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NIEUWSBRIEF Asser Arbitrage 
Middels deze nieuwsbrief, willen wij u op de hoogte houden van de vorderingen en 
ontwikkelingen van de samenwerking “Asser Arbitrage”. 
 
De Vraag1: 
De assistent-scheidsrechter vlagt voor een hoekschop, omdat de bal over de doellijn naast het doel is 
geweest. De scheidsrechter mist dit signaal en fluit gelijk hierna voor een handsbal door een 
verdediger binnen zijn strafschopgebied. Dan pas ziet de scheidsrechter de assistent-scheidsrechter 
staan , die hem vertelt dat de bal over de doellijn is geweest. Hoe wordt het spel nu hervat? 
 
A. Scheidsrechtersbal 
B. Hoekschop 
C. Strafschop 
D. Strafschop en een gele kaart voor de verdediger. 
 
Het juiste antwoord staat op de volgende pagina. 
 
ARAG-certificaat voor Achilles 1894. 
Op arbitragegebied zijn er in Assen weer enkele goede ontwikkelingen gaande. 
Zo kreeg Achilles 1984 in november 2015 het ARAG-certificaat. Dit certificaat staat voor een degelijk 
en geborgd scheidsrechtersbeleid. Door inspanningen op dit gebied van Achilles 1894, met name 
Johan en ilja, is er een scheidsrechterskorps gevormd zodat op de wedstrijddagen nagenoeg alle 
wedstrijden van een gediplomeerde scheidsrechter is voorzien. Het bestuur is in dit proces 
meegenomen, wat heeft geleid tot borging binnen de vereniging. Op de muren van Achilles 1894 
prijkt nu dus het gele teken van het ARAG-certificaat. Achilles 1894 volgt hierin als tweede Asser 
voetbalvereniging het voorbeeld van vv LEO (Loon), die enkele jaren geleden als eerste in Assen het 
ARAG-certificaat ontving. 
 
Scheidsrechters geslaagd 
In het najaar van 2015 zijn bij meerderde cursussen pupillenscheidsrechter in totaal 22 jonge 
enthousiaste scheidsrechters geslaagd. Zij zijn in actie te zien op de velden in Assen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 http://www.covsgroningen.nl/?page_id=8753 



Logo Asser Arbitrage  
Inmiddels hangt het logo van de Asser Arbitrage op de sportcomplexen van alle Asser 
voetbalverenigingen. Foto’s van Achilles 1894 en Asser Boys ziet u de volgende keer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC Assen      LTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vv LEO (Loon)           ACV

   
Waar staat dit logo voor ? 
Vorig seizoen (2014/2015) zijn de scheidsrechterscoördinatoren van alle Asser voetbalverenigingen 
bij elkaar gaan zitten. Gedurende het hele seizoen hebben zij, met hulp van de KNVB en de COVS 
Centraal Drenthe, geprobeerd samenwerking te bevorderen op het gebied van veiligheid, respect en 
plezier voor alle personen, die bij het voetballen in Assen betrokken zijn. Deze samenwerking richt 
zich op alle zaken rond de arbitrage, zoals de naam al doet vermoeden. 
 
Op woensdag 22 april 2015 werd in de raadszaal van het Stadhuis in Assen het 
“Samenwerkingsconvenant Asser Voetbalverenigingen” ondertekend. Met de ondertekening van dit 
convenant, is de samenwerking definitief geworden. De zes deelnemende verenigingen hebben met 
zijn zessen een duidelijk logo ontworpen, dat bij iedere vereniging is terug te vinden. 
In dit logo zijn alle zes de clubs herkenbaar als ook de stad Assen, door middel van de grote blauwe 
A. De kleur blauw is namelijk de kleur van de stad Assen. (Jan Woering) 
 
In de planning 
 
Cursus verenigingsscheidsrechter 
Locatie: FC Assen 
Wanneer: De informatieavond van 24 februari zal beginnen om 19:30 uur. 
Les 1 staat gepland op vrijdagavond 11 maart van 19:00 tot 22:00 uur. De overige 3 data worden 
tijdens de eerste les met elkaar vastgesteld. KNVB docent is Günay Genc. 
 
Het antwoord op de vraag is B: zie pagina 26 Spelregels veldvoetbal.  De scheidsrechter kan nog op zijn beslissing 
terugkomen omdat het spel nog niet is hervat, terwijl er ook nog niet voor het einde van de wedstrijd is gefloten. 


