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The Referee 

Verenigingsnieuws van de 

Scheidsrechtersvereniging  

Arnhem & Omstreken  
December 2016 -  jaargang 8 nr 5 

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, Noord-Ier, voetballer bij o.a. Manchester United 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.  

 
 

Training- en clubavond  
 
Op de 1e dinsdag in november was het koud en kil. maar 
de scheidsrechters kwamen wel trainen. De voorzitter, die 
geblesseerd was,  kwam ook nog even langs en maakte 
een digitale sfeerimpressie. Deze sfeerimpressie kwam op 
Facebook met de volgende tekst: “Bijna nul graden, 
prachtige nevel en hard trainende scheidsrechters van 
Arnhem en omstreken. En dat allemaal om in het weekend 
op conditie te zijn!!!” 
 
Toevallig was er ook een scheidsrechter die zijn GPS aan had staan op de mobiele telefoon en kon 
weergeven hoe, en hoeveel hij had gelopen. Kortom we maken meer meters dan we denken.  
 
Duidelijk is te zien hoe we eerst een aantal rondjes om het hele veld in lopen en daarna op het veld 
allerlei driehoekjes, vierkantjes en andere geometrische figuren lopen. 
 
Kortom, voor degenen die niet komen, die moet toch uitdagen?  
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Van de voorzitter 

 
2016……weer heel snel gegaan! 
Vorig jaar schreef ik al dat de jaren voorbij vliegen en voor mijn 
gevoel is 2016 ook weer heel snel gegaan. December is dan de 
maand voor overpeinzingen over wat goed is gegaan en wat minder 
goed. Ik probeer dan meestal maar in te zoomen op de dingen die 
positief waren en dat waren er gelukkig weer heel wat. We hebben 
het verenigingsjaar weer afgesloten met de laatste training op 
woensdag 14 december. Verheugend om te zien dat dit jaar toch 
weer een aantal jongere leden regelmatig op de training aanwezig 
was. Uiteraard hopen we dat dit goede voorbeeld doet volgen. 
 
Op de nieuwjaarssbijeenkomst willen we jullie natuurlijk graag persoonlijk een gelukkig nieuwjaar 
wensen, maar nu willen we iedereen toch al vast prettige feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar 
wensen en we hopen elkaar in het nieuwe jaar weer snel te zien; hopelijk op de 
nieuwjaarsbijeenkomst waar iedereen een uitnodiging voor heeft gehad.  
 
Namens het bestuur, 
Hans Achterberg, 
 

 

 
 

 
 

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.  
De uitnodiging is al binnen, gewoon aanmelden!!!!!  
 

Andere data om te noteren: 
7 januari:     zaalvoetbaltoernooi Elburg 

21 januari    NK zaalvoetbaltoernooi Emmeloord 

1 februari:   Lezing Sander van Roekel (na de training, om 20.30 uur) 

14 maart:    Algemene Ledenvergadering 

6 februari:  Spelregelwedstrijd bij SV Apeldoorn om de Jan Visser Bokaal 2017 (in 2016 door onze 

vereniging gewonnen) 

28 april:      Districtsfinale Spelregelwedstrijden voor Scheidsrechtersverenigingen (in Enschede). 

 
Namens het bestuur, 
Hans 
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Het was me het dagje wel! 

 
Vandaag was zo’n dag dat van alles en nog wat tegen 
zat. Het begon ’s morgens vroeg al. Ik was niet in vorm. 
Alles duurde twee keer zo lang en ik liep achter de feiten 
aan. Ik ging op tijd naar mijn wedstrijd, maar het verkeer 
zat tegen en kwam dus drie kwartier voor de aanvang 
op het sportpark aan waar ik moest fluiten. Zul je net 
zien dat de parkeerplaats dan bomvol is en ik een heel 
stuk moest wandelen om de kantine te bereiken. Weer 
een paar minuten verloren. Op weg naar de 
bestuurskamer.  
 
In de bestuurskamer zat slechts 1 persoon. Ik vroeg of ik 
al kon inloggen en alles kon controleren? Helaas…niet 
alle pasjes waren er nog en internet lag eruit. Even 
geduld. Ik vreesde al dat de warming up wat korter zou 
duren. Na een paar minuten waren beide partijen 
aanwezig. “Scheids, kunnen we eerder beginnen want 
anders moeten we in het donker afsluiten!” Ook ik was 
al op dat idee gekomen. Drie uur beginnen en dat in 
deze tijd van het jaar dat kan natuurlijk niet als er geen 
verlichting aanwezig is. Zo gezegd zo gedaan; korte 
warming up en snel aan de slag. Een leuke wedstrijd, dat 
dan weer wel. Nul gele kaarten en een prettige sfeer. In 
de pauze kwam ik er tot mijn schrik achter dat het wc-
papier op was en de wc niet al te schoon was, maar niet getreurd door schade en schande ben ik wijzer 
geworden en heb altijd een reserverol in de tas. Ook weer opgelost. 

 
En het werd donkerder en donkerder. Uiteindelijk  2 -2, iedereen blij en in 
het bijna donker terug naar de kleedkamers. Toen ik na het douchen de 
bestuurskamer in wilde waren de deuren op slot. Niemand aanwezig! Dan 
de kantine maar in en na enig gezoek mensen gevonden. Er was een 
probleempje…..we moesten even wachten want er was een moeder in de 
bestuurskamer haar kind de borst aan het geven. Een kwartier later 
konden we de zaken afronden. Heb nog even gevraagd of er een colaatje 
geregeld kon worden! Zo hoort het dus allemaal niet, maar ik troost me 
maar met de gedachte dat ik als scheidsrechter krijg wat ik verdien! Het 
was me het dagje wel! 

 
Hans 
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Wist je dat?  
 
We nemen in deze rubriek iedere keer een stukje uit het beruchte handboek om wat nader te 
beschouwen. Vaak vinden we de taal in het handboek niet zo prettig en slaan we snel een stukje over. Het 
zou mooi zijn als het als een romannetje zou lezen, maar helaas is dat niet zo. Vandaar dat we iedere keer 
een stukje uit het handboek onder de aandacht willen brengen. 
 
Dat was me wat! In een duel raakte een speler gewond aan zijn 
rug. Laten behandelen op het speelveld en weer doorgespeeld. 
Dertig seconden later werd ik erop geattendeerd dat de speler 
weer op de grond lag. “Zal wel weer” denk je dan in eerste 
instantie, maar dat liep toch even anders. De verzorger was er 
net als ik vrij snel bij en hij hield de speler vast. De speler keek 
mij aan en dat was direct foute boel. Of het nu kwam door de 
blessure of dat hij mij aankeek weet ik niet, maar hij keek alsof 
hij doodging en raakte buiten bewustzijn. Was ik even blij dat ik 
de regels niet als een volleerd arts geïnterpreteerd had! Direct 
112 gebeld en na een half uur kwam er een kleine ambulance 
wagen en de dienstdoende verpleegkundige bepaalde dat er een 
echte ambulance moest komen en de speler werd naar het ziekenhuis gebracht. 
Ondertussen had ik contact met trainers, spelers en begeleiders en de regels schrijven dan voor dat je 
maximaal 30 minuten kunt wachten met je beslissing om door te spelen of niet. In dit geval dus na 30 
minuten besloten te stoppen.  
 
Volgens het handboek: 
“Indien geen verwijtbaarheid is vastgesteld aan het niet uitspelen van de wedstrijd op de wijze als 
bepaald, laat het bestuur amateurvoetbal onder door hem te bepalen voorwaarden het niet gespeelde 
gedeelte van de wedstrijd later uitspelen, tenzij het bestuur amateurvoetbal beslist dat: 
a. de op het moment van niet uitspelen bereikte stand als einduitslag wordt aangemerkt; 
b.er gegronde redenen bestaan de niet uitgespeelde wedstrijd in zijn geheel opnieuw vast te stellen. 
 
Het was in de 33 minuut van de eerste helft dus ik neem aan dat de rest nog uitgespeeld moet worden. Zo 
duidelijk staat het volgens mij dus niet in het handboek, maar we zullen zien wat de wijze  heren beslissen. 
 
Hans 

 

 
 
 

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!!!!!!!!!  
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Ik zal wel gek zijn… 
 

Wanneer ik in het officialportaal naar mijn aanstelling van 
dit weekend kijk zie ik twee verenigingen staan die ik niet 
ken. Ik stap in de auto en rijd het onbekende tegemoet. 
Aangekomen blijkt het een pittoresk plaatje. Een kleine 
dorpsclub in een glooiend landschap waar de koeien 
rustig hun ontbijt liggen te herkauwen. Naast mij klinkt 
juist het laatste fluitsignaal van een korfbalwedstrijd, aan 
de andere zijde doet een jong meisje een poging om haar 
paard over een hindernis te laten springen. Met een goed 
gevoel pak ik mijn tas en begeef ik mij richting de 
bestuurskamer. Er zijn te weinig van deze kleine dorpsclubs over in Nederland. De vriendelijkheid straalt af 
van dit soort clubs. 
 
Nadat de pupil van de week de aftrap heeft genomen kunnen we echt beginnen. Al binnen enkele minuten 
vallen twee spelers van de thuisploeg uit. Eentje voelt zich niet lekker en de doelman ligt een tijdje buiten 
westen na een botsing. Na zo’n tien minuten scoort de thuisploeg. Vanuit mijn ooghoek zie ik, terwijl ik mij 
opmaak voor het protest dat er komen gaat, dat de grensrechter met zijn vlag omhoog staat. Mijn 
aandacht was bij de spelsituatie en naar de doelpuntmaker kijken had betekend dat ik de voorzet, waar 
eventueel een strafschopsituatie had kunnen ontstaan, niet had gezien. Natuurlijk weet ik dat de 
clubgrensrechter geen kans onbenut zal laten om te vlaggen, maar ik kan niet anders dan het doelpunt 
afkeuren. Hoewel ik zeker af en toe niet goed opgesteld sta, was dit nu niet het geval, ik kon op het 
moment van spelen op geen enkele manier de doelpuntmaker zien. Ik moet het signaal overnemen. Het is 
het begin van een verschrikkelijke middag, ik heb het verbruid in de ogen van het publiek en het team. 
 
Al heel snel na het afgekeurde doelpunt geef ik een directe rode kaart. Bij een, volgens de uitploeg, 
onterechte hoekschop maakt een speler van diezelfde uitploeg een slaande beweging. De strafschop voor 
de thuisploeg die volgt verdwijnt feilloos in het net. De thuisploeg is van twee uitgevallen spelers en een 
afgekeurd doelpunt teruggekomen en hebben een voorsprong en overtal situatie met nog meer dan een 
helft te spelen. Voor mij betekent het alleen dat mijn krediet bij de uitploeg nu ook op is. 
 
Vanaf dat moment is iedere beslissing van mij in de ogen van iedereen behalve mijzelf verkeerd. Niet in de 
minste plaats omdat de thuisploeg haar voorsprong verspeelt, uiteraard door een strafschop die ik toeken 
aan de uitploeg, en haar overtal situatie maar niet weet uit te spelen. Het publiek bijt mij toe dat ik de 
BOS-cursus opnieuw moet doen. De thuisploeg reageert al haar frustraties af op mij en neemt voor de 
goede orde de beslissingen van vorige scheidsrechters mee in hun protest. De uitploeg is iets milder, maar 
vindt het ook maar niets. Na nog vier gele kaarten, een weggestuurde coach en de nodige verwensingen 
fluit ik af. Dit deed ik uiteraard op het verkeerde moment en ik vraag mij af of er wel echt tweeëntwintig 
spelers op het veld stonden, zoveel van hen vliegen op mij af.  
 
Thuisgekomen kook ik van de woede, dit ging te ver. Zelfkritiek is mij niet vreemd, maar deze wedstrijd 
deed ik, in mijn ogen, niet eens zo heel veel verkeerd. Sterker nog, het was een aardige wedstrijd die ik 
floot. Ik ben er helemaal klaar mee, ik geef mijn zondag toch niet op om uitgescholden te worden. Erger 
nog, het idyllische plaatje van de dorpsclub is voor mij voor altijd verpest… 
 
Een week later… 
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Ik ben na het vorig weekend blij dat ik deze week op de reservelijst sta. Waarschijnlijk geen wedstrijd. Uit 
het niets komt er een ander gevoel naar boven. Ik kan het niet plaatsen, kan mij niet voorstellen dat ik dit 
echt voel. Ik kan na het afgelopen weekend toch niet nu alweer het fluiten missen? Recalcitrant kijk ik uit 
naar een publiek dat zich tegen mij keert. Is dit hoe een junkie zich voelt die streeft naar zijn favoriete 
drug? Ik haat het om op dat veld te staan en de onrechtvaardigheid van de kritiek die je soms krijgt. Ik hou 
ervan om een wedstrijd te fluiten, ik kan niet zonder die wedstrijd op zondag. Ik zal wel gek zijn… 
 
Emile Dumoulin 

 
 
 

 

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 

 

 
 

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  
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Ons zaalvoetbalteam  
 

Het zaalvoetbalteam van onze vereniging speelt in Januari 
2017 twee toernooien.  
Op 6 Januari a.s. speelt het team in Elburg, Sporthal 't 
Huiken om de Jan Willem van Essentrofee. Deze 
wisseltrofee werd in Januari 2016 door ons gewonnen. Het 
team is er op gebrand om de beker opnieuw te winnen.  
Als kers op de spreekwoordelijke taart neemt het team op  
17 Januari deel aan het NK zaalvoetbal COVS in 
Emmeloord.  
 
De selectie bestaat uit de volgende spelers:  
Patrick Baardman, John Christian, Ramon Wijkamp, Jeroen Westen, Dirk Takes, Paul Reijbroek, Peter 
Hoving, Nicholas Henon, René van Beersum, Emiel Toonen, Sjako Hendriksen, Luke ten Hove en Jordy 
Lozekote. 
De begeleiding bestaat uit: 
Leider Jan van Reemst, Ben Pattynama coach, 
Joop Visser assistent coach en Rein Borgers 
assistent scheidsrechter. Verzorger/reserve 
keeper Nicholas Henon. 
 
Bijgaand wat sfeerimpressies van begin dit jaar 
waar het team (zie foto) het Jan Willem van 
Essen toernooi op haar naam schreef.. 
 

U kunt erbij zijn!!!!!!, 
gewoon meegaan.  

 

 
 
 

Geboortes 

Op 2 december zijn Niels en Carol Goutier-Drissen trotse ouders geworden van 
zoon Floris. 
 
Op 25 november zijn  Ramon en Sandra Wijkamp-Heij trotse ouders geworden 
van zoon Finn 
 
Van harte gefeliciteerd. 
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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. 

 
 
 

 
 

 

Verschijningsdata Referee. 
Totaal 5 hebben jullie in 2016 ons verenigingsblad The Referee in uw e-mailpostbus 
aangetroffen. 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. 5/2016 ligt nu voor u, nr. 1/2017  verschijnt  eind maart 2017  Er is dus tot 1 maart tijd voor kopij!!!!. 



 

 The Next Generation  9 

 

 

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 
 
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). 
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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  

Februari 

09-02 Bob van Beugen 
09-02 Roy Gertsen 
12-02 Jan van Reemst 
12-02 Hans Funcke 
13-02 Joop Mondria 
16-02 Marcel Brandenbarg 
16-02 Rick Praamstra 
25-02 Victor Kleve 
27-02 Andre van Bruggen 
 
Nieuw lid: Luke ten Hoven (16 jr) 
 Clubscheids bij Fortissimo 

Januari        
04-01 Sander Mulder 
11-01 Jan Westerhof 
13-01 Ton Boks 
14-01Herman  Willemsen 
28-01 Peter Glas 
29-01 Emile Dumoulin 
 

Maart 

20  Ed van Riessen 
21  Eric Huisman 
22  Reinier Vonk 
29  Theo Peren 
30  Samantha de Haas  

 
 

 

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) 
 

 
 

 

Hier kunt u adverteren!!! 
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 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 

 

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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PUPIL VAN DE WEEK 

 
Je kent het wel, de “pupil van de week”. 
Toen ik begon met fluiten voor de KNVB, 
alweer zo’n 25 jaar geleden, kan ik me niet 
herinneren dat je ze toen ook had. Maar op 
een gegeven moment waren ze er, de 
mannetjes (en soms een vrouwtje) die in 
trainingspak of in clubtenue met je mee het 
veld op liepen, de bal droegen en vaak ook 
de aftrap namen en een doelpunt maakten 
bij de keeper van de tegenstander.  
Na de wedstrijd zie je ze vaak ook nog even 
in de bestuurskamer met een frietje en 
glaasje fris. Soms krijgen ze van de 
vereniging nog een bal of iets anders. Van mij krijgen ze dan nog een vaantje van de COVS als aandenken en 
dat vinden ze altijd leuk.  In de loop van de jaren heb ik er velen meegemaakt. Een paar van hen zijn me 
bijgebleven en die ervaringen wil ik graag met jullie delen. 
 
• Vaak zijn ze er al bij vóór de wedstrijd in de bestuurskamer, al dan niet vergezeld van vader en/of 
moeder. Een enkele keer komt er een opa of oma mee. Bij een wedstrijd ergens op de Veluwe liep ik met de 
pupil van de week het veld op met de ploegen en vroeg ik hem net vóór de toss of er nog familie was komen 
kijken voor hem, die had ik namelijk niet gezien in de bestuurskamer. Hij zei me dat zijn moeder er was, maar 
dat zijn vader niet kon komen want die was overleden ………….. “Maar misschien kijkt hij wel mee vanuit de 
hemel” zei het joch. Dan sta ik toch weer even met beide benen op het voetbalveld en moet ik even iets 
wegslikken. 
• Bij DFS in Opheusden, dat toen nog veel lager speelde dan nu, was er ook een pupil van de week. Zijn 
moeder zei me al in de bestuurskamer dat hij de hele nacht ervoor niet had geslapen, zo zenuwachtig was hij 
geweest. En toen we met de ploegen in de gang klaarstonden om het veld op te gaan zette hij het op een 
huilen, onbedaarlijk en niet meer tot rust te krijgen. Hij was zo overstuur en wilde niet meer, want papa en 
mama ook probeerden. We zijn maar begonnen zonder hem. 
• Weer ergens op de Veluwe zat de pupil van de week vlak vóór de wedstrijd bij  mij in de kleedkamer. 
Voordat ik het veld opga doe ik meestal even een kort gebed hardop en die middag deed ik dat ook. Toen ik 
klaar was keek de jongen mij stralend aan en vertelde me dat hij óók in God geloofde en vertelde hij me er 
van alles over. Daardoor begonnen we niet op tijd met de wedstrijd, maar ja ……. 
• Bij VSCO ’61 in Oosterwolde hadden ze maar liefst twee pupillen van de week. Ze mochten natuurlijk 
ook de aftrap doen en begeleid door de speaker combineerden ze er daarna lustig op los, sneden door de 
defensie van de tegenstander, omspeelden de keeper en schoten de bal vanaf 5 meter …………. ver naast de 
goal. Het deerde ze totaal niet en snel namen ze hun plek in bij de speciaal voor hen gemaakte extra dug-out. 
De bijgeplaatste foto is gemaakt met deze twee heren. 
 
Eric Huisman 
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Spelregels:  antwoorden binnen 3 weken na de uitgifte van het blad mailen of sturen naar Ton Boks, 

Nachtegaallaan 27  6713 BW Ede of e-mail: a.boks@upcmail.nl   
 

1:     Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schuldig aan gewelddadig gedrag tegenover een 
medespeler binnen het speelveld. De overtredende speler wordt van het speelveld gezonden door het 
tonen van de rode kaart. De scheidsrechter hervat het spel met een: 

A. Strafschop 
B. Scheidsrechtersbal 
C. Indirecte vrije 
D. Directe vrije schop of strafschop 

 
2:     Één der ploegen speelt met tien man. Na een kwartier meldt de elfde speler zich. Hoe reageert de 
scheidsrechter? 

A. Hij reageert niet; een aanvullende speler kan 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. 
 
3:     Een toeschouwer probeert de bal tegen te houden die naast het doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, 
maar deze verdwijnt nu in het doel. Hoe hervat de scheidsrechter het spel? 

A. Met een scheidsrechtersbal. 
B. Met een aftrap na geldig doelpunt. 
C. Met een doelschop voor de verdedigende partij. 
D. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd. 

 
4:     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. 

 
5:     In een spelsituatie komt een aanvaller per ongeluk buiten het speelveld terecht. Op het moment dat 
een medespeler op doel kopt, staat deze aanvaller nog altijd buiten het speelveld. Alleen de keeper staat op 
de doellijn. Door een redding van de keeper komt de bal weer terug in het veld. De buiten het speelveld 
staande aanvaller loopt nu het veld in en schiet de bal in het doel. Welke beslissing dient te scheidsrechter 
hier te nemen? 
       A.  Aftrap na geldig doelpunt 
       B.  Indirecte vrije schop wegens buitenspel 
       C.  Indirecte vrije schop wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld 
       D.  Indirecte vrije schop wegens het uitvoeren van een truc 
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6:     De doelverdediger staat op de doellijn tussen de palen en stopt de bal. Het schot is echter zo hard dat 
de doelman de bal even los laat. De doelverdediger wil vlak voor zijn voeten de bal oprapen. Op dat 
moment geeft een toegesnelde aanvaller de doelverdediger een correcte schouderduw en werkt de op de 
grond liggende bal in het doel. Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
           A. Een doelpunt toekennen. 
           B. Een directe vrije schop wegens aanvallen van de keeper op de plaats waar de correcte   
                schouderduw werd gegeven.                                 
            C. Een directe vrije schop voor de doelman te nemen op een willekeurige plaats binnen het   
                doelgebied.             
            D. Een indirecte vrije schop wegens aanvallen van de keeper. 
 

 


