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Nieuwsbrief S.H.O.
Agenda S.H.O. 2016
Bijzonderheden op de volgende datums.
25 januari
22 februari
28 maart
11 april
25 april
23 mei

Bestuursvergadering.
Bestuursvergadering.
Bestuursvergadering.
JALV van de SHO.
Bestuursvergadering.
Bestuursvergadering.

Allereerst willen wij als bestuur u het beste
wensen voor het jaar 2016. Veel geluk, een
sportief jaar, maar vooral heel veel gezondheid,
want dat is het belangrijkste in het leven.
Daar staan we niet altijd bij stil.
Afspraak maken met het bestuur.
Afspraak met bestuur,via de Secretaris
Hier kan uw kopij voor de nieuwsbrief heen.
EMail : secretaris:
bennienijhuis@home.nl
Of
hengelo@covs.nl
Telefoon secretaris prive :
0742430770
Mobiel:
0634234250
Web – Site SHO.
U kunt hem vinden via,
www.shohengelo.nl
de site van de SHO.
Kijk geregeld even op de site. Ook is de site
gekoppeld aan de COVS, www.covs.org
Van de Penningmeester
Contributie prijzen 2015, Gaarne aanpassen!!!
65,00 euro per jaar of 32.50 euro per half jaar.
Donateurs betalen 32,50 euro per jaar.
Overmaken naar het volgende nummer:

NL91INGB0001724400
Tnv: COVS Hengelo en Omstreken .
Trainingen
Momenteel is de trainingsopkomst niet SHO
waardig,zeer bedroevend zelfs en dit kennen we
ook niet.
Op dinsdagavond en donderdagavond is het
altijd trainen bij de SHO. Al onze trainers zijn
gediplomeerd, en ze staan er voor U, dus laat
ze niet in de steek maar kom trainen.
Let op: Vanaf 1 januari 2015 is de aanvangstijd
van de dinsdagavond training veranderd !!!!!!!
De aanvang: dinsdagtraining is nu : 19.00 uur.
De aanvang: donderdag training blijft:19.30 uur
Trainen is een MUST!!
De clubs verwachten een fitte scheidsrechter!!!!
Trainers van de SHO zijn:
Gerrit Roolvink
Jeroen Schenk
Martin Bos
Bert Eshuis
recreatietrainer
Johan Nijhuis invaltrainer en coördinator.
De trainerscoordinator is Johan Nijhuis,
Telefoon: 0742918984

EMail adres. (Help de SHO onkosten drukken)
Hebt u een EMail adres, meld het dan even naar
bennienijhuis@home.nl
We hebben er nog ongeveer 14 waar ik geen
mailadres van heb.
Contact met de afdeling arbitrage
Alle emailberichten dient u te zenden aan
oost_scheidsrechterszaken@knvb.nl
Verzoek hiervan goede nota te willen nemen.
Vernieuwing kantine.
Het bestuur en enkele leden is bezig de
kantine opnieuw in te richten. Als eerste is de
TV vervangen, er hangt nu een groot TV
scherm, gedeeltelijk aangeboden door Bas
Baake uit Delden. We wachten nu op een
offerte voor nieuwe vloerbedekking van ons
oud lid Jan Blekkenhorst uit Delden, en als dat
gunstig uitpakt dan word hier opdracht voor
gegeven. Daarna zullen de passende
gordijnen komen. En zo pakken we het
stapsgewijs aan, zodat het vertoeven nog
aangenamer word bij de SHO
Verlichting langs het pad naar het veld.
Het bestuur heeft de Gemeente aangesproken
over het donkere pad naar het veld toe. Het is
soms niet mogelijk om met droge voeten op
het veld te komen omdat je niets kunt zien.
De Gemeente is bereid om twee lampen te
plaatsen langs dit pad. Maar het graafwerk
voor de kabel moeten we zelf doen. Dus zal er
een beroep op de leden gedaan worden om
hier een paar uur aan te besteden. De eerste
aanmelding is al binnen. Nader bericht volgt.

Het moet wel leuk blijven
In de Gelderlander van dinsdag 27 oktober 2015
stond een artikel over de Ingense arbiter Gerard
Briene. Tijdens de wedstrijd RKSV NuenenVV
Gestel gaf hij –vlak voor het einde van de
wedstrijd een indirecte vrije trap tegen VV
Gestel wegens terugspelen op de
doelverdediger. De bal ging er in de scrimmage
in, de rapen waren gaar. De scheidsrechter ging
neer na een kopstoot van de doelverdediger van
VV Gestel en moest het duel staken. In de
bestuurskamer ging vv Gestel verder. De
scheids heeft met politieondersteuning het
sportpark moeten verlaten. Gelukkig –nu geen
doden, maar na Richard van Nieuwenhuizen
hebben ‘we’ nog niet genoeg geleerd. De lontjes
zijn nog veel te kort. Een citaat van Gerard
Briene: “Scheldpartijen kan ik nog wel
verdragen, maar fysiek geweld hoort niet thuis
op het voetbalveld”. Ook scheldpartijen horen
naar mijn mening niet op het voetbalveld en
zeker niet in de bestuurskamer. Ik zag het
weekend weer –lang leve Fox sport live
FeyenoordAZ waar trainer van den Brom weer
geen lichtend voorbeeld was, hoe je de
voorbeeldfunctie als trainer moet uitvoeren.
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Nederlands toparbiter Kuipers werd voor ‘lul’
uitgemaakt omdat hij volgens van den Brom een
overtreding (naar de mening van de AZtrainer)
niet bestrafte. Je zag ook dat Kuipers bij een
stevige overtreding de voordeelregel toepaste
en daarna toch (terecht) geel trok. Dus eigenlijk
verdient van den Brom geen topscheidsrechter,
maar ja dan dupeer je Feyenoord. Moraal van dit
verhaal…we zijn er nog lang niet, de
verloedering op het voetbalveld is er nog
steeds. O ja. Gerard Briene hoopt zondag weer
te fluiten, als de hoofdpijn maar wegtrekt!
Chapeau voor deze kanjer, die wel aangifte
deed.

Komend seizoen vernieuwd
rapportage systeem voor
scheidsrechters
De KNVB wil voor iedere wedstrijd de best
mogelijke arbitrage om de wedstrijd sportief
en eerlijk te laten verlopen. Om dit voor
elkaar te krijgen hebben we een
beoordelingssysteem op basis van 24
competenties om iedere scheidsrechter op
zijn eigen niveau te laten fluiten. De
competenties van een scheidsrechter om een
wedstrijd goed te kunnen fluiten zijn
constant in ontwikkeling. We hebben
geconstateerd, op basis van feedback van
scheidsrechters en rapporteurs, dat de 24
competenties niet meer aansluiten bij de
competenties die tegenwoordig gevraagd
worden van een scheidsrechter. Daarnaast is
naar voren gekomen dat het
beoordelingssysteem ook een stuk
duidelijker en eenvoudiger kan.

1.1 Positie kiezen & volgen tijdens het spel
1.2 Positie kiezen bij spelhervattingen
2.1 Juistheid van beslissingen
2.2 Disciplinair beleid
2.3 Consistent handelen
3.1 Functioneel fluitsignaal
3.2 Duidelijke en functionele nonverbale
signalen en verbale communicatie
3.3 Gaat op een correcte manier om met
spelers, trainers en assistentscheidsrechters
4.1 Komt overtuigend, zelfverzekerd en
resoluut over bij een beslissing en / of
weerstand
4.2 Straalt rust uit bij een beslissing en / of
weerstand
4.3 Voelt de wedstrijd aan en is flexibel
genoeg om arbitrage aan te passen
Wist u dat?
Ons oud lid Jack Kosters is overleden? 76 jaar.
De eerste vief daag,n noa ’t weekend bint ’t
beroerds,doarnoa geet wa weer.
Johan Kwast geopereerd is? Lies breuk.
Martin Zilversmit de zoveelste operatie gehad
heeft?
We wensen Johan en Martin een spoedig herstel
toe.
Aj gin geld hebt, kuj rustig sloapen.
Arjan Laarhuis binnenkort zijn eerste oefen
wedstrijd weer gaat fluiten?
Ook Patrick Smeenge binnenkort weer te
bewonderen is op de velden?
Dennis Reuvers nog met een knie probleem zit?
Et ie met kesmis ne toeten patat, dan leup de
kalkoen toch iets te hard.
We op 7 januari de nieuwjaarsreceptie hadden?

We zijn hiermee aan de gang gegaan in
samenwerking met enthousiaste rapporteurs,
scheidsrechters en de COVS. Dit heeft
geresulteerd in één belangrijke en grote
wijziging, we gaan terug van 24
competentieonderdelen naar 11
competentieonderdelen. We verwachten
hiermee de doelstelling te behalen dat de
rapportage voor zowel rapporteurs als voor
scheidsrechters duidelijker, beter en
eenvoudiger wordt en meer aansluit bij de
visie op arbitrage.
Hieronder vind je de nieuwe 11
competentieonderdelen die vallen onder de 4
competenties. Wil je meer weten over de
wijze van beoordeling, dan vind je de nieuwe
handleiding rapportage. Klik hier om deze te
downloaden

Bennie Nijhuis
Secretaris SHO Hengelo

