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The Referee 

Verenigingsnieuws van de 

Scheidsrechtersvereniging  

Arnhem & Omstreken  
Maart 2017 -  jaargang 9 nr 1 

The Referee is het digitale vereniging nieuws van Scheidsrechtersvereniging Arnhem & Omstreken. The 

Referee wordt jaarlijks 4 x volgens schema uitgebracht  en toegezonden aan alle leden van onze 

vereniging, collega-COVS-verenigingen in regio Oost, aan de KNVB regio Oost, officials, relaties, 

donateurs en andere belangstellenden. Digitale oplage: 150. Printoplage: 30. De redactie is 

verantwoordelijk voor de inhoud. Reacties kunnen naar Ruud Roelevink (referee@covsarnhem.nl). De 

inhoud mag worden gebruikt mits de bron wordt vermeld. 

 

 

Citaat  van de maand  Auteur: Wiel Oehlen.  Nederlands dichter en aforist (maker van korte bondige 

uitspraken).   

“Als een scheidsrechter maar lang genoeg veel door de vingers ziet, kan hij op den duur alles uit de hand 

zien lopen..” 

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

 

 

SPELREGELTEAM WINT OPNIEUW DE JAN VISSER BOKAAL 
 

Maandagavond 6 februari ’17 wist het 

spelregelteam van Arnhem en omstreken, onder 

het toeziend oog van 3 bestuursleden, de in 2016 

veroverde titel te prolongeren. 

Ook dit jaar werd reikhalzend uitgekeken hoe het 

team er voor stond na de grillige voorbereiding 

waarbij maar heel weinig, door allerlei 

omstandigheden, in een complete bezetting 

getraind kon worden. Ook moest de samenstelling 

van het team op de wedstrijddag nog worden 

aangepast. Helaas was Henk van Ettekoven ziek 

geworden en moest Gert van Ginkel zijn plaats 

innemen die het zonder training heel verdienstelijk 

deed. 

Vanaf de eerste ronde leesvragen ging het team 

aan kop. Het team wist 56 punten te scoren tegenover de grootste concurrent Apeldoorn 52 punten. In 

het mondelinge gedeelte werd een nog groter gat geslagen met 95 punten voor Arnhem tegenover 76 

punten voor Apeldoorn. Het schriftelijke gedeelte werd gewonnen door Apeldoorn met 93 punten 

tegenover 79 punten voor Arnhem, waardoor de spanning wat terugkeerde. De quiz vragen moesten 

uitsluitsel brengen en dat onderdeel werd met 55 punten voor Arnhem en 45 punten voor Apeldoorn 

gewonnen, waardoor de einduitslag bekend was. 
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Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat nog niet alle wijzigingen op de juiste wijze waren doorgevoerd en 

ook de jury (waar ook onze trainer Ton Boks had plaats genomen) moest een aantal malen corrigerend 

optreden. Maar al met al kon de Apeldoornse scheidsrechtersvereniging terugkijken op een geslaagde 

avond waar Patrick van Bork het vragenpakket had samengesteld. 

De individuele winnaar werd ons lid Paul Reijbroek met 105 punten. Johan van Dijk wist met een 3e 

plaats 96 punten binnen te halen en Gert van Ginkel haalde met een 6e plaats 84 punten binnen. 

Voor de volledigheid de hele uitslag: 

Arnhem                  285 punten 

Apeldoorn             266 punten 

Deventer                213 punten 

Zutphen                  203 punten 

Enschede                175 punten 

Op vrijdag 28 April zal de districtsfinale plaatsvinden in Enschede en de winnaar van deze avond zal zich 

plaatsen voor het Nederlandse kampioenschap op 10 juni in Heerenveen. 

Gelukkig is ons team uitgebreid met een nieuw lid Nicolas Henon. We wensen hem veel plezier in het 

team. 
 

 

 

 

Petje op - Petje af  (door Niels Goutier)  

 
Op woensdag 1 februari bezocht Sander van Roekel het 

clubhuis van Wodanseck om aan de leden van COVS 

Arnhem e.o. te vertellen over zijn ervaringen als Assistent 

Scheidsrechter. De kantine was goed gevuld, naar schatting 

zo'n 30 man. Halverwege de avond kwam er een team van 

Wodanseck ons vergezellen.  

De eerste helft van de presentatie begon met het delen van 

zijn loopbaan. Eerst als scheidsrechter en daarna als 

assistent scheidsrechter.  Als scheidsrechter schopte hij het tot en met de voormalige C-lijst. Als Assistent 

Scheidsrechter schopte hij het "iets" verder. Zo maakt hij al wat jaren deel uit - als vaste schakel - van 

Team Kuipers. Alle hoogtepunten passeerden de revue. En dat waren er nog al wat. Het WK2014 in 

Brazilië, de finale van de Confederations Cup 2013 in Brazilië, EURO2016 en 2012 waar hij de wedstrijd 

Oekraïne - Frankrijk gedaan heeft. (Noot: Deze wedstrijd werd in de vijfde minuut gestaakt vanwege 

hevige regenval en onweersbuien - gitzwarte wolken trokken over 

Donetsk. De wedstrijd werd na een uur hervat. Je moet er bij geweest 

zijn... en dat was ik ook), de Champignons League Finale 2014 en de UEFA 

Europa League Finale 2013. Een lijst waar geen einde aan lijkt te komen. Ik 

denk wel dat gezegd kan worden dat Team Kuipers tot een van de beste 

scheidsrechter teams van de wereld gezien kan worden. 

Dat iedere wedstrijd is een wedstrijd op zich is bleek wel uit de 

voorbeelden die Sander gaf. Of je nu een Eredivisie wedstrijd hebt of een 

WK-kwalificatiewedstrijd, iedere wedstrijd wordt geanalyseerd. Van 

opstellingen, spelsystemen, tot "lastige" spelers en wordt er op buitenspel 

gespeeld? 
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Dat dit allemaal tijd kost werd ons ook duidelijk gemaakt. Van de afgelopen 4 jaren als Assistent 

Scheidsrechter is hij - als je alle dagen van huis bij elkaar op zou tellen - 1 jaar van huis geweest.  

Voor de pauze werd er nog een spelregelquiz gehouden. Een meervragenquiz, waar door iedereen aan 

werd meegedaan - zelfs door de gastvrouw en -heer achter de bar. Voor hen was - score technisch gezien 

- de avond het meest leerzaam. 

 

 

Na de pauze werd de quiz vervolgd door een Buitenspelquiz. Iedereen 

moest gaan staan en moest laten weten of het buitenspel was of niet. 

Doormiddel van het "Petje op Petje af" principe moest er uiteindelijk 

een winnaar komen. Bij de eerste vraag viel er al 70% af, waarop Sander 

besloot dit dan maar als oefenvraag te doen. 

Enkele vragen later stonden er nog maar 6 - deze moesten naar voren 

komen - er waren toen nog maar twee vragen nodig om de uiteindelijke 

winnaar te bepalen. De winnaar ging naar huis met een mooi 

notitieboekje, pen en pin van Manchester City en deed de belofte om 

een stukje te schrijven voor in de Referee. Voor de nummer twee was er 

ook een prijs: een wereldstekker.  De avond werd afgesloten met wat 

korte fragmenten over de videoreferee - iets wat een welkome aanvulling is voor de arbitrage.  

 

Een leerzame, interactieve avond, Sander bedankt hiervoor, Petje af! 
 

 

 

 

NK zaalvoetbal  (door Jordy) 
 

Vandaag 21 januari was het zo ver het 

NK zaalvoetbal. Helaas ging het toernooi 

in Elburg voor het NK niet door maar, 

dat mag de pret niet drukken. ‘s 

Morgens vroeg verzamelden we om met 

twee kleine busjes richting Emmeloord 

te gaan. Een maal in Emmeloord aan 

gekomen was het dan zo ver het 

toernooi gaat nu echt beginnen.  

Onze eerste wedstrijd was tegen 

Zaanstreek met een hele leuke ploeg. Na 

11 minuten voetbal (de wedstrijden 

duurder 20 minuten) speelde Jeroen 

Peter mooi vrij die zo de 1-0 intikte en 

op de bank waren we er zeker blij mee. Langzaam kwam de wedstrijd tot zijn eind. Zaanstreek probeerde 

het nog wel een paar keer maar Paul stond goed op te letten en haalde er mooie ballen uit. Tot Peter 

weer met een steekbal produceerde en daar stapt Jeroen handig over heen, 2-0, daarna werd langzaam 

achter in rond getikt en de eerste winst hadden we in de zak. Na even goed uit rusten stond daar de 

volgend wedstrijd tegen de mannen van Oss-Uden. We kwamen snel voor na een doelpunt uit de 

counter van Jeroen. Oss-Uden kreeg daarna nog veel kansen, heel veel kansen, maar de hele tijd stond 

daar onze rots in de branding, tot helaas de keeper van Oss-Uden plots schoot en Jeroen de bal nog 
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aanraakte en die plots achter onze nog wel zo goed keepende Paul beland. Na de aftrap was het zo goed 

als klaar helaas geen winst maar wel een puntje over gehouden. De derde en laatste wedstrijd in de 

poule was tegen Zwolle, die hiervoor alles hadden verloren. Dat deden ze tegen ons ook en met hoge 

cijfers. 8-0 werd het. Na een stevige lunch kregen we te ho9ren dat we  eerste  in de poel waren moesten 

we tegen Nijverdal spelen. We kwamen nog voor door een doelpunt van Jeroen alleen dat was helaas 

niet genoeg  om hun twee goede goals weg te werken. We schrokken ons in de laatste 5 minuten nog 

wel helemaal rot toen onze keeper Paul naar de grond ging gelukkig viel het mee en kon hij doorspelen. 

Helaas op naar de troost finale. Deze was tegen de mannen van Oss-Uden hier kwamen we ook voor 

door een geniaal doelpunt van Peter. Helaas kregen we daarna er snel 3 om de oren en Emiel deed nog 

wat terug in de laatste minuten door een bal hard achter hun keeper te schieten. Jeroen mistte in de 

laatste minuut nog een mooie kans. Alles bij elkaar een mooie vierde plaats gepakt. 
 

 

 

 

 

Zwanenzang 

 

Iemands zwanenzang (of zwanezang) is eigenlijk het laatste gezang of gedicht van iemand voor zijn 

sterven, zijn laatste werk. Maar het kan ook gebruikt worden 

in een zin als 'Dit project wordt haar zwanenzang; ze heeft 

per 1 oktober een andere baan.' 

bron: onzetaal.nl 

 

In dit geval gebruik ik het om mijn redactioneel afscheid bij 

jullie allemaal bekend te maken. Ik heb jarenlang de Referee 

redactioneel verzorgd en vormgegeven. Helemaal in het 

begin met Wim van der Niet, later met Hans van der Broek en 

Jan van Reemst.  De laatste jaren alleen met mezelf. De kopij 

kwam mondjesmaat binnen, onze huidige voorzitter was de 

grootste leverancier.  Het gaf mij in het begin veel voldoening 

maar langzaam, maar vooral zeker, werd het voor mij steeds 

moeilijker om de motivatie op te brengen om weer een 

nieuwe editie vol te krijgen. Kritiek is er nooit of nauwelijks geweest gelukkig, de meesten vonden het 

wel goed en sommigen vonden het heel goed. Om een sleur te doorbreken hoop ik dat er anderen (of 

een andere) opstaat die het blad weer nieuw leven inblaast.  

 

Dus hierbij de oproep voor een nieuw gezicht en een nieuw verbaal geluid. De ‘jongeren’ in onze 

vereniging krijgen alle kans om hun talenten ten toon te spreiden.  

 

GEZOCHT!!!!! 

Een nieuwe (eind)-redacteur voor ons medium de Referee. 

Beloning: een periodiek terugkerend goed gevoel. 
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Van de voorzitter 

 

Mijn laatste “Van de voorzitter”. Is wel een beetje vreemd, maar 

ze zeggen dat je op je hoogtepunt moet stoppen dus daar hou ik 

me dan maar aan vast.  

De afgelopen maanden hebben we een paar activiteiten gehad: 

de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst en de interessante 

bijeenkomst met Sander van Roekel over teamwork. Helaas ging 

het Jan Willen van Essentoernooi in Elburg niet door.  

Het mooie weer komt eraan. Ik word weer helemaal vrolijk als ik 

met mooi weer mag fluiten. Geen kou meer, geen regen op mijn 

bril en weer allemaal vrolijke spelers en trainers. Dat belooft wat.  

Binnenkort start de Arnhem Cup weer. Elders in de Referee kun je er meer over lezen. Ik hoop dat we 

elkaar weer veel zullen zien tijdens de wedstrijden. Lijkt vaak op een soort reünie van onze vereniging.  

Ook hebben we op maandag 27 maart onze Algemene Ledenvergadering en we hopen daar veel leden 

te ontmoeten. Altijd leuk om elkaar te zien en na afloop nog even na te praten. Inmiddels zijn jullie via 

verschillende media op de hoogte gebracht en hebben jullie de uitnodiging ontvangen. 

Tot slot wil ik jullie ook oproepen kopij aan te leveren voor de Referee. Heb je iets leuk of vervelends 

of bijzonders meegemaakt? Schrijf een stukje en stuur het op naar referee@covsarnhem.nl Op die 

manier maken we het nog leuker/interessanter. Heb je je ook al aangemeld voor onze 

facebookpagina?  

En helemaal tot slot…..het mooie kortebroekenweer komt eraan. Tijd om te komen trainen! Iedere 

woensdag van 19.30 – 20.30 uur bij Wodanseck. Van harte welkom! 

Namens het bestuur, 

Hans Achterberg 
 

 

 

 

 

 

Arnhem Cup! 
De loting van de Arnhem Cup is weer geweest. Ben van der Horst 

deed het welkomstwoord en vervolgens volgde het programma.  Er 

waren nogal wat scheidsrechters aanwezig al dan niet in een 

dubbelfunctie. En uiteraard waren we als vereniging ook 

vertegenwoordigd. Het was overigens een rustige avond waar veel 

verenigingen verstek lieten gaan. Jammer want de opening van het 

toernooi is toch altijd wel een bijzonder moment. Han Dreuning 

interviewde een viertal trainers van deelnemende verenigingen en 

tussendoor waren de lotingen. Een opvallende wedstrijd is toch wel 

Paasberg zaterdag tegen Paasberg zondag.  De ook aanwezige Adrie van der Beek zat al volop te 

glunderen.  

Ook dit jaar zal een aantal van ons weer benaderd worden om wedstrijden te fluiten/vlaggen.   Bertus 

Kersten zal de scheidsrechters benaderen namens de organisatie van de Arnhem Cup. 

Hans Achterberg 
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Scheidsrechtersbal 
 

Eerst maar even wat theorie en ik hoop dat ik het 

goed gekopieerd heb, maar anders horen we het 

wel van onze deskundigen. Als je als scheidsrechter, 

wanneer de bal in het spel is, het noodzakelijk acht 

om het spel tijdelijk te onderbreken voor een reden 

die niet elders in de spelregels wordt genoemd, dan 

laat je het spel hervatten met een 

scheidsrechtersbal. Wij zeiden vroeger altijd 

“stuiterbal”, maar ik vrees dat dat officieel niet meer 

gebruikt mag worden. En dat snap ik dan wel weer 

want dat kan voor verwarring zorgen als je 

“stuiterbal” roept want in deze tijd lopen er nogal 

wat stuiterballetjes rond op het veld.  

 

Wat doe je? Je kijkt goed om je heen en laat de bal op een slinkse, sluwe manier vallen op de plaats 

waar deze was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen het 

doelgebied. In dat geval hervat je het spel met een “stuiterbal” op de lijn van het doelgebied, die 

evenwijdig loopt aan de doellijn. Dit moet zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel 

werd onderbroken. De bal is in het spel zodra deze de grond raakt. 

 

Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen wanneer de bal is geraakt door een speler, voordat de bal 

de grond raakt. Of als de bal ( je verzint het niet! ) nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het 

speelveld terechtkomt zonder te zijn geraakt door een speler. Bedenk zelf een paar van zulke situaties 

en je begint vanzelf te glimlachen. Dan heb je er als scheidsrechter een waar kunststukje van gemaakt 

lijkt mij.  

 

Elke speler mag deelnemen aan de strijd om de bal (ook de doelverdediger). Er is geen minimum of 

maximum aantal spelers vereist om een scheidsrechtersbal uit te voeren. De scheidsrechter kan niet 

beslissen wie er wel en niet bij de scheidsrechtersbal aanwezig mogen zijn. En dan lijkt het mij dus 

verstandig dat je dan wat eigen initiatief toont en dat wel even zelf regelt.  

 

En dan nu de praktijk. Zo vaak komt het niet voor dat ik een scheidsrechtersbal geef. Meestal is de 

situatie wel duidelijk als ik een stuiterballetje geef en is het geen enkel probleem, maar laatst leverde 

het gedoe op. De doelman van de blauwen en de  spits van de rooien maakten allebei tegelijkertijd in 

mijn ogen een overtreding van hetzelfde kaliber ten opzichte van elkaar en de bal viel wat raar en zij 

ook. Het leek mij verstandig te fluiten, maar wat doe je dan? Ik besloot een scheidsrechtersbal te geven 

en aan het commentaar te horen hadden ze dat nog nooit meegemaakt. Ze vonden het een belachelijke 

beslissing want de ene partij wilde een penalty en de andere partij een gele kaart voor aanstellerij. Zal 

natuurlijk best, maar ik had gefloten naar eer en geweten en dit besloten; goed of fout. Stuiterballen en 

verder gaan. Ik stuiterde de bal een metertje of twee hoog en had daar zelf wel plezier in; heet 

tenslotte niet voor niets een stuiterbal; dan moet je er ook iets moois van maken! 

 

Hans 
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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!!!!!!!!!  
 

 

 

 

Facebook  
Onze vereniging heeft een facebookpagina die veel bezocht 

wordt. Hartstikke leuk om veel berichten te lezen of foto’s te 

bekijken enz. Hieronder een selectie wat er allemaal op onze 

Facebookpagina werd gepost. 

 

Scheidsrechtersvereniging 

Arnhem en omstreken goed 

vertegenwoordigd bij loting 

Arnhem Cup.  

(gepost door Hans Achterberg incl. foto) 

 

 

Als scheidsrechtersvereniging zijn we natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe 

leden. Was je van plan lid te worden? Gewoon doen! Goede ontwikkeling 

is dat er ook weer jonge scheidsrechters lid zijn geworden. Of.....kom 

gewoon eens een keer meetrainen op woensdagavond half acht bij 

Wodanseck. 

(gepost door Hans Achterberg) 

 

 

Welke politieke partij komt nu het beste op voor de belangen van de voetbalscheidsrechters? 

(gepost door Hans Achterberg) 

 

Krijg ik net van facebook wat ik vanavond om tien uur aan het doen ben? Nou.....gewoon drie stukjes 

schrijven voor de Referee! Hebben jullie nog iets te melden? Klim in de pen en stuur het naar 

referee@covsarnhem.nl 

(gepost door Hans Achterberg) 

 

Maar het gaat niet alleen over voetbal en ook wordt er door anderen dan onze voorzitter op FB gepost, 

deze post is van Omar die zijn schoonzusje ondersteunt 

 

Beste allemaal, mijn schoonzusje wilt super graag mee doen met Expeditie Robinson.. Willen jullie haar 

helpen door op haar te stemmen.. http://www.expeditierobinson.nl/profile/121 

Sportieve groet Omar 

 

Heel veel aanvragen voor wedstrijden, ook andere zaken, kortom gewoon onze pagina bezoeken!!!!!!! 
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Interessant voor (verenigings)scheidsrechters: 
 

 

PLASTIC SPELERSPAS VANAF ZATERDAG 4 MAART NIET MEER VERPLICHT 

 

Met ingang van zaterdag 4 maart volstaat het tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige 

spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan 

de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen 

Wedstrijdzaken-app. 

Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelerspassen onderdeel van uit maken, 

verdwijnen de plastic spelerspassen na dit seizoen volledig uit het amateurvoetbal. Om amateurclubs niet 

met kosten op te zadelen voor een spelerspas die slechts enkele maanden gebruikt kan worden, volstaat 

daarom ook een officieel document 

Officiële documenten – die nu dus ook getoond mogen worden in plaats van een spelerspas – zijn een 

paspoort, een rijbewijs, een identiteitskaart en een vreemdelingendocument. Aan het begin van dit seizoen 

volstonden deze documenten ook, toen een tijdelijke dispensatieregeling van toepassing was. 

Een geldig legitimatiebewijs in combinatie met het geplaatst kunnen worden op het DWF betekent dat een 

speler qua lidmaatschap en leeftijdscategorie speelgerechtigd is. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid 

van het team om rekening te houden met schorsingen en vastgespeeld te zijn in een hoger team. 

Er zal per direct geen enkele plastic spelerspas meer worden uitgegeven door de KNVB. Aanvragen die 

momenteel lopen worden niet meer verwerkt en clubs hoeven hier vanzelfsprekend ook niet voor te 

betalen. Met ingang van het volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale spelerspassen uit de 

Wedstrijdzaken-app geldig zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geboortekaartje van Lex, zoon van onze leden (!!!) 

Samantha en  Jeroen. 

 

Let op: op de kaart staat 

Graag even een berichtje of bellen 

voordat je teentjes komt tellen 

06-18067183 (Jeroen) 

06-11471970 (Samantha) 
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Beste leden, bijgaand het resultaat van een verzoek van de redactie aan 

Eric Huisman, onze nieuwe beoogde voorzitter, om zich voor te stellen. 

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 27 maart a.s. hoop ik de 

taken van onze huidige voorzitter Hans Achterberg over te kunnen nemen. 

Het lijkt me dan ook goed moment om in deze editie van The Referee iets 

over mezelf te vertellen. Iets meer dan 50 jaar geleden ben ik geboren in 

Wageningen en na Heteren en Zetten uiteindelijk terecht gekomen in 

Westervoort, waar ik al weer meer dan 23 jaar woon met mijn vrouw 

Erica. Als hobby ben ik, behalve het actief zijn als scheidsrechter, ook 

graag op pad om oude treinen en oude spoorlijnen op te zoeken en me te 

verdiepen in hun historie. Omdat ik in Nederland hier niet zoveel plezier 

aan beleef kom ik met enige regelmaat in Polen, waar nog veel oude 

treinen en oude spoorlijnen te vinden zijn. Ik werk als belastingadviseur en 

administrateur voor kleine bedrijven en particulieren en doe dat als 

zelfstandige vanuit een klein eigen advieskantoor. Daarvóór ben ik 

belastinginspecteur geweest en ik ben ooit begonnen met werken als 

belastingadviseur op een groot advieskantoor. Het werken als zelfstandig 

ondernemer bevalt mij echter het beste. 

 

Nadat ik twee jaar had gefloten als verenigingsscheidsrechter bij de 

voetbalvereniging Wodanseck (hoe toevallig) ben ik in 1990 begonnen met fluiten voor de toenmalige 

afdeling Arnhem van de KNVB en daarna voor de “grote” KNVB. Toen wij kinderen kregen ben ik enkele 

jaren gestopt met fluiten voor de KNVB, maar toen de kinderen wat groter werden heb ik dat weer 

opgepakt en ik fluit nu alweer een jaar of 10 voor de KNVB op zaterdag. Het laatste jaar gaat dat fysiek iets 

moeizamer door een wat versleten linkerknie, maar ik hoop het nog enige tijd vol te kunnen houden en 

deze leuke hobby te beoefenen. 

Als voorzitter heb ik enigszins een idee wat er van mij verwacht wordt, maar de praktijk zal moeten 

uitwijzen wat er allemaal precies bij komt kijken. Inmiddels heb ik al enkele bestuursvergaderingen 

bijgewoond en ben ik bij een regionaal overleg van meerdere COVS-groepen geweest. Mijn 

medebestuursleden van de COVS Arnhem e.o. ken ik al geruime tijd en ik heb er alle vertrouwen in dat ik 

met deze kundige en serieuze mensen tot een goede samenwerking zal kunnen komen.  

 

 

Eric Huisman 
 

 

 

 

 

Je hebt wel eens van die wedstrijden …………….. 

 

Jullie kennen het vast wel als scheidsrechter: zo’n wedstrijd waarin het niet lekker loopt, je beslissingen 

soms nét verkeerd uitpakken en spelers vervelend en lastig zijn. Waarom toch? Je doet niets anders dan je 

het normaal ook doet, maar toch gaat het niet. In de Referee van enkele maanden geleden las ik een mooi 

artikel over zo’n wedstrijd en ik wil daarbij niet achterblijven. 
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Direct na de winterstop mag ik 80 kilometer rijden om daar om 11.30 uur het 2e elftal van een grote 

vereniging te fluiten. Het is koud en op veel velden ligt nog sneeuw of resten daarvan zodat er niet 

gevoetbald kan worden. Maar bij deze vereniging heeft het minder hard gesneeuwd destijds en is het 

hoofdveld gelijk sneeuwvrij gemaakt, mijn wedstrijd gaat dus door. Na bijna een uur in de auto kom ik aan 

bij een tamelijk troosteloze accommodatie en ga ik bij het uitstappen uit de auto bijna onderuit op gladde 

klinkertjes. Als ik de kantine binnenstap en bij de bar vraag waar de scheidsrechter voor het 2e elftal zich 

moet melden, word ik aangekeken alsof ik een buitenaards wezen ben. Maar toch is iemand bereid om met 

mij mee te lopen de steile trap op naar de bestuurskamer. Daar aangekomen lijkt de koffie wel twee dagen 

oud en doet iedereen zo veel mogelijk moeite de scheidsrechter te negeren. Iedereen praat met elkaar 

maar als ik iets zeg dan reageert niemand. Na een moeizame administratieve controle van de pasjes (ze 

liggen allemaal door elkaar en de leiders hebben geen zin om ze op volgorde te leggen) besluit ik maar me 

te gaan omkleden. Niemand loopt even mee en met enige moeite vind ik zelf mijn kleedkamer. 

 

De thuisploeg staat bijna onderaan in hun competitie en de bezoekers zijn een goede subtopper, maar op 

het veld er is vandaag weinig krachtsverschil te zien. Eigenlijk zijn de bezoekers nog de mindere partij qua 

spel. Na een kwartier blijft één van de aanvallers van de thuisploeg voor de tweede keer vóór de bal staan 

zodat de bezoekers de vrije trap niet snel kunnen nemen. Wanneer ik hem zeg dat hij hiervoor een gele 

kaart kan krijgen dus dat hij snel weg moet gaan, roept hij met een grote mond over het veld dat ik hem 

niet moet bedreigen. Alsnog geef ik hem dan die gele kaart en tot zijn wissel wegens een blessure komt het 

niet meer goed tussen ons. Tot het rustsignaal blijft het spel rommelig, maar niet al te hard. Dat verandert 

direct na de rust. Doelpunten zijn er nog niet gevallen, maar de ene na de andere vliegende tackle, waarbij 

de bal wordt gemist maar de benen van de tegenstander niet, volgt elkaar snel op. Hoewel de eerste nare 

overtreding gelijk een gele kaart oplevert blijven deze overtredingen doorgaan, waardoor ik op 9 gele 

kaarten en 1 rode kaart uitkom. Een record in mijn carrière. Hoewel de thuisclub zeker niet de mindere is 

van de bezoekers, scoren de bezoekers toch een kwartier voor tijd de 0 – 1. Uit een hoekschop die zwaar 

aangevochten werd door de thuisploeg, maar ik meende toch echt dat het een hoekschop was. Met grote 

inzet probeert de thuisploeg nog de 1 – 1 te maken, maar het lukt steeds nét niet. Dan is de blessuretijd 

aangebroken. En in de blessuretijd gaat een aanvaller van de thuisploeg over het been bij een verdediger in 

het strafschopgebied en wil iedereen van de thuisploeg een strafschop hebben. Ik heb goed zicht op de 

situatie en ik vind dat de aanvaller te graag en te makkelijk over het been van de verdediger gaat en ik laat 

doorspelen ……………… Even later is het einde wedstrijd en heb ik een lastige gang naar mijn kleedkamer, 

met de nodige verwensingen en protesterende mensen om me heen. In de bestuurskamer na afloop is het 

ronduit onprettig en maak ik dat ik snel wegkom. Dan duren 80 kilometers in de auto terug naar huis heel, 

heel erg lang. 

 

Eric Huisman 

 

 

Schrijf alvast in je agenda!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Wo 19 april: Thema-avond bij Vitesse Papendal (onder voorbehoud)  

Vr 21 april: Spelregelwedstrijd finale District Oost in Enschede (bij spelregelartikel staat 28 

april) 

Za 10 juni: Veldvoetbaltoernooi (7 tegen 7) District Oost in Voorst 

Za 17 juni: NK veldvoetbal in Rotterdam 

Za 6 jan 2018: JW van Essen zaalvoetbaltoernooi in Kampen (ipv Elburg!!) 
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ALV   Toegang: Leden van verdiensten, leden, donateurs en genodigden, 

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 27 maart aanstaande in het clubhuis van de 

voetbalvereniging Wodanseck, Duitsekampweg te Wolfheze.  

De aanvang van deze vergadering is vastgesteld op 20.00 uur. 

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 11 april 2016 

6. Jaarverslag 2016 secretaris 

7. Jaarverslag 2016 penningmeester 

8. Verslag kascontrolecommissie 

9. Vaststellen van de contributie 

10. Vaststellen begroting 2017 

11. Bestuursbeleid 

12. Huldiging Leden 

13. Verkiezing bestuursleden: De voorzitter, Hans Achterberg, is periodiek aftredend en niet 

herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Eric Huisman te verkiezen als nieuwe voorzitter. 

Eveneens zijn Jan van Reemst (vice-voorzitter) en Joop Visser (algemeen bestuurslid) periodiek aftredend, 

zij zijn echter wel herkiesbaar. Tegenkandidaten voor deze bestuursfuncties dienen uiterlijk 2 dagen voor de 

Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris kenbaar te worden gemaakt. Kandidaatstellingen 

dienen voorzien te zijn van een getekende bereidverklaring welke gesteund wordt door tenminste 5 

stemgerechtigde leden. 

14. Verkiezing kascommissie 

15. Facultatief  

16. Rondvraag 

17. Sluiting 

 

Bestuursmededelingen   . 
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   
 

 

 

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. 1/2017 ligt nu voor u, nr. 2/2017  verschijnt  ??. 
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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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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  

Maart 

20  Ed van Riessen 

21  Eric Huisman 

22  Reinier Vonk 

29  Theo Peren 

30  Samantha de Haas 

 

April 

01  Ruud Roelevink 

04  Nicholas Henon 

07 Rogier Kamerbeek 

30  Hans Achterberg  

 

Nieuw leden:  
Delano Driessen uit Arnhem 

Jordy Lozekoot uit Driel 

Mei        

06 Marco ten Broek 

08 Dimitry van der Klift 

14  Henrico Pit 

18 Joop Visser 

18 Johan van Dijk 

20 Gerard Mulhuijzen 

20 Rene Kuiper 

23 Niels Goutier 

24 Jan de Wilde 

29 Peter Bloksma 

 

Juni 

05  Rob Pronk  

06  Tonnie Courbois 

21  Herman de Ruiter 

21  Bas van Iersel 

27  Rinus Klaassen 

29 Bas Meijer 

30  Adrie van der Beek 
  

 

 

 

 

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) 
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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 

 

 

Belangrijk!!!!           Wijzigingen in (interpretatie van) de spelregels 

 

Tijdens deze jaarlijkse vergadering van de Annual Business Meeting is mede op verzoek van nationale 

bonden, een aantal voorstellen gedaan om verduidelijkingen op de Spelregels aan te brengen, 

voornamelijk om het vertalen te vergemakkelijken – de belangrijkste verduidelijkingen zijn hieronder 

weergegeven.  

Enkele details van de besluiten en discussies van de ABM staan hieronder weergegeven; de notulen van 

de vergadering zijn binnenkort beschikbaar op www.theifab.com.  

Hieronder worden alleen die verduidelijkingen weergegeven die belangrijk zijn voor en betrekking hebben 

op het AV.  
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1. Onsportief gedrag  

De ABM stemde in met het verzoek van de FIFA om twee vormen van onsportief gedrag die meer en meer 

voorkomen, te benadrukken:  

• Bij een doelschop speelt een verdediger de bal bewust voordat deze het strafschopgebied heeft 

verlaten.  

• Een speler neemt een inworp bewust zodanig dat de bal niet binnen het speelveld komt. Vaak is de 

speler bewust aan het proberen om tijd te rekken en weet hij dat de doelschop of inworp overgenomen 

zal worden omdat de bal niet in het spel is geweest.  

Aan scheidsrechters wordt gevraagd om hierop toe te zien en een speler die op deze wijze bewust 

probeert tijd te rekken moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart); verloren gegane tijd moet worden 

bijgeteld.  

 

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG  

Indirecte vrije schoppen  

• Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, worden 

bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als de speler een waarschuwing ontvangt (gele kaart) of wordt 

weggezonden (rode kaart). De directe vrije schop voor ‘overtredingen tegen een wedstrijdofficial’ is voor 

directe lichamelijke overtredingen (duwen, vasthouden, slaan etc.) en niet voor verbale overtredingen of 

overtredingen die te maken hebben met  

Overtredingen waarvoor een speler wordt weggezonden  

• Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een (doel)verdediger te 

passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als de algehele beweging van de 

speler richting het doel van de tegenstander was.  

Ontnemen van een duidelijke scoringskans door het speelveld te betreden  

• Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van 

de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans ontneemt, moet van het 

speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen overtreding wordt gemaakt.  

 

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP  

Overtreding door de doelverdediger en de nemer.  

Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan: 

o Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart)  

en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij  

vanaf de strafschopstip. 

o Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en  

wordt de strafschop overgenomen.  
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Spelregels:  juiste antwoorden met dank aan Ton Boks 

 

 

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 

Een gewelddadige handeling dient bestraft te worden met het wegzenden van de overtreder uit het speelveld. 

De spelstraf is vervolgens een directe vrije schop als deze overtreding binnen het speelveld wordt uitgevoerd 

tegen een tegenstander of medespeler op het moment dat de bal in het spel was. Aan de eerste en tweede 

overtreding en de derde voorwaarde is voldaan, en het spel wordt hervat met een directe vrije schop of 

strafschop .  

Het juiste antwoord is derhalve antwoord D. 

2:     Eén 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. 

Hoewel de scheidsrechter de kleding van de aanvullende speler moet controleren, mag de speler tijdens de 

wedstrijd, terwijl het spel gewoon doorgaat, na een teken van de scheidsrechter het speelveld betreden. De 

scheidsrechter kan namelijk ook op een iets later moment de kleding van de speler controleren. 

Het juiste antwoord is daarom antwoord D. 

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. 

Dit is een ingreep van buitenaf, waarbij de bal geraakt wordt. In dergelijke gevallen geldt altijd, ongeacht de 

persoon of het voorwerp dat de bal raakt en ongeacht de uitwerking die deze aanraking op de bal heeft, dat 

het spel hervat dient te worden met een scheidsrechtersbal, tenzij deze aanraking verder geen invloed had op 

het spel en de bal in het doel ging. Omdat de bal juist door deze aanraking in het doel gaat, is dit een ingreep 

waarvoor het spel altijd onderbroken dient te worden.  

Het juiste antwoord is dus antwoord A. 

 

 

 

 



 

 The Next Generation  19 

 

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. 

Dat het slaan van een speler bestraft moet worden met wegzending door het tonen van de rode kaart spreekt 

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. 

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 

 

Betrokkene is buiten zijn schuld buiten het speelveld terechtgekomen. Om weer terug te keren in het speelveld 

heeft betrokkene wel de toestemming nodig van de scheidsrechter. Op het moment dat hij het speelveld 

zonder toestemming weer betreedt, maakt hij zich ook nog schuldig aan onsportief gedrag. De spelhervatting 

is een indirecte vrije schop. 

Antwoord C is dus het juiste antwoord. 

 

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. 

De doelverdediger heeft de bal niet in zijn bezit op het moment dat de aanvaller de doelverdediger een 

correcte schouderduw geeft en de bal in het doel werkt. Hier is dus geen sprake van een overtreding. 

Antwoord A is dus het juiste antwoord. 
 

 


