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Het Infobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer
en Omstreken. Het Infobulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van
300 stuks per keer.
Redactieadres:
Rolklaver 148, 7422 RC Deventer
E-mail pk.zwier@home.nl
De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari
1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.
Het bestuur bestaat uit :
Ron Sotthewes, voorzitter, 06-23401710
voorzitter@dsveno.nl
Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772
secretaris@dsveno.nl
Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460
penningmeester@dsveno.nl
Gé Duchatteau, 2e voorzitter, 06-13334408
g.duchatteau@home.nl
Peter Stolk, 2e secretaris, Ontspanningscommissie, 06-20179807
P.Stolk@westfalen.com
Rudie Boone, 2e penningmeester, Opleidingen, waaronder spelregels,

06-51115969

rudieboone@gmail.com
Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664
madcops@msn.com
Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer.
IBAN nummer DSV: NL56RABO0314545700
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur,
tenzij anders vermeld in de Info
April 2018
05 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond
12 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen
19 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker.
26 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Praatavond.
Mei 2018
03 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond.
10 Hemelvaartsdag. GEEN TRAINING EN CLUBAVOND.
17 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
24 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
31 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Vrije avond.
Juni 2018
07 Snufjesavond. Deventer zomerkermis. Geen training en clubavond.
14 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur.
16 NK COVS voetbaltoernooi te Eindhoven.
21 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur.
23 IJssel en Berkel toernooi COVS District Oost te Voorst.
28 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur.
30 Fietstocht en vrijwilligersavond.
Juli 2018
05 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur
12 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur
19 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur
26 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur
Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave juli 2018,
Uiterlijk 22 jumi 2018
Jaargang 19, nummer 3 verschijnt 5 juli 2018.
Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen?
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Van de Voorzitter
De beslissende fase in diverse competities is weer gestart. Verenigingen die
graag na dit seizoen promoveren of op z’n minst in dezelfde klasse willen
strijden, net als arbitrale trio’s.
Doordeweekse wedstrijden zijn niet meer uit te sluiten, sterker nog, er zijn
elftallen die nog twaalf wedstrijden voor 17 mei aanstaande dienen af te
werken. Leuk uiteraard, echter ook een aanslag op de tijd van arbitrale trio’s en
verenigingen om deze wedstrijden weer in goede banen te leiden. Dat een arbitraal trio altijd de intentie heeft wedstrijden in goede banen te leiden, behoeft
geen betoog net als het feit dat deze vrijwilligers fouten maken. Dat mag,
zolang je ervan leert en er iets aan doet. Helaas moeten we in het huidige voetbal constateren dat de uitdaging een Messi, Ronaldo of Robben te zijn prefereert boven het zijn van een modale amateurvoetballer met vele dromen. Daarnaast staat het resultaat altijd voorop en wordt niets geschuwd om de afgesproken positie op de ranglijst aan het einde van het seizoen te halen. Daarbij
zijn scheldkanonnades, bedreigingen en verbaal geweld gewoon geaccepteerd en
zijn bestuurders niet van zin om in te grijpen. Het is emotie, onze maatschappij
zit zo in elkaar. In de diverse betaalde competities zijn de rugnummers 88, 92
en voornamen belangrijker dan het collectief. Gaat Usain Bolt straks bij Borussia Dortmund met zijn wereldrecord 100 meter, 9.58 op de rug lopen of gaan we
nadenken over hoe we het basisspelletje voetbal met zijn allen weer leuk gaan
maken?
Ook ‘onze jongens’ hebben de laatste weken met buitensporig gedrag te maken
gehad. Sterker nog, verenigingen vinden je maar ‘een lafbek’ wanneer je een
wedstrijd staakt en daarna direct huiswaarts keert. Volgens hen is het nooit zo
erg en zijn zij zeker niet de schuld. De betreffende arbiter had waarschijnlijk
een slechte dag.
Jammer genoeg grijpt de KNVB en haar gevolg te weinig in en vinden net als veel
voetballende leden in Nederland dat er niets aan de hand is. Gek eigenlijk, of
niet? Nee, niet gek. Zolang we in Nederland mogen roepen dat er minder wordt
gestolen, bedreigd, gemoord en gefraudeerd, zogenaamd bewezen, omdat er
eenvoudigweg geen aangifte wordt gedaan, dan lust ik er nog wel een paar.
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Vervolg Voorwoord
Gelukkig zijn er ook veel positieve zaken te bespeuren, zowel landelijk,
regionaal als binnen onze eigen vereniging. Zo is de cohesie binnen onze
vereniging groot, zijn de onderlinge banden goed te noemen, is er respect
voor en met elkaar, krijgen we een pinautomaat, hebben we dezelfde faciliteiten, is het clubhuis donderdagavond altijd open, kunnen we volop trainen
en genieten van een versnapering aan de bar.
Wat willen we nog meer?
We hebben al de fantastische kaartmarathon, de lezing van Chris Jansen, de
paasbingo en nog vele andere en vooral leuke activiteiten gehad de afgelopen
tijd. Er komen er zoals jullie van ons gewend zijn, nog veel meer bij.
Voor straks een gezonde en sportieve voortgang van het seizoen met veel
plezier in het spelletje.
Voor alle activiteiten en actuele zaken verwijst het bestuur u graag naar de
wekelijkse nieuwsbrieven, het Info-bulletin en onze website boordevol
informatie.
Onze lijfspreuk blijft: ´Samen staan wij sterk´.
Ron Sotthewes
Voorzitter
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Verjaardagen komende maanden

April

Mei

Juni

Juli

5

Frans Lugtenberg

1

Marco Schoorlemmer

4 Nico Prins

1

Rinus van Amersfoort

8

Herman Veldhoen

4

Elderik Schoolderman

6 Hans van Duren

1

Berry Westervoorde

10 Stephan Zwier

8

Theo Hubers

6 Teun Jansen

7

Peter Stolk

10 Mick Bronts

8

Alexander IJsendorn

7 Ronny Broekman

9

Erik Kleinjan

11 Wilma Zwier

11 Nienke Marsman

7 Ernst Waanders

15 Jan Hollander

16 Jochem Odink

15 Robbert-Jan Meijer

9 Pascal Smeenk

17 Theo Esmeijer

19 Evert Gerrits

17 Jan Bolink

9 Herman Verhoef 18 Martijn Vos

19 Geke Vergeer

17 Anton Schutte

11 Johan Sterling

18 Ernst Kruis

20 Erik Koopman

18 Johan van Dijk

15 Ab van Buuren

24 Johan Mensink

21 Nick Koers

18 Theo Mansvelt Beck

19 Johan Hoogboom 25 Theo Solen

25 Joop Lodewijk

19 Rob Philippo

21 Reint Dragt

28 Jeffrey van Welsen

27 Jelle van de Valle

20 Frits Veldwijk

24 Rene Temmink

30 Ron Sotthewes

28 Han Marsman

21 Wim van Oosten

27 John Bakker

24 Jop Vennink
26 Wim Aarnink
27 Gerard Wesselink
29 Wim Tromp

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:

Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen april 2018
Commissie Opleidingen
Vraag 1
De doelverdediger spuwt, tijdens het spel, vanuit zijn eigen strafschopgebied, maar
buiten het doelgebied, naar een aanvaller die achter de doellijn staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel en zendt de doelverdediger van het speelveld door
het tonen van de rode kaart. Wat is nu de spelhervatting?
a) Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal was,
toen het spel werd onderbroken.
b) Een strafschop voor de aanvallende partij.
c) Een scheidsrechtersbal op de doellijn ter hoogte van de aanvaller.
d) Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de doellijn ter hoogte van
de aanvaller.
Vraag 2
Een speler zit buiten het speelveld op de grond wegens een blessurebehandeling. Vanuit
die positie beledigt hij een tegenstander, die binnen het speelveld loopt, op grove
wijze. De geblesseerde speler vindt namelijk dat dat komt door toedoen van die tegenstander. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont de speler de
rode kaart. Hoe wordt het spel nu hervat?
a) Met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.
b) Met een scheidsrechtersbal op de plaats van de bal bij affluiten.
c) Met een indirecte vrije schop op de plaats van de bal bij affluiten.
d) Met een indirecte vrije schop op de zijlijn.
Vraag 3
Halverwege de speelhelft van de verdedigende partij lopen een aanvaller en een verdediger achter de bal aan. Als zij in duel gaan om de bal te bemachtigen, komen beide
spelers buiten het speelveld terecht. Daar maakt de verdediger een te late tackle. De
bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat zal de beslissing moeten zijn?
a) Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot en een gele
kaart voor de verdediger.
b) Een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding
gebeurde en een gele kaart voor de verdediger.
c) Een indirecte vrije schop, omdat de overtreding buiten het speelveld plaatsvond en
een gele kaart voor de verdediger.
d) Een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding
gebeurde.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen april 2018
Commissie Opleidingen
Vraag 4
De doelverdediger mag een doelschop nemen. Omdat hij dit snel wil doen, gooit hij de
bal snel, vanuit zijn handen, op de grond en als deze nog rolt, maar nog wel binnen het
doelgebied is, trapt hij de bal het spel in. Is dit toegestaan?
a) Ja, want de bal was volgens de regels nog in het doelgebied toen deze getrapt
werd.
b) Nee, want bij het nemen van een doelschop moet de bal stilliggen.
c) Nee, want de bal lag niet stil op de horizontale lijn van het doelgebied.
d) Ja, want de doelschop mag op elke willekeurige plaats vanuit het doelgebied
genomen worden.
Vraag 5
Na welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een
scheidsrechtersbal?
a) Een speler gooit, vanuit zijn eigen strafschopgebied, een voorwerp naar een
tegenstander die ook binnen dit strafschopgebied staat.
b) Een speler gooit, vanuit zijn eigen strafschopgebied, een voorwerp naar een
tegenstander die buiten dit strafschopgebied en binnen het speelveld staat.
c) Een speler gooit, vanuit zijn eigen strafschopgebied, een voorwerp naar een
toeschouwer die het speelveld op komt lopen.
d) Een speler, die buiten het speelveld staat, gooit een voorwerp naar een tegenstander die binnen het speelveld staat.

Antwoorden april 2018
De antwoorden kunt u vinden verderop in het Infobulletin,
na het verslag van de ‘Jan Visser bokaal 2018’
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Commissie Opleidingen
(Ver)lummelen, lanterfanten en flierefluiten
Kent u het begrip ‘lummelen’ nog? Of: ‘Jij bent de lummel’? Vroeger op
straat speelden wij dat toch geregeld met z’n drieën: mijn broertje, een
vriend van ons en ik. Degene in het midden stond er toch al gauw voor
‘Jan-met-de-korte-achternaam’ bij, want de kans dat de ‘lummel’ de bal
zou afpakken, was behoorlijk klein en die stond zijn tijd langdurig te
verdoen.
Ik weet niet of de jongere generatie het ook nog speelt op straat, maar op
voetbaltrainingen zie ik het vaak genoeg terug. Daar wordt het een ‘rondo’tje’
genoemd. Het verschil met lummelen is dat er bij een rondo meer dan drie
spelers bij betrokken zijn en de lummel moet maar zien dat hij de bal afpakt
of dat de anderen door zijn gejaag balverlies lijden en hij het midden mag
verlaten en de volgende zijn plek als ‘lummel’ overneemt.

Het begrip ‘(ver)lummelen’ betekent feitelijk ‘niets nuttigs doen’. Kennelijk
heeft dat toch zijn effect gehad in de hedendaagse maatschappij, want in de
Nederlandse woordenboeken zijn er circa 30 synoniemen voor te bedenken,
waarvan lanterfanten en flierefluiten er slechts twee zijn. Het lijkt erop dat
we het tot kunst verheven hebben… en dat vind ik persoonlijk ook wel weer
begrijpelijk, want ‘niets nuttigs doen’ lijkt mij een kunst op zich. Ademen
bijvoorbeeld, vind ik zelf aardig in de categorie ‘nuttig’ passen. Met andere
woorden: noem me iets dat niet nuttig is en tegelijkertijd onder lummelen of
lanterfanten valt. Da’s nog verrekte lastig, volgens mij.
Op het eerste gezicht lijkt dat eenvoudig, maar als we wat scherper kijken,
blijken heel veel zaken toch meer nut te hebben dan aanvankelijk gedacht
werd. Een babbeltje maken, een toiletbezoek, de traditionele rust tussen
twee helften; alles is wel ergens goed voor en in wetenschappelijke onderzoeken is inmiddels aangetoond dat lanterfanten wel degelijk nut heeft: de
gedachten even de vrije loop laten, een pas op de plaats maken, op adem
komen, stilstaan bij wat achter en voor ons ligt, de batterij opladen: al deze
betekenissen geven aan dat flierefluiten nut heeft.
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Vervolg Commissie Opleidingen
De periode na het lanterfanten blijkt een energiekere te zijn, dan wanneer
de boog altijd gespannen blijft. Er wordt een hoger rendement gehaald en in
de sportwereld spreekt men ook vaak over ‘doseren’.
Ik vraag me dan af hoe wij arbiters daar optimaal gebruik van kunnen
maken. En als ik dan naar Engeland kijk, dan zie ik daar volgens mij het
perfecte voorbeeld. In het land waar voetbal is uitgevonden, geniet ik vaak
van de arbitrage: lekker veel voordeel, respect voor elkaar en als er dan
ècht opgetreden moet worden, neemt de scheids van dienst rustig de tijd
om spelers aan te spreken of te bestraffen. Hij neemt bewust een moment
voor een goed contact met de voetballers en kan zelf even op adem komen
om er vervolgens weer volle bak tegenaan te gaan. Dát is pas klasse!
En wat vond ik het stiekem jammer dat ik in mijn eigen tijd als actief
scheidsrechter een rapporteur betaald voetbal tegenkwam die dat niet kon
waarderen in mij, want die ‘Engelse’ manier van fluiten moeten ze maar aan
de andere kant van de Noordzee doen en vooral niet in eigen land. Typisch
geval van ‘helaas pindakaas’. Als je ziet dat Team Kuipers met hun stijl van
arbitreren opnieuw een eindronde bereikt (WK 2018), dan was ik mijn tijd
ver vooruit destijds. Te ver eigenlijk…
Ik heb al vaker geschreven over de versnelde maatschappij en technologische ontwikkelingen. Deze week werd ik daar op een studiedag weer haarfijn mee geconfronteerd dor middel van twee tv-fragmenten van de publieke omroep: Nog geen 40 jaar geleden zagen we bij de AVRO de Wie-KentKwis van Fred Oster, met de welbekende caviarace en een soortgelijk
muziekje als dat er op clubavonden gedraaid wordt tijdens het lottogetal
van Gerard H. (Bij degenen die deze spelshow kennen, schiet het vrolijke
melodietje nu meteen te binnen.) Voor het intro van de show en het voorstellen van de deelnemende kandidaten kreeg de olijke quizmaster ruim
10 minuten. Daartegenover werd de introductie van De Wereld Draait Door
getoond. Een ratelende Matthijs van Nieuwkerk heeft daar in goeden doen
iets meer dan 10 seconden (!) voor nodig... Kortom: alles moet sneller en de
hoeveelheid impulsen die onze hersenen te verwerken krijgen, neemt ook in
voetbal- en arbitrageland, zienderogen toe.
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Vervolg Commissie Opleidingen
En de meerderheid lijkt zich daarnaar te schikken en gaat er maar in mee. Een
andere groep richt zich juist op een soort ‘tegenbeweging’: bomen fluisteren,
Yoga, Zen, embodiment stretching, het is aan de orde van de dag. U kunt het zo
gek niet bedenken of er wordt iets verzonnen om het grote stilstaan te faciliteren. Zonder anderen in een kwaad daglicht te stellen, vind ik het prima om van
tijd tot tijd even mijn dag of week de revue te laten passeren, maar persoonlijk
heb ik toch minder met zaken zoals mindfulness. Mijn ‘mind’ zit al ‘full’ genoeg…
Daarom was de spelregelavond in maart een welkome afwisseling. Naast de spelregelvragen die behoorlijk goed gemaakt werden, hebben we een avond besteed
aan het waarnemen van zaken. Voorspelbaarheid kan je helpen, maar ook op een
verkeerd been zetten. Focus, overzicht en een goede balans tussen concentratie
en ontspanning of humor, zorgen voor een scherpere en doelgerichtere waarneming. Door middel van speelse waarnemingsoefeningen confronteerde de
commissie onze leden met hun eigen verwachtingen en tekortkomingen, maar
tegelijkertijd werden de talenten en blinde vlekken blootgelegd. Het was onze
opzet om deze ervaring en wijsheden mee te geven de komende wedstrijden in.
We horen graag of dat gelukt is.
We ervaren tegenwoordig allemaal dat we onontkoombaar mee (moeten) gaan in
de wereld van de technologische ontwikkelingen. Op 19 maart werd bekend dat
de gehele eredivisie komend seizoen gaat draaien met de VAR: video assistent
referee. De DSV heeft die wens reeds jaren geleden uitgesproken. Dat komt de
zuiverheid van de arbitrage ten goede.
Nu wordt ook op de DSV overwogen mee te gaan in dit fenomeen. ‘Hoe dan?’, zult
u wellicht denken. Nou, tijdens de ontspanningsavond eind maart was de strijd
tijdens het kaarten en sjoelen zo close en fanatiek, dat er zelfs een boerenzoon
uit Bathmen sprak over de spoedig in te voeren ‘sjoellijntechnologie’! En als die
boerenzoon ook in het bestuur zit, dan kan dat mijns inziens nooit lang meer
duren. U ziet, de jeugd heeft de toekomst, zelfs bij zo’n oud-Hollands spelletje
als sjoelen.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Over de jeugd gesproken: op vrijdag 20 april aanstaande vindt de districtsfinale spelregels in ons clubhuis plaats. Zoals u gewend bent tijdens de spelregelavonden zal de commissie Opleidingen gastheer zijn voor dit evenement.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om uw kennis te meten met de
jongere garde uit de regio. En ook hier zullen naast het traditionele pen en
papier digitale hulpmiddelen ingezet worden, net zoals op de maandelijkse
spelregelavonden. Voor wie dat nog niet weet: wij maken de spelregelvragen op
papier, maar het is ook mogelijk door het gebruik van een app (Socrative) deel
te nemen. Zo maakten bijvoorbeeld Derya Serik, maar ook Rob van Zuuk vanuit
het buitenland gebruik van dit ‘tegeltje’ op hun telefoon. Ze konden van grote
afstand deelnemen aan de spelregelavonden van de DSV! Aan het einde van
het seizoen zullen we zien waarin dit geresulteerd heeft en tussen welke
andere spelregelkenners met name Rob zich op de ranglijst ‘gevoegd’ heeft…
Wat mij persoonlijk het meeste boeit, en dat heb ik ook al eerder laten doorschemeren, is dat de leden uit het digitale tijdperk en de iets meer ervaren
collega’s die zijn opgegroeid met pen en papier, zo mooi samengaan binnen onze
DSV. En natuurlijk ligt daar nog steeds wel ruimte voor ontwikkeling. Waar ik
dan vooral benieuwd naar ben, is hoe die maatschappelijke, mondiale trend
(van papier naar digitaal) uiteindelijk binnen onze club eindigt. Tijdens de
wintermaanden is eens te meer duidelijk geworden: Je hoeft geen computer
te hebben om een virus te krijgen. Met andere woorden: je kunt de griep
krijgen of de website ligt er tijdelijk uit, maar ons Infobulletin komt toch wel
naar u toe. (Chapeau voor alle betrokkenen die hiervoor gezorgd hebben!)

Ik ben ervan overtuigd dat analoog en digitaal prima naast elkaar kunnen
blijven bestaan. Dat heeft iedereen kunnen ervaren op de praatavond in
maart. Daar werd het idee van het gebruiken van een pinautomaat op de club
geopperd: een prachtig en praktisch initiatief, dat vooral door een ‘waarde’volle discussie doorgang kon vinden. En daarnaast blijft het bestaande
systeem van cash en ‘muntjesgeld’ dus gewoon gehandhaafd. Hiermee kunnen
we vanaf heden beide doelgroepen binnen de vereniging prima bedienen en we
spreken vanaf deze plaats de wens uit dat het de clubkas ten goede mag
komen.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Zo langzamerhand reiken we naar het einde van het seizoen. Daarin kunnen
we ons goed voorbereiden op de belangrijke competitiefase. Het is volledig
aan u of u dat op papier, digitaal, ‘vol gas’ of flierefluitend wilt doen.
Er leiden vele wegen naar Rome. Maar weet ook dat de prijs voor spelregelkenner van dit seizoen nog niet vergeven is. Dus een gedegen of misschien
juist totaal ontspannen voorbereiding op de laatste spelregelavonden en
beslissingswedstrijden zijn geen overbodige luxe. Wie weet hangt er een
promotie of kampioenschap in de lucht. En als we dan in mei onze ludieke
spelregelavond houden, dan weet een ieder dat daar een gemoedelijke,
bijna flierefluitende sfeer hangt, maar de o-zo fanatieke spelregelkenners
en pub-quizzers zullen zich niet willen laten kennen. Het zal ‘m in deze fase
zitten in het vinden van de juiste balans.
Wij wensen u daarom een uitgebalanceerde eindfase van de competities toe
en hopen dat de besten mogen winnen en promoveren, maar vooral dat iedereen geniet van het slot van weer een mooi voetbalseizoen!
Mede namens Alex en Rudie daarom een zeer relaxte groet gewenst!
Marcel van Schalkwijk

Beste collega's,
De cursus G-voetbalscheidsrechter is bestemd voor zowel bestaande G-voetbalscheidsrechters, of voor mensen die in het G-voetbal willen gaan fluiten. Er is sprake
van twee theorie(avond)bijeenkomsten, met een tussentijd van circa vier weken. In de
tussentijd fluit je (praktijk) twee (oefen)wedstrijden. De feedback die je van de
coaches of leiders ontvangt, verwerk je in een zelfreflectieformulier.

• Maart/april starten. Toelatingseisen: Voor degene die affiniteit hebben met het
G-Voetbal. Iedereen kan deelnemen, ook degenen die geen diploma hebben.

• Centrale locatie in regio Oost.
• Deelname aan de cursus is gratis.
• Maximaal 18 deelnemersplaatsen beschikbaar.
Aanmelden kan via mij: wilco.huisman@knvb.nl o.v.v. naam en verenigingsnaam.
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Technische Commissie

16 juni 2018
NK veldvoetbal
in Eindhoven
23 juni 2018
IJssel en Berkeltoernooi
in Voorst
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Technische
Commissie
Vervolg
Technische
Commissie

Wij kunnen terugblikken op een erg geslaagd voetbalseizoen.
De spelers en de technische staf hebben prima prestaties neergezet.
Op 10 juni 2017 heeft het DSV voetbalteam de districtsbeker gewonnen in Voorst, waardoor we rechtstreeks geplaatst zijn voor het
Nederlands kampioenschap 2018 in Eindhoven. Op 6 januari jl. werden
we zaalvoetbalkampioen in Kampen. Ook de Fair Play prijzen op beide
toernooien waren voor de DSV.
Op 23 juni aanstaande kan het team de titel prolongeren. Dan nemen
we deel aan het IJssel- en Berkeltoernooi in Voorst. Maar eerst
reizen we naar Eindhoven voor de deelname aan de NK op 16 juni aanstaande. Op beide toernooien wordt 7 tegen 7 gespeeld.

De spelers die in aanmerking komen voor een van de toernooien,
ontvangen in april/mei een uitnodiging.
Wij rekenen op massale steun van onze achterban en hopen dat vele
DSV-supporters meereizen naar Voorst en Eindhoven.
Voor informatie en/of vragen kun je terecht bij een van de leden van
de TC.
Derya Serik, Ronny Mulder en Sezgin Degirmenci
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Jan Visser bokaal 2018
Na jaren van geen verslagen meer lezen van onze spelregelwedstrijden, ben ik er onlangs weer achtergekomen hoe het toetsenbord ook
alweer werkt. Dus kan ik eindelijk weer een bijdrage leveren aan onze
clubinfo.
Begin januari 2018 kreeg ik het bericht dat de wedstrijd om de Jan
Visser bokaal zou worden gehouden op de tweede maandag van deze
maand. Maar… eeuwenlang wordt deze wedstrijd al op de eerste
maandag van februari gespeeld. PANIEK! Wij hadden tussen kerst en
oud en nieuw zes keer getraind, omdat wij in januari geen tijd en
mogelijkheden hadden om te trainen. Op de tweede maandag van deze
maand kon echter maar één getrainde speler meedoen van de vijf
getrainde teamspelers.
Na heel wat puzzelwerk heb ik toch nog een team bij elkaar gekregen.
In een ver verleden heeft Marcel van Schalkwijk nog een paar jaar in
het team gezeten. Ik heb hem gevraagd of hij bereid was mee te
doen. Hij zei gelukkig ja! Met de zeer goed getrainde spelregelkenner
Han Marsman en ikzelf hadden we toch een mooi gehandicapt team bij
elkaar. Deze handicap lag niet bij de overige spelers, maar bij mijzelf.
Bij binnenkomst in de kantine van SAO bleken er ook nog drie supporters uit Deventer te zijn. TOP! Ook al geeft dit toch wel weer extra
spanning om goed te presteren.
Tijdens de avond bleek dat Marcel weinig van zijn lang geleden opgedane spelregelkennis was verloren. Han scoorde zoals gewoonlijk goed.
Bij mij was het zoals gewoonlijk matig. Over het algemeen werd er
deze avond niet erg hoog gescoord. De persoonlijke winnaar was Paul
Reijbroek met een score van 108 punten, terwijl er maximaal
120 punten waren te verdienen. Het overgrote deel zat tussen de
75 en 86 punten. Ja, je raadt het al: ik dus niet. Maar met 74 punten
zat ik er wel kort bij.
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Vervolg Jan Visser bokaal 2018
Wat mij opviel, was dat de verenigingen Zutphen, Apeldoorn en Enschede
met zeer jonge teams aanwezig waren. Klasse! Ik vind dat dit bij onze club
met de laatste tijd toch redelijk nieuwe en jonge aanwas toch ook mogelijk moet zijn.
Af en toe hoor ik in ons clubhuis weleens mensen die redelijk wat hebben
bereikt in het amateurvoetbal zeggen: Wat moet je toch met al die theoretische spelregels van het voetbal? Bedenk dan dat als je dit zegt, dit
negatief bij de nieuwe leden kan overkomen. En dat het voor ons dan nog
moeilijker wordt om nieuwe teamleden te kunnen vragen voor het spelregelteam.
Om positief te eindigen, wil ik zeggen dat ik het prettig en gezellig vond
dat de supporters en de teamleden bij elkaar aan tafel zaten. Met veel
plezier deelde ik mijn zelfgemaakte hapjes uit. De uitslag van deze wedstrijd was:
•

Arnhem

•

Apeldoorn 248 punten

286 punten

•

Deventer

237 punten

•

Zutphen

215 punten

•

Enschede

193 punten

Coach – Gerard Harmelink

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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Vervolg Ontspanningscommissie
Antwoorden spelregelvragen Infobulletin april 2018
Antwoorden
1B, 2D, 3B, 4B, 5C
Uitleg antwoord vraag 1
Het bespuwen van een tegenstander is altijd rood. Als de bal in het spel is
en een speler begaat een overtreding tegen een tegenstander buiten het
speelveld, dan wordt het spel hervat met een strafschop als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend. Dus
strafschop (pagina 51 onderaan).
Uitleg antwoord vraag 2
Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler zich schuldig
maakt aan het geven van commentaar, het gebruiken van grove, beledigende
of ongepaste taal en/of gebaren of andere verbale overtredingen maakt.
Uitleg antwoord vraag 3
Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding buiten het
speelveld tegenover een tegenstander, dan wordt het spel hervat met een
directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde. De persoonlijke straf voor de overtreding is een gele kaart.
Uitleg antwoord vraag 4
In de regels is bepaald, dat de bal stil moet liggen en mag worden getrapt
door een speler van de verdedigende partij, vanaf een willekeurig punt
binnen het doelgebied.
Uitleg antwoord vraag 5
Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding binnen het
speelveld tegenover een ander persoon, waartoe ook een toeschouwer
behoort, dan is de spelhervatting een scheidsrechtersbal.
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De 22e gehouden klaverjasmarathon bij de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken) is op zaterdag 10 maart jl. weer
een geweldige leuke dag geworden. Met 72 deelnemers, een goed
gevuld clubhuis, die wij konden inschrijven. Helaas hadden weer twee
mensen zonder verdere opgave verstek laten gaan. Maar in dit geval
niet ongunstig, omdat wij met 72 deelnemers 18 tafels gevuld hadden,
gelijk om 10.00 uur konden starten en geen deelnemers hoefden stil
te zitten.
Met de fantastische barbezetting door, Wilma, Kim en Piebe werd een
ieder voorzien van een kopje koffie bij binnenkomst, met een heerlijk
stuk gebak verzorgd en gesponsord door Ab van Buuren, en tussen de
middag waren er belegde broodjes en heerlijke gemaakte groente- en
of tomatensoep (met dank aan Marcel Duchatteau).
In de middag tijdens de overige vier te kaarten bomen werden de
deelnemers ook nog tussendoor voorzien van wat bittergarnituur
(kaas, worst en warme snacks . Daarmee werden de deelnemers weer
prima verzorgd.

Na een dag klaverjassen in een ontspannen en gezellige sfeer en na
7 bomen de eindstand te hebben opgemaakt, kon Roelof aan het einde
van deze dag de winnaar van de 22e klaverjasmarathon bekend maken.
Het bleek uiteindelijk iemand te zijn die vele jaren al meedoet aan
onze klaverjasmarathons.
Jaap Roessink
was degene die de beste kaarten kreeg en voldoende tactiek en kaartinzicht bezat om zich tot winnaar te laten uitroepen van de
22e klaverjasmarathon van de DSVeno.
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Vervolg kaartmarathon
Ook ditmaal werd de EC bedankt voor het beschikbaar stellen van een
mooie tas met boodschappen voor de verloting, Jan Hennink voor zijn
sponsoring in de vorm van de welbekende harde worsten en Henk
Nijenhuis voor enkele prijzen.
De trekking van de lotnummers en de uitreiking van de prijzen voor de
verloting werden door Piebe Zwier, Henk Nijenhuis en Gé Duchatteau
vlot na de laatste gespeelde klaverjasboom afgehandeld en was
mevrouw Preuter de gelukkige die de eerste keer deelnam en dan met
een goedgevulde tas boodschappen huiswaarts keert.
Gelijk daarna was het aan Roelof Michel, die wederom op fantastische
wijze de (tussen)stand van de klaverjasmarathon had bijgehouden, de
eer om de einduitslag van de 22e klaverjasmarathon bekend te maken.
Namens de organisatie een hartelijk woord van dank aan een ieder die
op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van dit
evenement, voorafgaand, tijdens en/of nadien bij het opruimen van
het clubhuis hebben geholpen en maandag/dinsdag om het clubhuis
weer in orde te brengen.
De commissie hoopt en verwacht dat velen ook op zaterdag 10 november 2018 weer van de partij zijn en wederom komen deelnemen tijdens
de 23e klaverjasmarathon van ons aller DSVeno.
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Spreker van de maand
Donderdag 15 maart 2018 ontving de DSV Chris Jansen als spreker
van de maand. In Deventer-voetbalkringen is hij geen onbekende.
Hoewel hij in Limburg is geboren en daar ook de eerste schreden
op het voetbalveld heeft gezet, staan zijn meeste stappen als voetballer en trainer in het oosten van Nederland. Opgeleid als docent
lichamelijke oefening heeft hij zes jaar gewerkt als sportinstructeur bij defensie en heeft vervolgens werk gevonden in het
bedrijfsleven.
Voetballend begonnen bij Sportclub Emma in Hoensbroek (nu
onderdeel van EHC) heeft hij bij Go-Ahead in de betaalde jeugd
gespeeld (ook wonend in het beroemde huis aan de Brinkgreverweg). Een korte carrière in het betaalde voetbal voerde hem langs
Fortuna Sittard, de Graafschap en de Eagles. Ook in het militair
elftal was hij die zes jaar een vaste kracht.
Zijn trainersloopbaan kent niet veel verenigingen: Schalkhaar,
Rhoda Raalte, Genemuiden en Epe. Opvallend is echter dat hij altijd
meerdere jaren de selectie heeft begeleid en - op Epe na - overal
meer dan één keer een contract tekende. Het zegt iets over zijn
werkwijze en zijn kijk op voetbal. Hoogtepunt voor hem was de
strijd met Sc Genemuiden om het kampioenschap van Nederland bij
de zaterdagamateurs. Tot in de laatste minuut deed zijn team mee,
maar moest uiteindelijk de eerste plaats in de kampioenscompetitie
aan Quick Boys laten.
De kern van zijn presentatie (gekleurd door vele anekdotes en met
voldoende ruimte voor vragen en reacties van de aanwezige
DSV-ers) draaide om welke aspecten voetbal beïnvloeden. Als eerste hamerde hij op de kwaliteit van trainers en trainersopleidingen.
Er wordt teveel aandacht besteed aan tactiek, aan positiespel (niet
dat het onbelangrijk is) … maar de fysieke component en de techniek die een speler nodig heeft, worden (in zijn ogen) onderbelicht.
Info DSV jaargang 19 nummer 2

april 2018

35

Vervolg spreker van de maand
Ook de media beïnvloeden het voetbal. Zeker tegenwoordig: alles
wordt uitvergroot en de beelden en verslagen worden vliegensvlug
via het net gedeeld en van commentaar voorzien. Iedereen is een
kenner en wil zijn mening ten gehore brengen. De smartphone is
daarbij een bruikbaar instrument, maar dat spelers na een training/
wedstrijd als eerste hun telefoon checken en dan pas open staan
voor opmerkingen/aanwijzingen (opbouwende kritiek) van de begeleiding voert te ver. Chris Jansen pleit voor een telefoonloze kleedkamer.
Ook de wijze waarop jongeren opgevoed worden, heeft invloed op
het spel. Veel talenten worden opgevoed als prinsjes, … kunnen (in de
ogen van hun ouders) geen kwaad doen en worden op een voetstuk
geplaatst. Dat betekent voor een trainer veel werk om bijvoorbeeld
deze spelers te doen beseffen dat voetballers elkaar nodig hebben
om het spel te spelen.
Als laatste aspect noemde hij de invloed die een scheidsrechter op
het spel heeft. Fluit hij/zij exact volgens de regels of meer naar de
geest van de wedstrijd. Weet je als trainer hoe een scheidsrechter
een wedstrijd leidt en gebruik je die informatie in je voorbespreking. Saillant detail: Chris Jansen was al op tijd bij de DSV aanwezig
en heeft iedere aanwezige de hand geschud en zich voorgesteld … zo
speel je in op de wijze waarop je de presentatie (lees ‘wedstrijd’)
ingaat.
Ron Sothewes, voorzitter van de DSV, bedankte om 22.20 uur deze
spreker van de maand voor zijn bijdrage. Met DSV-wijn en een
bloemetje voor het thuisfront keerde Chris Jansen huiswaarts.
Han Marsman
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BRINK 73 - DEVENTER
WWW.FACEBOOK.COM/FEESTCAFEDETIJD
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Vervolg Ontspanningscommissie
Paasbingo bij de DSV
Op 24 maart 2018 was het dan weer zover, de traditionele DSV paasbingo stond weer op het programma. De deuren openden om 19.30
uur, maar traditiegetrouw waren de eerste fanatiekelingen er al om
19.00 uur.
Langzaam vulde de zaal zich en probeerde iedereen een mooi plekje
te bemachtigen. Deze paasbingo had niet de opkomst van andere
gehouden bingo’s, maar het is nog steeds super om te zien dat de
veelal vaste waarden, onze leden met familie, de bingo blijven
bezoeken.
Het deelnemersaantal kwam uiteindelijk op zo’n 44 personen, iedereen deed zich tegoed aan de koffie en de heerlijke versnaperingen.
Deze waren wederom gemaakt door onze huisbakker Ab van Buren,
klasse!
Na een welkomstwoord voor de aanwezigen en een dank richting de
sponsoren, zoals ‘Mooi en Buitink Sport 2000’. Maar zeker ook onze
eigen leden die hadden meegewerkt aan de ondersteuning van de
prijzen, zoals Jan Hennink die de vleesprijzen had geregeld en Johan
van Dijk die wederom een vloed aan mooie prijzen had afgegeven,
waar we vele ronden mee konden vullen, kon de avond iets later
beginnen.
De eerste nummers galmden door de zaal die ook deze bingo weer
omgeroepen werden door onze eigen Gé Duchatteau. De eerste bingo
die avond (met de bijbehorende taarten voor de gehele tafel) viel in
de hoek waar die avond nog veel meer prijzen zouden vallen.
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Vervolg Ontspanningscommissie
Zelfs dachten we even een valse bingo van Wim Bronsvoort te gaan
meemaken, maar dit was niet het geval, de bingomeister had balletje
68 op een andere plek gelegd. En kon hij toch deze prijs toevoegen
aan vele anderen die samen met Dick Toorneman richting Bathmen
zouden gaan.

De mooie prijzen werden ronde na ronde tot aan de hoofdprijzenronde dankbaar in ontvangst genomen, Derya Serik was dan ook zeker
blij verrast met zijn hoofdprijs in de laatste ronde. De verloting aan
het einde had vele mooie prijzen tot en met de goed gevulde boodschappentas die wederom door de Exploitatiecommissie van onze DSV
ter beschikking was gesteld.
Na afloop werd nog een drankje gedronken door enkele aanwezigen,
anderen gingen tevreden met de prijzen onder de arm naar huis.
Het was een heerlijke avond waar we als DSV enorm blij mee zijn.
Namens de OC-collega’s bedanken we alle aanwezigen, de vrijwillige
barmedewerkers, Martijn de Leest en Ron Sotthewes en Gé voor zijn
ondersteuning die avond met het omroepen van de bingogetallen.
Graag zien we iedereen weer bij de kerstbingo, die we dit jaar op 15 december zullen
organiseren. Zet ‘m vast in uw agenda.
De Ontspanningscommissie
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Iedere week schrijft Dion van Meel een ode aan de Kelderklasse. Aan
onze onvoorwaardelijke liefde voor knollenvelden, harde ballen en bier.
Van Meel staat aan de zijlijn en geeft commentaar. ’t Zit ‘m in de
details. Deze week: een ode aan de scheids. En excuses.
‘Scheids! Hé scheids! Scheidsie! Hallo! Meneer de scheidsrechter! Pff…lul.
Huh? Geel? Ik?’
We zijn nooit beste vrienden geworden, de scheidsrechters en ik. We kunnen
het maar niet eens worden. En tóch. Tóch wil ik tegen alle scheidsrechters
zeggen dat het me enorm spijt. Want ook al past hij zich op onze velden iets
te gemakkelijk aan ons niveau aan, fluit hij soms wedstrijden aan gort, maakt
-ie weleens beslissingen alsof -ie een pot curling aan ’t leiden is en tuint -ie er
iedere week weer in als die dikke nummer 10 als een stervende zwaan naar de
grond gaat in ons strafschopgebied, ik schaam me diep. Echt. Ik schaam me.
Als pure liefhebber. Voor al die voetballende idioten die het maar niet voor
elkaar krijgen om hun opgekropte woede, verzameld door hun klotebaan,
echtelijke ruzies of hun eigen onkunde, richting de scheids te bedwingen.
Daarom zeg ik, voor al die jongens en mannen die het in óns weekend, op ónze
dag, niet kunnen laten om hun onbeduidende woede te botvieren op de leider
van ons spelletje, voor al die mensen die niet met hun handen af kunnen
blijven van iemand die de regels bepaalt, voor al die korte lontjes, al dat
getuf, al dat gejank, voor al die keren dat een schreeuw in een trap veranderde, een scheldwoord in een klodder slijm in zijn nek of een prima wedstrijd in
een ordinaire knokpartij waarin hij moest rennen voor hele wijken aan ongetemde mafkezen, omdat hij z’n rode kaart liet zien: het spijt me.
Het spijt me ook voor al die vaders en moeders langs de lijn en toeschouwers
in het stadion die hem iedere week verrot schelden. Voor het feit dat wij
ooit op het idee zijn gekomen om met z’n allen met ziektes te strooien naar
de man in het zwart als we al een beetje emotioneel worden. Of omdat we
ooit hun moeders betrokken in onze frustratie, zij hebben immers niks
gedaan. Het spijt me zelfs dat we ooit zijn begonnen met hem uit te maken
voor hondelul, ook al moet ik toegeven dat Hi-Ha-Hondelul heerlijk allitereert
en prachtig ritmisch galmt in een stadion.
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Zelfs als ik denk aan ons, op dat afgetrapte veld ergens achterin waar op een bedenkelijk niveau op een bedenkelijk veld expres en per ongeluk onmogelijk te onderscheiden
zijn, waar de scheids het zonder video-assistent en zonder supporters langs de lijn
moet doen, maar mét polletjes, struikelpartijen, halve lijnen, een vlagger die nog te
dronken is om op één lijn met z’n verdediging te lopen en bankzitters bij wie we al blij
mogen zijn als zij hun eigen ogen open kunnen houden, voel ik spijt. Omdat wij er vóór de
wedstrijd altijd maar blindelings van uitgaan dat hij er is. Omdat alleen onze aanvoerder
hem van tevoren een handje geeft en de rest van het team niet. En omdat de rest van
het team hem alleen maar een handje geeft na een gewonnen wedstrijd, of hem na een
verliespartij wél een handje geeft, maar dan met een cynische ‘gefeliciteerd met de
drie punten’ erachteraan.
Ik heb zoveel spijt. Ik voel zoveel spijt. Spijt van m’n middelvingertje, van m’n cynische
applausje richting hem, van m’n kleinerende ‘scheidsje’. Echt: es tut mir leid, scheids.
Het scheidsie. De zondebok. De dwarsboom. De eeuwige eenling. De man die alleen
gecomplimenteerd wordt als hij onzichtbaar is geweest. De man die het alleen goed
heeft gedaan als zijn naam na de pot niet valt. De man die vaker de nooduitgang van de
bestuurskamer gebruikt dan de brandweer. Wat hebben we hem toch vaak vervloekt.
Wat hebben we gescholden, geschreeuwd in zijn gezicht, geschud met ons hoofd. Wat
hebben we ons verbaasd. Onze schouders opgehaald. Over z’n keuzes. Over z’n kledingstijl. Over z’n markante loopje. Wat hebben we vaak naar elkaar gefluisterd dat
Meneer de Scheidsrechter duidelijk weer eens blij was dat hij een paar uur weg was bij
zijn vrouw die het thuis voor het zeggen heeft.
Wij Kelderklassers zijn nare mannetjes. Met nare maniertjes. Maar toch zijn wij
stiekem enorm blij met hem. Omdat –ie er staat, op dat matige veld gevuld met liegende,
schoppende, schreeuwende, jankende en betweterige amateurs. Met de bal in z’n hand.
De fluit in z’n mond. De kaarten op zak. In de middencirkel. Want zonder deze arbiter,
deze bemiddelaar, deze manager, deze wedstrijdleider, zou voetbal geen voetbal zijn.
Zonder dat o-zo herkenbare fluitje van de scheids, een fluitje dat in het weekend klinkt
als het gefluit van vogels als begin van de lente, het fluitje als teken van de start van
ons geluk, zou het maar stil zijn.
Geef die man daarom dit weekend eens een hand. Bedank hem alvast, ook al heeft –ie
nog niks gedaan. Bedank hem voor de moeite. Voor z’n fluit. Voor z’n tijd. Voor z’n
geduld. Complimenteer ‘m eens met z’n kapsel. Z’n pakkie. Z’n drafje. Breng hem eens
een thee in de rust. En doe na de pot eens een keer een biertje met hem. Want ooit,
ooit zal hij dan vóór jou fluiten.
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