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NIEUWSBRIEF       mei/juni 2011 
 

 
Beste leden en donateurs, 
 
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit seizoen, waarin enkele onderwerpen aan bod komen  
m.b.t. het einde van het seizoen, de start van het nieuwe seizoen en een korte terugblik 
op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering.  
 
Op moment van samenstellen van deze nieuwsbrief moeten de laatste beslissingen in de  
nacompetitie nog vallen. Vele van onze actieve scheidsrechters hebben op diverse niveau’s 
opgetreden als scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. Mogelijk dat dit voor een aantal  
nog leidt tot promotie. In de week na het Pinksterweekend zal de scheidsrechterscommissie  
van het district West II beslissen over de promoties en degradaties in de diverse groepen.  
In de eerstvolgende nieuwsbrief na de zomervakantie zal hier dan over bericht worden. 
 
Op dinsdag 16 augustus staan de eerste wedstrijden in de 1e bekerronde alweer op het 
programma. In het weekend van 3 en 4 september begint de competitie 2011-2012. 
De eerste training zal vermoedelijk plaatsvinden op woensdag 17 augustus 2011.  
Begin augustus zal de definitieve start van de training per email en via de website 
gecommuniceerd worden.  
 
 
 

Bestuursmededelingen, algemene ledenvergadering 
 
Op de ledenvergadering van 30 maart jl. heeft secretaris Henk van Rossum afscheid genomen 
als bestuurslid. Als dank voor zijn goede zorgen van het secretariaat kreeg Henk een bos 
bloemen en een cadeaubon overhandigd.  
Voorzitter Arthur Ebink deed een dringend beroep op de aanwezige leden om het bestuur te 
helpen om de diverse taken zo goed mogelijk uit te voeren. Het streven is nog steeds om een 
bestuur van 5 personen te hebben, zoals dit ook in het huishoudelijk reglement van de 
vereniging is vastgelegd. Het is echter moeilijk om geschikte mensen te vinden.  



  

Tijdens de vergadering meldde Aad Horstmans zich aan om de portefeuille “Werving & Behoud” 
op zich te nemen. Dit gebaar werd met beide handen aangegrepen, zodat het bestuur in ieder 
geval met 4 personen verder gaat. 
Nu bestaat dus nog wel een vacature voor de functie van secretaris. Voorzitter Arthur Ebink zal 
deze op ad interim basis invullen.  
 
 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:  

 

Bestuursleden Portefeuille Aftredend 

Arthur Ebink Voorzitter, secretaris a.i. Maart 2013 

Vacature Secretaris Maart 2014 

Hans den Boer Penningmeester Maart 2012 

Wim Biesheuvel Technische Zaken Veld- en zaalvoetbal Maart 2012 

Aad Horstmans Werving en Behoud, spelregels Maart 2014 

 
 

 
Contributie 2011 
 
Met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van enkele maanden geleden, heeft u 
tevens een brief ontvangen met het verzoek om de contributie voor dit jaar te voldoen. Vorig 
jaar is voor het eerst geen gebruik meer gemaakt van acceptgirokaarten om de contributie te 
innen om zo de kosten van het betalingsverkeer te verlagen. Dat heeft wel wat extra werk 
opgeleverd omdat in vergelijking met voorgaande jaren aan meer leden een betalingsherinnering 
gestuurd moest worden.  
Dit jaar heeft u dus opnieuw een schriftelijk bericht ontvangen om de contributie te betalen.  
Per 1 juni 2011 is ongeveer de helft van de contributiegelden ontvangen. De penningmeester 
doet daarom een dringend beroep op een ieder, die zijn contributie nog niet betaald heeft, dit 
per omgaande te doen. Betaal alstublieft op tijd en voorkom dat wij u een betalingsherinnering 
moeten sturen. 
De contributie voor het jaar 2011 bedraagt €40,- voor leden en €11,- voor donateurs, welke 
overgemaakt kan worden op de rekening van de penningmeester van de 
scheidsrechtersvereniging, via onderstaande gegevens: 
ING bankrekening 3857521 

t.n.v. SV Hoeksewaard-Flakkee 

 
Als betalingskenmerk graag uw naam en “Contributie 2011” vermelden. 
Wellicht ten overvloede: als u via een andere bank een overschrijving boekt, let u dan op om 
vóór het rekeningnr. een ‘P’ te plaatsen. Dit is nodig omdat het rekeningnummer van onze 
vereniging een voormalig gironummer is. 
Bij voorbaat dank! 
 

 
 
KNVB onderscheidingen 
 
Op woensdag 18 mei jl., na afloop van de laatste trainingsavond van het seizoen, zijn een aantal 
van onze leden door de KNVB onderscheiden voor hun jarenlange verdiensten in diverse functies. 
Walther Hunsche, voorzitter van de districtscommissie scheidsrechterszaken van de KNVB West 
II, hield een korte inleiding voor hij overging tot het opspelden van de onderscheidingen en het 
uitreiken van de bijbehorende oorkondes. KNVB-onderscheidingen worden uitgereikt aan 
personen die zich gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de KNVB 
en/of hun club. Ook voor de 'eigen' KNVB-officials, die door de jaren heen een staat van dienst 
hebben opgebouwd, kan er aanleiding zijn om die waardering uit te spreken.  
 



  

Cor Spoor en Arthur Ebink ontvingen de waarderingsspeld voor scheidsrechters in zilver.  
Beiden zijn inmiddels alweer 15 jaar actief als KNVB-scheidsrechter. 
Erik Leenart ontving de KNVB waarderingsspeld in zilver voor zijn jarenlange activiteiten als  
eerst scheidsrechter en later rapporteur. Daarnaast is Erik ook actief als lid van de 
scheidsrechterscommissie (werkgroep scheidsrechters veld en praktijkbegeleider). 
Tenslotte ontvingen twee leden voor hun enorme staat van dienst als official van de KNVB de 
waarderingsspeld in goud! Deze hoge eer viel te beurt aan Herman Selhorst en Wim Beusheuvel. 
Beiden ontvingen deze bijzondere waardering voor hun vele verdiensten als scheidsrechter, 
rapporteur en scheidsrechtersbegeleider. Wim is inmiddels al ruim 25 jaar actief als rapporteur 
nadat hij hiervoor 20 jaar actief is geweest als scheidsrechter. Herman is naast de functie van 
rapporteur ook actief als begeleider van (jonge) scheidsrechters in het talententraject als lid van 
de werkgroep scouting en begeleiding, als netwerkspecialist OC en is jarenlang scheidsrechter 
geweest en voormalig bestuurslid van toenmalige vereniging Maasdam. 

 
 

 
 
 
Op de foto van links naar rechts: Cor Spoor, Erik Leenart, Arthur Ebink, Herman Selhorst 
en Wim Biesheuvel. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Nieuwe opzet conditietest en spelregeltoets 
 

Vanaf het seizoen 2011-2012 wordt afscheid genomen van de huidige opzet met betrekking tot 
de conditietesten en spelregeltoetsen.  
Deze jarenlange traditie voldoet niet meer aan de eisen van leren en opleiden, zoals de KNVB 
deze voor ogen heeft. Niet alleen het voetbal ontwikkelt, maar ook de scheidsrechter, dus ook de 
manier waarop hij wordt getoetst. 
 
Waarom een gewijzigde opzet? 
Het huidige systeem is een momentopname, veel scheidsrechters en rapporteurs ervaren dit 
bovendien als een afrekencultuur. Ofwel, het systeem doet geen recht aan de beoordeling van de 
scheidsrechter in het veld. Verder wordt de scheidsrechter bewust gemaakt van de 
mogelijkheden tot verbetering en ontwikkeling. De scheidsrechter van tegenwoordig moet 
kunnen inspelen op de vraag van zijn omgeving. Daarbij is “doorontwikkeling” het credo. 
 

Pilot 
In de afgelopen maanden is in de districten West I en Zuid II een pilot gehouden, waarin 
maatwerkbijeenkomsten werden aangeboden. De inhoud van deze bijeenkomsten is 
competentiegericht en bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens het 
theoriegedeelte wordt het onderdeel spelregels of het onderdeel volgen en positiekiezen 
toegelicht met behulp van beelden. Het praktijkgedeelte vindt plaats op het veld en staat onder 
leiding van een gediplomeerde trainer van de KNVB. De rode draad van de 
maatwerkbijeenkomsten is zelfontwikkeling van de scheidsrechter.  
 

Voordelen 
De invoering van dit systeem kent een aantal voordelen voor KNVB-officials. Er wordt niet langer 
gekozen voor een momentopname. In plaats daarvan krijgt de scheidsrechter een uitnodiging 
voor het bijwonen van maatwerkbijeenkomsten. Aangezien de informatie van de bijeenkomsten 
competentiegericht is, kunnen scheidsrechters de opgedane kennis direct in praktijk brengen. 
Scheidsrechters die de maatwerkbijeenkomsten bijwonen ontvangen hier punten voor die 
uiteindelijk meetellen voor de eindranking in hun groep waarin ze actief zijn. 
De bijeenkomsten worden gehouden op diverse plaatsen in het district.  
 
De uitkomsten in de districten West I en Zuid II wordt als input gebruikt voor de nieuwe 
landelijke opzet in het seizoen 2011-2012.  
Binnenkort volgt nadere informatie van de KNVB over de resultaten van de pilot en de invoering 
in de diverse districten. 
 
 
 
Het bestuur wenst iedereen een fijne zomervakantie! 
 
 
Arthur Ebink, voorzitter, secretaris a.i. 
Hans den Boer, penningmeester 
Aad Horstmans, werving & behoud 
Wim Biesheuvel, lid 
 


