen getuigen oproepen. Een oproep krijgt u door 
middel van een brief of telegram. Iedere opgeroepen getuige is verplicht om te komen en dient op de 
vond van de zitting tijdig aanwezig te zijn.   
• De zitting: Als scheidsrechter-getuige kunt u naar eigen keuze iemand naar de zitting meenemen. Dit kan 
een lid van uw scheidsrechterscommissie zijn of een ander vertrouwenspersoon. Degene die u meeneemt, 
woont als toehoorder de zitting bij. Dit houdt in dat hij tijdens de zitting niets mag zeggen of meedelen. 
Evenmin mag u tijdens de zitting overleg met elkaar plegen. U bent de getuige en alleen u mag 
antwoorden op de aan u gestelde vragen.   
Als u niet als getuige wordt opgeroepen kunt u de zitting niet bijwonen. In beginsel is de mondelinge 
behandeling nl. niet openbaar. De commissie kan besluiten om een zitting wel open te stellen voor 
anderen dan de direct  betrokkenen. Een aantal personen wordt echter -ook als de zitting niet openbaar 
is- op verzoek vrijwel altijd toegelaten. Dit zijn bestuursleden van de vereniging, als een vereniging in staat 
van beschuldiging is gesteld en leden van de scheidsrechterscommissie als een scheidsrechter als 
betrokkene wordt gehoord.   
Voor de zitting begint, gaat de secretaris van de commissie na of alle opgeroepen getuigen zijn gekomen. 
Vervolgens vangt de zitting aan.   
Bij de meeste mondelinge behandelingen zijn er drie commissieleden. De voorzitter in het midden, links 
en rechts de overige commissieleden. De secretaris maakt aantekeningen van wat er gezegd wordt. Aan 
de andere kant van de tafel zit de beschuldigde en eventueel zijn advocaat. De voorzitter voert het woord 
en leest om te beginnen de aanklacht voor. Daarin staat waarvan de betrokkene wordt beschuldigd. Eerst 
wordt hij gehoord. Dan volgt het verhoor van de getuigen.  Betrokkene blijft bij de gehele zitting aanwezig.   
De getuigen worden één voor één binnengeroepen en gehoord. Het verhoor   
De voorzitter vraagt uw naam en geboortedatum en wijst u op uw plicht naar waarheid op de vragen te 
antwoorden. Dan kan het eigenlijke verhoor beginnen. Probeert u zich zo min mogelijk aan te trekken van 
de formele gang van zaken. Vertel rustig uw verhaal. Wees niet bang om te zeggen dat u iets niet zeker 
weet. Het is normaal dat u zich niet alles precies kunt herinneren.    
Van een getuige wordt verwacht dat hij meewerkt aan de gang van zaken en verklaart wat hij zèlf heeft 
waargenomen en/of ondervonden.    
De commissie stelt u vragen over wat er gebeurd is en, indien van toepassing, over de verklaring die u 
eerder hebt afgelegd. Na het verhoor door de commissie is het de beurt aan betrokkene of diens 
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advocaat. Hij legt zijn vragen voor aan de voorzitter van de commissie. De voorzitter stelt de vragen 
vervolgens aan u. Als u getuige bent op verzoek van betrokkene, is de volgorde andersom. Dan stelt eerst 
betrokkene of diens advocaat vragen, ook weer via de voorzitter, en dan pas de commissie zelf.    
Nadat u bent gehoord mag u de zitting verder volgen. U kunt ook aan de voorzitter vragen weg te mogen 
gaan.   
Na u kunnen nog eventuele andere getuigen worden gehoord. Na de ondervraging krijgt de advocaat de 
gelegenheid een pleidooi te houden. De beschuldigde krijgt altijd het laatste woord.    
• Uitspraak: Uiterlijk vier weken na de zitting doet de commissie uitspraak. De uitspraak wordt 
gepubliceerd in Sportlink.   
• Vergoeding van kosten: Als getuige kunt u een vergoeding krijgen voor de reiskosten. Tegelijk met de 
oproep en deze informatie ontvangt u een declaratieformulier.   
• Informatie: Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met de medewerk(st)er tucht- of beroepszaken van het districtskantoor van de KNVB. Het 
telefoonnummer kunt u vinden op de brief waarin u wordt opgeroepen.    
 
Achteraf…..toch een bijzondere avond. Volgens mij een zeer kundige commissie. Ben wel benieuwd hoe de 
uitspraak geweest is. Even nieuwsgierig blijven. 
 
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 inzendingen, yesssss!!!, 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!!!!!!!!!  
 

 
 
 

Had ik het mezelf makkelijker moeten maken?! 
 
De gedachte hierboven is me het laatste jaar na een gefloten wedstrijd geregeld door het hoofd 
geschoten. Had ik niet gewoon moeten doen hetgeen “men” van mij verwachtte en had ik mijn eigen 
waarneming maar niet moeten volgen? In ieder geval had ik me een hoop trammelant en gedoe 
bespaard. 
• Een wedstrijd met twee 2e elftallen in de reserve hoofdklasse. Ik mag fluiten op een prachtig 
hoofdveld met alles erop en eraan. Later die dag speelt het 1e elftal ook nog thuis en dat geeft altijd een 
bepaalde sfeer. Het is mooi weer en ik heb er zin in. We zijn nog maar enkele minuten bezig als de 
grensrechter van de thuisploeg vlagt voor buitenspel. Ik ben meegelopen en kan goed zien dat er een 
verdediger in het midden is blijven “hangen”, ik laat doorgaan en er wordt gescoord, 0 – 1. Vanaf dat 
moment tot het einde van de wedstrijd heb ik het moeilijk met de thuisploeg en komt men steeds terug 
op dat moment. Had ik het mezelf makkelijker moeten maken en had ik, zo vroeg in de wedstrijd, niet 
een wedstrijdbepalende beslissing moeten maken, denk ik dan?? 
 
• Een wedstrijd in de derde klasse, eerste elftallen. Streekderby, veel strijd en passie, de thuisploeg 
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staat op de ranglijst veel lager dan de bezoekers. Maar vanmiddag is de thuisploeg  beter en de 
bezoekers komen er niet aan te pas. Beide ploegen ontzien elkaar niet maar hebben wel respect voor 
elkaar en er komen vanmiddag geen gele kaarten aan te pas. Vlak voor tijd neemt de spits van de 
thuisploeg een bal aan in buitenspelpositie. Er wordt gevlagd en gefloten. De spits gaat toch door en 
schiet de bal met een fraaie boog in het doel. Ik besluit hem alleen aan te spreken en hem niet de (enige) 
gele kaart van de middag te geven. Wellicht handel ik in strijd met de regels en zal een rapporteur mij 
daarop afrekenen. Had ik het mezelf makkelijker moeten maken en gewoon de regels moeten volgen, 
denk ik dan?? 
 
• De finale van een belangrijk Arnhems toernooi op een zondagavond. Ook na verlenging is de 
stand nog gelijk en strafschoppen moeten de beslissing brengen. Bij de voorlaatste strafschop komt de 
keeper ruim twee meter uit zijn doel en stopt de ingeschoten strafschop. Ik laat de strafschop 
overnemen en dit keer gaat hij erin. Na de laatste strafschoppen blijkt dit een beslissend moment te zijn 
geweest en krijg ik de “benadeelde” ploeg volledig over me heen en heb ik een nare aftocht naar de 
kleedkamer. Had ik het mezelf makkelijker moeten maken en maar door moeten laten gaan, denk ik 
dan?? 
Misschien hebben jullie ook wel eens van die momenten. Het is goed denk ik om het daar eens met 
elkaar over te hebben.  
 
Eric Huisman. 
 

 
 
 
 
 

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 (vanaf 3 augustus weer) 
 

 
 
 

 

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. 3/2016 ligt nu voor u, nr. 4/2016  verschijnt  oktober  Er is dus tot 15 september tijd voor kopij!!!!. 
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Gelezen op Facebook!  
 

 
Foto geplaatst door 
onze voorzitter. 
 
 
De sterren van COVS 
Arnhem en Omstreken 
in actie tijdens 
voetbaltoernooi. 
 
Einduitslag: (door 
Jeroen Westen 
gepost) 
Achtste, derde in de 
poule en in de 
kruiswedstrijden 
waren we op. 
 

 
Foto’s 3x (Hans Achterberg) 
Afsluiting seizoen bij vv Wolfheze. 

 
(Gepost door Hans Achterberg) 
Oefening baart kunst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto BBQ (Hans Achterberg) 
 
Foto’s Arnhem cup finale 3x (Nico Kooij) DUNO (Doorwerth) – VDZ (Arnhem) uitslag 2-0. Arbitraal trio: 
Marcel Brandenbard met assistenten Eric Huisman (rechts) en Emiel Toonen (links) 
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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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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 
 
 
 

 
 

 Jarigen  oud 
Juli 
03  Timo Loomans 
08  Ben van der Horst 
19  Martijn Busch 
26  Jan Langeraar 
29  Derck Buitendijk 
30  Paul van Koolwijk 
 
Augustus 
03  Victor Kleve 
10  John Christian 
19  Martin Bernhard 
21  Jeroen Westen 
24  Rob Beumer 
28  Maarten ten Broek 
30  Luuk Rijtma 
30  Will Beekhuizen 
 
 

 

September 
01  René van Beersum 
02  Rein Borgers 
02  Hans van Holland 
03  Redie Muijlkens 
09  Stephan Hendriksen 
16  Constant Onstenk 
23  Patrick Baardman 
26  Pieter de Groot 
26  Emiel Toonen 
29  Ramon Wijkamp 
 
Oktober 
01  Raycko van Hummel 
04  Anton Brugman 
07  Oscar Oostendorp  
08  Dirk Takes   
10  Jan van Orden  
31  Henk van Ettekoven 
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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) 
 

 
 

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  

 

 

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.). 
 
Begeleiding: (2e !!!! oproep) 
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   

 

 
 

 
Belangrijkste spelregelwijzigingen  door DICK VISSER Landelijke Commissie Spelregels COVS 

  
De FIFA (en dan met name de IFAB – The International Football Association Board) – heeft de spelregels 
dit jaar grondig aangepast. Veel aanpassingen zijn vooral gedaan om misverstanden te voorkomen en 
eenduidige formuleringen te krijgen. Zo staat nu bij alle spelhervattingen die vanaf de grond genomen 
moeten worden, dat de bal stil moet liggen en dat hij pas in het spel is als de bal is getrapt en duidelijk 
beweegt. Geen echte wijziging dus, maar wel strakker omschreven. 
 
Maar er zijn ook echte wijzigingen, waarbij sommige vooral in het topvoetbal van belang zijn. Zo zal de 
mogelijkheid om tijdens een strafschoppenserie de volgorde nog te wisselen niet zo snel bij de lagere 
amateurs een rol spelen, want meestal wordt die volgorde helemaal niet aan de scheidsrechter 
doorgegeven. Ook de wijziging waardoor een geblesseerde speler op het veld mag worden verzorgd als 
die blessure het gevolg is van een overtreding waarvoor de tegenstander een kaart gekregen heeft, is bij 
de meeste amateurwedstrijden niet aan de orde, want daar mogen de spelers toch al op het veld blijven 
bij een blessure. 
 

http://myshop-s3.r.worldssl.net/shop2399200.pictures.Fairplay.gif
http://myshop-s3.r.worldssl.net/shop2399200.pictures.vaantje.jpg
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Belangrijkste wijzigingen 
(voor scheidsrechters op alle niveaus ) 
 • Aftrap 
De aftrap hoeft niet meer vooruit te worden genomen. Met name doordat dit op het EK al vaak te zien is, 
zal deze wijziging wel snel bij de meeste betrokkenen bekend zijn. 
 • Bestraffen ontnemen scoringscans 
Niet altijd meer een rode kaart bij het ontnemen van een scoringskans in het strafschopgebied. 
Voorheen was het ontnemen van een scoringskans of doelpunt altijd een rode kaart. Nu is het zo dat als 
er een strafschop wordt toegekend volstaan kan worden met geel als tenminste de betreffende speler 
probeerde de bal te spelen. Als dat niet zo is en ook bij duwen, vasthouden of hands blijft het gewoon 
een rode kaart. Ook buiten het strafschopgebied verandert er niets, er wordt dan immers geen 
strafschop gegeven. 
• Gelijktijdige overtredingen 
Bij gelijktijdige overtredingen wordt de zwaarste overtreding bestraft. (Bij gelijktijdige overtredingen 
door beide partijen moest voorheen een scheidsrechtersbal worden gegeven.) 
  
• Spelhervatting na buitenspel 
De indirecte vrije schop bij buitenspel wordt genomen vanaf de plaats waar het buitenspel strafbaar 
wordt, dat kan bij een teruglopende aanvaller dus ook op zijn eigen helft zijn. 
  
• Spelhervatting: direct of indirect? 
Na overtredingen tegen medespelers, wedstrijdofficials en teamofficials wordt het spel nu hervat met 
een directe vrije schop of strafschop. Aanmerkingen op de leiding worden dus bestraft met een directe 
vrije schop/strafschop wegens onbehoorlijk gedrag (op dit punt is nog enige discussie over de 
interpretatie, maar zoals de regel nu is geformuleerd is dit wat er staat). Overtredingen waarbij contact 
plaatsvindt met de tegenstander worden eveneens altijd bestraft met een directe vrije schop of 
strafschop. 
  
• Overtreding buiten het veld 
Een overtreding tijdens het spel die buiten het veld plaatsvindt (bijvoorbeeld als een aanvaller langs de 
buitenkant van de lijn zijn tegenstander probeert te passeren), wordt nu toch bestraft met een vrije 
schop of strafschop. Een vrije schop wordt dan genomen vanaf de lijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van 
de overtreding. 
  
De oorspronkelijke en volledige tekst is terug te vinden op  
https://covs.nl/lcs/2016-06-24/wijzigingen-spelregels-veldvoetbal 
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Financieel jaarverslag 
Tijdens de algemene jaarvergadering hebben 
we het hoofdstuk financiën 2015 nog niet 
kunnen afsluiten. We hebben toen afgesproken 
dat we erop terug zouden komen. Helaas is het  
door omstandigheden  nog niet gelukt een 
afspraak te maken tussen penningmeester en 
kascontrolecommissie. Onze penningmeester 
Rijk hoopt het voor augustus af te ronden 
zodat we in de bestuursvergadering van 
september het financieel jaarverslag over 2015 kunnen afronden. We houden jullie op de hoogte. 
Namens het bestuur, 
 
Hans Achterberg 

 
 
 

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   
Vraag 1 
Bij een inworp laat de inwerper zich voorover vallen en duwt de bal hardhandig in het gezicht van een 
tegenstander die zich binnen het speelveld bevindt. Hoe wordt het spel hervat, nadat de inwerpende speler 
van het speelveld is gezonden door het tonen van de rode kaart? 

a) Met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst gelegen bij de plaats waar de inwerper stond. 
b) Met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond. 
c) Met een inworp voor dezelfde partij. 
d) Met een inworp door de andere partij. 

 
Vraag 2 
Een speler neemt een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen strafschopgebied. De bal is in het spel nadat: 

a) Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd. 
b) Hij rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt. 
c) Hij door een medespeler of tegenstander is aangeraakt. 
d) Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd en buiten het strafschopgebied is gekomen. 

 
Vraag 3 
De wedstrijd moet voor het nemen van een strafschop verlengd worden. De bal stuit vanaf de lat omlaag, 
raakt voor de doellijn de grond en verdwijnt vandaar door een oneffenheid in het doel. Wat beslist de 
scheidsrechter? 

a) Het doelpunt is geldig, omdat de doelverdediger de bal niet raakte. 
b) Het doelpunt is geldig, omdat de strafschop pas zijn uitwerking heeft gehad als de bal niet langer 

beweegt. 
c) Doordat hier een onvolkomenheid in het veld een rol speelt, moet de strafschop worden 

overgenomen. 
d) Het doelpunt wordt afgekeurd. De strafschop had zijn uitwerking gehad toen de bal van de lat de lat 

de grond raakte. Einde wedstrijd. 
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Vraag 4 
Een speler staat buitenspel wanneer hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan: 

a) De bal op het moment dat deze wordt gespeeld. 
b) De bal op het moment dat hij deze ontvangt. 
c) De bal, wanneer hij deze heeft verloren en terug gaat om deze weer te kunnen spelen. 
d) Dat hij niet minimaal twee tegenstanders voor zich heeft op het moment dat hij de bal ontvangt. 

 
Vraag 5 
Tijdens het spel komt de bal tegen de assistent-scheidsrechter aan, die op de zijlijn loopt. Hierdoor blijft de 
bal binnen het speelveld. Een speler pakt de bal in zijn handen en wil inwerpen. Wat moet de 
scheidsrechter nu beslissen? 

a) Inworp normaal uitvoeren. 
b) Scheidsrechtersbal, omdat er van een vergissing sprake is. 
c) Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand. 
d) Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand en een waarschuwing door het tonen 

van de gele kaart wegens spelbederf. 
 
Vraag 6 
Staande buiten het strafschopgebied slaat een verdediger een aanvaller, die in het strafschopgebied staat. 
Hoe reageert de scheidsrechter, als de bal op het ogenblik van slaan in het spel is? 

a) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een directe 
vrije schop op de plaats waar de slaande speler stond. 

b) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een directe 
vrije schop op de lijn van het strafschopgebied. 

c) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een 
strafschop. 

d) Wegzending van de slaande speler door het tonen van de rode kaart en hervatten met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak. 

 

 

 


