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The Referee 

Verenigingsnieuws van de Scheidsrechtersvereniging  

Arnhem & Omstreken  
Oktober 2016 -  jaargang 8 nr 4 

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: George Best, Engelse voetballer en levensgenieter.    

“Ik heb veel geld uitgegeven aan alcohol, vrouwen en snelle auto’s. De rest heb ik 

gewoon verbrast.” 

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

 

 

De week van scheidsrechter 
Diverse scheidsrechters werden in de week van de 

scheidsrechter verrast met een leuke geste van clubs. Onze 

voorzitter werd o.a. verrast met een bos bloemen van DVV.  

 

Ook DZC’28 toonde zich van de goede kant. Ons lid Fatih 

Yilanci kreeg gebak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KNVB verraste ons allen met een nieuw scoreblok. 

 

Alle clubs die hieraan mee hebben gewerkt….bedankt. Ook 

de scheids wil gewaardeerd worden om zijn belangeloze 

inzet. 
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Training- en clubavond 
 

Op de 2
e
 dinsdag in oktober was de eerste clubavond van 

dit voetbalseizoen. De opkomst was boven verwachting 

groot, er was ook een lekkernij in het vooruitzicht gesteld 

via WhatsApp. Na de prima training, geleid door Ben 

Pattynama, begon de clubavond. Als eerste werd er 

appeltaart met slagroom uitgedeeld. Deze lekkernij was 

gebakken door de vrouw van Hans Funcke. Daarna reikte 

Joop Visser de prijzen uit. De eerste prijs, ofwel de trouwste 

bezoeker van de trainingen, was opnieuw  Jan de Wilde. Het 

grootste ‘talent’, ofwel degene die altijd alle oefeningen 

zonder morren uitvoerde was Hans Funcke. Beiden kregen 

een prijs.  

Bovendien werd aan Samantha de Haas een aandenken 

uitgereikt door zowel de voorzitter Hans Achterberg als door 

Joop Visser. Ze is de enige vrouwelijke scheidsrechter die 

bezig is actief leden te werven. In februari wordt ze moeder 

van een nieuw lid in spé van onze vereniging. Dit is een 

unicum in onze vereniging.  
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CLUBGRENSRECHTERS. 
 

Handen af van clubgrensrechters. Een mooi column van Sjoerd Mossou in sportwereld (AD) september 

jl. AD. Hij oppert dat deze mensen gekoesterd moeten worden. Ik kan hem mededelen dat als ze 

allemaal waren zoals hij zijn eigen clubgrensrechter omschrijft, het voor een KNVB-scheidsrechter bij de 

amateurs een stuk gemakkelijker zou zijn om wekelijks de hobby met plezier uit te oefenen. Hij 

omschrijft ze als clubgrensrechters, maar in feite zouden het assistent-scheidsrechters moeten zijn. In 

Duitsland wordt er gespeeld zonder deze assistenten.  

Het is wekelijks een grote frustratie voor iedere KNVB-scheidsrechter om met dit soort mensen een 

wedstrijd in het amateurvoetbal te leiden. Dus hoe lossen we dit op? Geen nood: hockey wijst ons de 

weg, schaf de buitenspel regel af, dat heeft bij hockey ook heel goed gewerkt. En kies voor een extra 

scheidsrechter in plaats van twee grensrechters, zoals ook bij het hockey het geval is. 

 

Bron van dit artikel stond in AD sportwereld september jl. 

Geplaats door Jan van Reemst. 

 
 

 

 

 

 

Gezocht…….veurzitter! 
 

“Aan alle leuke dingen komt een eind!” zeg ik vaak. De 

afgelopen jaren heb ik met veel plezier het 

voorzitterschap van onze scheidsrechtersvereniging 

Arnhem en omstreken op me genomen. Ik heb het met 

veel plezier gedaan en dat kwam mede door de andere 

leden van het bestuur: Rijk, Constant, Jan en Joop. Mijn 

termijn zit er rond april op en ik stel mij niet herkiesbaar. 

Het lijkt mij een goed idee als we op de 

ledenvergadering 2017 een nieuwe voorzitter kunnen presenteren. En dan nu de hamvraag: Wie vindt 

het leuk en wil ook voorzitter worden van onze scheidsrechtersvereniging? Graag aanmelden bij 

Constant, secretaris@covsarnhem.nl  Heb je vragen dan kun je ons uiteraard mailen. 

Hans Achterberg 
 

 

 

 

Nieuwe leden 
We zijn uiteraard altijd op zoek naar nieuwe leden, maar wat we ook doen het blijft lastig om mensen 

enthousiast te maken voor een lidmaatschap van een scheidsrechtersvereniging. Gelukkig konden we op 

de laatste training weer een paar jongeren verwelkomen. Aan de andere kant…..helaas hebben er ook een 

paar leden opgezegd als lid. Blijft dus een punt van aandacht, maar jullie kunnen ons helpen!  Als je in je 

omgeving potentiele leden hebt, benader ze dan en wijs ze op onze vereniging. Informatie over het 

lidmaatschap staat op de website van onze vereniging : www.covsarnhem.nl 

Bedankt voor jullie medewerking! 

Het bestuur 
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Waar woont Goochem? 
Regelmatig hoor je op scheidsrechters avonden de kreet: “Je moet wel weten waar Goochem woont!” 

Laatst was ik, Goochem,  op een avond en werkelijk niemand, maar dan ook niemand wist wie of wat 

goochem was en dus ook niet waar Goochem woont. Ik zal proberen een tipje van de sluier op te lichten. 

Ik woon waar scheidsrechters zijn! Mijn ouders waren crimineel en mijn naam komt dus uit het Bargoens 

oftewel boeventaal, een soort geheimtaal. Dus criminelen onder elkaar wisten vroeger onder elkaar 

precies wat met goochem bedoeld werd. Scheidsrechters worden zo af en toe als een crimineel behandeld 

dus ik denk dat het daarom naar de scheidsrechterswereld is overgeslagen. Maar in scheidsrechterstaal 

betekent het eigenlijk het volgende: 

Bevattelijk 2) Bijdehand 3) Clever 4) Gewiekst 5) Geslepen 6) Kien 7) Pienter 8) Schrander 9) Sluw 10) Slim 

11) Snugger 12) Uitgerekend 13) Uitgeslapen 14) Uitgekookt. 

En als ik heel eerlijk ben bevalt me dit dus eigenlijk helemaal niet. In scheidsrechterstaal: je bedenkt een 

oplossing die creatief is, maar vaak toch wel een beetje strijdig met de regels/wet. Voorbeelden? Ik doe 

mijn best. Je sjoemelt met blessuretijd, fluit af als het jou even goed uitkomt, er wordt een overtreding 

gemaakt waar je rood voor moet geven, maar het is de laatste minuut en in de sfeer van de wedstrijd….. 

Een wedstrijd dreigt te ontaarden; drie minuten voor tijd fluit je gewoon af; het is tijd. Nog meer? 

Terechte beslissingen? Ik weet het niet, maar je weet dan in ieder geval wel waar Goochem woont! 

Succes met sjoemelen verder en zorg dat je niet gepakt wordt! 

groeten van, 

GOOCHEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op vrijdag 6 januari 2017 houden we onze jaarlijkse 

nieuwjaarsbijeenkomst. Ook dit jaar houden we de bijeenkomst bij 

bowlingscentrum de Schelmsebrug. Om 19.00 uur gaan we een uurtje 

bijkletsen en ondertussen bowlen en aansluitend gaan we in het 

bowlingcentrum een hapje eten. Noteer deze avond alvast in je 

agenda. Je ontvangt t.z.t. een uitnodiging voor deze avond.  

 

Andere data om te noteren: 

7 januari zaalvoetbaltoernooi Elburg 

21 januari NK zaalvoetbaltoernooi Emmeloord 

 

Namens het bestuur, 

Hans 
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Week van de Scheidsrechter 
Van 1 tot en met 9 oktober stond het leven, nou ja scheidsrechtersleven dan, in het teken van de Week 

van de Scheidsrechter. Ieder jaar is deze week weer een hoogtepunt in 

mijn leven zoals jullie zullen begrijpen.  De week is bedoeld om waardering 

uit te spreken aan  alle scheidsrechters die iedere week weer proberen 

wedstrijden in goede banen te leiden zodat de sporters nog meer kunnen 

genieten van het bedrijven van hun sport.  

Hebben wij als scheidsrechters en assistenten wat gemerkt van de Week 

van de Scheidsrechter? Alle verenigingen waren op de hoogte van deze 

week en bij veel verenigingen zijn de clubscheidsrechters terecht in het 

zonnetje gezet,  maar hebben ze ook de KNVB-scheidsrechters en hun 

assistenten bij de feestelijkheden betrokken? Ik heb het gevoel dat dat wat 

minder gebeurd is. Binnen onze vereniging heb ik maar enkele reacties 

gehoord. Jammer een gemiste kans voor veel verenigingen. Gelukkig zijn er 

ook verenigingen die er altijd aan denken. Zo heb ik bijvoorbeeld een prachtig bos bloemen ontvangen bij 

DVV, Maarten heeft volgens mij wijn mogen ontvangen en er was ook nog iemand die scheldkanonnades 

heeft ontvangen.  Beter iets dan niets zullen we maar zeggen! Volgend jaar dan maar een herkansing? 

 

Hans 

 

 

 

CVV-Redichem….wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 

Met negenentwintig (!) jeugdteams is het iedere zaterdag een heel vol programma bij CVV-Redichem. Dat 

betekent dat je iedere week ook veel scheidsrechters nodig hebt. Bij CVV-Redichem investeren ze dan ook 

behoorlijk in het opleiden van scheidsrechters 

In het seizoen 2013/2014 hebben tweeëntwintig jongens de cursus Pupillenscheidsrechter bij Redichem 

gevolgd. In voorjaar 2016 hebben zeventien leden de cursus van de KNVB gevolgd. Deze bestond uit vier 

bijeenkomsten afgewisseld met theorie en het oefenen in de praktijk. Vijf praktijkbegeleiders binnen de 

vereniging hebben deze scheidsrechters in opleiding begeleid tijdens de cursus en hun wedstrijden. Elke 

scheidsrechter die aan de cursus mee deed, moest voor het einde van de cursus vier wedstrijden gefloten 

hebben en beoordeeld zijn. 

Inmiddels wordt er weer plaats gemaakt voor de jonge spelers van de C en de D teams om 

pupillenscheidsrechter te worden. Voor de volgende cursus hebben zich alweer vijftien jongens uit de C1, 

C2 en D1 aangemeld. Ook is het de bedoeling dat er volgend seizoen weer een cursus 

Pupillenscheidsrechter georganiseerd wordt binnen de club. 

Al deze inspanningen werden beloond door de KNVB met een spelregelavond in het teken van de Week 

van de Scheidsrechter. Deze spelregelavond werd op maandag 3 oktober in de kantine gehouden en 

verzorgd door Tom van Sichem.  

Als scheidsrechtersvereniging Arnhem en omstreken wilden we natuurlijk graag ingaan op de uitnodiging 

om aanwezig te zijn op deze avond. Er waren ongeveer 30 enthousiastelingen en Tom van Sichem liet ons 

met zijn enthousiasme en beelden weer eens goed beseffen dat scheidsrechter zijn geen makkelijke klus 

is. En gelukkig weten alle aanwezigen nu ook waar Goochem woont! 

 

Hans Achterberg 
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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!!!!!!!!!  
 

 

 

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  

 

 

 

 

Facebook en website!  

Onze vereniging heeft een facebookpagina die veel bezocht wordt. Hartstikke leuk om veel berichten te 

lezen of foto’s te bekijken enz. Ook staan er herhaaldelijk oproepen voor een scheidsrechter. Helemaal top! 

Helaas zit er ook een keerzijde aan de medaille en daarvoor willen als bestuur graag jullie aandacht vragen.  

We krijgen soms vriendschapsverzoeken die we afwijzen. Dit doen we uiteraard niet zomaar, maar alleen 

als we het niet vertrouwen. We willen onze facebookpagina zuiver houden. Dus bijvoorbeeld geen bedrijven 

en dubieuze aanmeldingen toelaten. We kunnen dus soms wel de plank misslaan en dan horen we het 

graag zodat we iemand toch alsnog als vriend kunnen toevoegen. Ook een verzoek om de berichten zuiver 

te houden en niet “op de man te spelen”.  

We proberen onze website ook zo actueel mogelijk te houden. Wanneer heb jij voor het laatst onze website 

bezocht? Wat vind je van onze website? Heb je nog tips? Als je berichten/nieuws/foto’s hebt voor de 

website dan kun je het sturen naar webmaster@covsarnhem.nl  

 

Namens het bestuur, 

Hans 

 

 

 

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. 4/2016 ligt nu voor u, nr. 1/2017  verschijnt  januari 2017  Er is dus tot 1 januari tijd voor kopij!!!!. 
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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  

November 

06  Ben Pattynama 

08  Wendel de Wit 

16  Johan Soetowidjojo  

27  Henk Beudel 

30  Gert van Ginkel 

 

December 

03-12 Niels Uffing 

03-12 Paul Reijbroek 

06-12 Peter Hoving 

11-12 Sjako Hendriksen 

20-12 Maarten Holtus 

31-12 Rijk Middelman   

 

Januari        

04-01 Sander Mulder 

11-01 Jan Westerhof 

13-01 Ton Boks 

14-01Herman  Willemsen 

28-01 Peter Glas 

29-01 Emile Dumoulin 
 

Nieuw lid: 

Arthur Midden uit Heteren  
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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  
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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 – zie bestuur 

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 2
e
 woensdag van de maand na afloop van de training 

 

Redactie 

Jan van Reemst  

(0318) 417497 – j.reemst8@upcmail.nl 

Ruud Roelevink (samenstelling en eindredacteur) 

(0318) 636510 -  referee@covsarnhem.nl 

 

Adverteren in deze Nieuwsbrief 

Ondernemers die onze vereniging willen sponsoren zijn van harte welkom. Tarieven: ¼ pagina 

(170 br x 60 h mm) € 10 per plaatsing, een ½ pagina (170 br x 120 h mm)  € 20 per plaatsing. 

Minimaal 5 plaatsingen per jaar. Meer weten? Bel Hans Achterberg (06-13562887) -   

voorzitter@covsarnhem.nl 

 

Bestuursmededelingen   . 
Training: 

De trainingen zijn elke op woensdagavond. Uiteraard bij vv Wodanseck in Wolfheze (aanvang altijd om 

19:30u.). 

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   
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Spelregels:  Dit zijn de antwoorden op de vragen uit de vorige Referee. Er waren twee (!!!!) inzendingen  

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. 

Bij een inworp is de bal pas in het spel zodra de bal de handen van de inwerper verlaat en binnen het 

speelveld komt. Daar de inwerper de bal nu nog in zijn handen heeft, is de bal dus nog niet in het spel 

gekomen. Het wegzenden van de inwerper is vanwege zijn overtreding terecht, maar een spelstraf is nog niet 

mogelijk. De scheidsrechter zal dezelfde partij dus nogmaals in laten werpen. 

Het juiste antwoord is dus antwoord C. 

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. 

Bij alle spelhervattingen vanuit het eigen strafschopgebied is de bal pas in het spel zodra deze rechtstreeks, 

dus zonder door iemand anders te zijn aangeraakt, buiten het strafschopgebied komt. 

Antwoord B is dus hier het goede antwoord. 

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. 

Als voor het nemen van een strafschop de speeltijd verlengt moet worden, levert het altijd discussie op 

wanneer de strafschop zijn uitwerking heeft gehad. In het geval dat de bal via de paal of lat terug het veld in 

komt, heeft de strafschop zijn uitwerking gehad op het moment dat de bal in terugkomende richting de grond 

raakt. Zou de bal dan via de grond in het doel rollen, zou er wel een geldig doelpunt gescoord zijn, daar de 

bal dan weer in voorwaartse beweging de grond raakt en de strafschop dan dus nog niet zijn uitwerking heeft 

gehad. 

In deze situatie is echter antwoord B het enige juiste antwoord 
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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. 

Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de 

voorlaatste tegenstander en de bal op het moment dat deze gespeeld wordt. 

Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij zich op eigen speelhelft bevindt, hij gelijk staat met 

de voorlaatste of de laatste twee tegenstanders. 

Dit geeft aan dat antwoord a het enige juiste antwoord is, alhoewel dit niet volledig is. De antwoorden b en d 

vallen af, daar hier gesproken wordt over het moment van ontvangen. Dit is niet juist, daar het moment van 

spelen van de bal door een medespeler van belang is. Om deze reden valt ook antwoord c af, want hier wordt 

de bal niet gespeeld door een medespeler. 

Het enige juiste antwoord is dus antwoord A. 

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. 

De scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters zijn een "dood" voorwerp in het voetbalspel. Als de bal een 

van deze personen raakt, verandert er dus niets aan de situatie. De bal blijft in dit geval gewoon in het 

speelveld en dus ook in het spel. De speler die de bal in zijn handen neemt, maakt dan ook gewoon hands en 

dient bestraft te worden met een directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats van de overtreding. 

Een waarschuwing is in dit geval niet noodzakelijk, omdat de overtreder (waarschijnlijk) niet bewust zich 

schuldig maakt aan spelbederf. 

Het juiste antwoord is derhalve antwoord C. 

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. 

 

Dat het slaan van een speler bestraft moet worden met wegzending door het tonen van de rode kaart spreekt 
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voor zich. Dit is namelijk een vorm van een gewelddadige handeling. 

Het slaan van een tegenstander dient vervolgens bestraft te worden met een directe vrije schop op de plaats 

van de overtreding. Dit is de plaats van het contact, dus de plaats waar de aanvaller staat. Aangezien dit in 

het strafschopgebied is, zal de spelhervatting dan een strafschop moeten zijn. 

Antwoord C is dus wederom het juiste antwoord. 

Algemeen: 

Kennis van de (spel)regels is één van de pijlers waar het bolwerk scheidsrechter op steunt. Een goede 

conditie is een andere. Slechts twee (2) leden van onze vereniging stuurden een antwoord in, waaronder de 

eindredactie. Dit is natuurlijk niet motiverend voor onze vragensteller. 

We hopen wel dat jullie door het lezen van de vragen met de antwoorden erbij een duidelijk leermoment 

hebben. Volgende keer gaan de spelregels over de nieuwe regels die in augustus zijn toegevoegd. 

 

 

 

Deze brief is integraal overgenomen. 

 

Draag jij je COVS-steentje bij?  
 

Beste sportvrienden van de COVS, 

 

De COVS is op zoek naar enthousiaste leden die hun steentje willen bijdragen aan een sterke en krachtige 

COVS. Voor verschillende commissies hebben we mensen nodig die mee willen denken en werken aan de 

(nieuwe) plannen van de COVS. Pak jij de handschoen op? 

Tijdens de laatste Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) is ingestemd met een organisatiewijziging van de 

COVS. Door die wijziging verdwijnen de districtsbesturen en ontstaan er commissies die elk op een eigen 

terrein actief zijn. Het VCN denkt dat de COVS krachtiger en slagvaardiger kan worden door deze 

organisatiewijziging. Experts in commissies kunnen meer bereiken op hun expertiseterrein dan algemene 

bestuursleden. Bovendien maken vele handen licht werk. Op deze manier kunnen we als organisatie meer 

ontwikkelen en kan de COVS dus meer voor haar leden betekenen. Voor deze commissies zoeken we 

enthousiaste mensen met goede ideeën en een COVS-hart! 

 

Voor de volgende commissies zoeken we leden: 

- Werving en behoud: deze commissie krijgt als opdracht mee om plannen te ontwikkelen om nieuwe leden 

aan ons te binden en bestaande leden aan ons gebonden te houden. 

- Media: deze commissie heeft de taak om de COVS in de media zichtbaarder te maken. Daar hoort zeker 

ook het optimaal benutten van de social media en de website bij! 

- Opleidingen, technische zaken en toernooien: deze commissie gaat aan de slag om een mooi aanbod aan 

trainingen en opleidingen voor onze leden samen te stellen en de coördinatie bij de organisatie van onze 

voetbaltoernooien ter hand te nemen. 

- Sponsoring: de sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren voor bijvoorbeeld een 

advertentie op de website of de sponsoring van landelijke wedstrijden. Ook het opzetten van een 

aantrekkelijke actie in samenwerking met het bedrijfsleven kan bij deze commissie liggen. 

 

De commissies zullen vooral op afstand met elkaar overleggen en werken. Dat betekent geen lange reizen 
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naar een centrale vergaderlocatie voor eventuele commissieleden, maar vanuit huis via bijvoorbeeld skype 

op geregelde tijden overleggen. De inschatting is dat het commissielidmaatschap ongeveer één á twee uur 

per week van je tijd in beslag zal nemen. Vanzelfsprekend is dat een gemiddelde, er zijn piekmomenten en 

weken dat het rustig is.  

 

Wij willen graag dat de commissies een gezonde mix van jonge en meer ervaren leden zijn. Denk daarom 

niet: ‘daar ben ik te jong voor’ of ‘nu is het de beurt aan de volgende generatie’. Juist een samenwerking 

tussen leden die de COVS al langer kennen en leden die met nieuwe ideeën komen, zal heel succesvol zijn. 

Voor jongere leden is het bovendien een mooie kans om bestuurlijke ervaring op te doen (ook handig voor 

je maatschappelijke carrière!). Naast een gezonde mix van diverse leeftijdsgroepen, willen we ook graag 

een goede landelijke dekking in elke commissie hebben. De voorkeur gaat dan ook uit naar commissies met 

leden vanuit elk district. Leden van de commissies zullen door de JAV benoemd worden voor een periode 

van drie jaar. 

 

Wil jij meedenken en helpen in één van de commissies? Meld je aan via de landelijk secretaris: 

secretaris@covs.nl. Geef in je mail ook aan in welke commissie je zou willen plaatsnemen. Via dit mailadres 

kun je ook eventuele vragen stellen over het commissielidmaatschap. 

We willen van de COVS een gezonde, krachtige en zelfbewuste organisatie maken, voor én door 

scheidsrechters. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met de commissies om dit te bereiken. Daar 

hebben we jouw hulp ook bij nodig. Schroom dus niet en meld je aan om samen met vele andere ons doel 

te bereiken! 

 

Met sportieve groet, namens het gehele Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN), 

Pol Hinke 

Voorzitter COVS Nederland 

 

 

 

 


