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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
Jeffrey van Welsen, 2e secretaris, Ontspanningscommissie, 06-38301397
jeffreyvanwelsen@hotmail.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

December 2017
07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond.
14 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
16 Kerstbingo aanvang 20.00 uur. Clubhuis open vanaf 19.30 uur.
21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Oudejaarsavond.
28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Praatavond.
30 Oliebollen afhalen vanaf 15.00 tot 18.00 uur.
Januari 2018
04 Nieuwjaarsbiljarten/darten. Vanaf 19.00 uur.
06 JW van Essen zaalvoetbaltoernooi te Kampen.
11 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
18 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
25 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
Februari 2018
01 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond.
08 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
15 Geen training. Vanaf 20.00 uur 96e JALV.
22 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
Maart 2018
01 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond.
08 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
10 Klaverjasmarathon. Aanvang 10.00 uur.
15 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
22 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
29 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Vrije avond.

Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave februari 2018,
uiterlijk 2 februari 2018
Jaargang 19, nummer 1 verschijnt 15 februari 2018.
Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen?
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Van de Voorzitter
Na het fantastische Sinterklaasfeest voor zowel de jeugd als de ouderen maken wij
ons al weer op voor de kerstdagen en Nieuwjaar.
Op 16 december aanstaande vindt de jaarlijkse kerstbingo plaats met
wederom fantastische prijzen. Gezelligheid troef, een natje en droogje en veel
plezier zijn de ingrediënten voor een heerlijke avond…u bent van harte welkom!
De kerstdagen die bij de DSV ingeluid worden met een avond in kerstsferen op 21
december aanstaande, is een activiteit die door geen lid van de DSV gemist mag
worden. Uiteraard is uw partner, evenals vorig jaar, van harte welkom op deze
avond. Een topavond, dat kunnen we u verzekeren! Artiesten, The Goldies, Bluegrass
Boogiemen en een speciale gast (van de TV) luiden deze avond in. Komt allen!
Ieder jaar worden door de oliebollenploeg duizenden oliebollen, appelbeignets en
sneeuwballen, gebakken, verkocht aan leden en andere liefhebbers. De ploeg die in
het ochtendgloren al met veel plezier staat te bakken, is er ’s middags om 15.00 uur
nog om een en ander schoon te maken. Een hels karwei kan ik u verzekeren en toch
staan ze er ieder jaar weer. Voor ONS!
Diep respect voor deze edele bakkers. Op 30 december aanstaande vanaf 15.00 uur
kunt u de bestelling afhalen in ons fraaie clubhuis. Maar eerst dient u het daarvoor
bestemde bestelformulier in te vullen. Dit kan nog tot 26 december aanstaande.
Het bestelformulier kunt u downloaden via onze website of afhalen in ons clubhuis
op donderdagavond vanaf 19.00 uur. Het inleveradres staat ook op de website
www.dsveno.nl of via Piebe Zwier 06-45102995. E-mailen mag uiteraard ook via
pk.zwier@home.nl
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Vervolg Voorwoord
Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om alle vrijwilligers die de DSV
een warm hart toedragen, heel hartelijk te bedanken voor de vrijwillig
uitgevoerde werkzaamheden in 2017.
Zonder u geen vereniging, dat mag duidelijk zijn. Laten we vooral van en
met elkaar leren, respect tonen voor de gaven en beperkingen van
vrijwilligers en hoe wij onze unieke vereniging als vrijwilliger blijven
dienen. Laat het alvast een mooie opstap zijn naar het 100-jarig bestaan
in 2022.
Voor alle activiteiten en actuele zaken verwijst het bestuur u graag naar
de wekelijkse nieuwsbrieven, het Info-bulletin en onze website boordevol
informatie.
Het bestuur wenst alle geblesseerden en zieken een voorspoedig herstel
toe. De leden die in welke vorm dan ook actief zijn met de invulling van
zijn/haar hobby wensen wij veel plezier en succes toe.
Uiteraard wenst het bestuur u fijne feestdagen toe en hopen u gezond en
wel op 4 januari 2018 tijdens het nieuwjaarbiljarten te mogen begroeten.
Onze lijfspreuk blijft: ´Samen staan wij sterk´
Ron Sotthewes
Voorzitter
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Verjaardagen komende maanden

December

Januari

Februari

1
1
2
2
3
5
5
9
10
15
17
19
21
21
30
31
31

1
1
6
6
7
9
9
11
11
12
15
16
18
19
20
22
26
26
29
30
31

9
10
15
15
18
19
22
22
23
25
26
27
28
29

Gerben Smeenk
Gerard Veneman
Dyon Fikkert
Gerard Vloedgraven- erelid
Milan Rouwenhorst
Cees Dengerink
Richard Thannhauser
Bobby Brüggeman
Piebe Zwier -lvv
Frits Brinks
Dick Toorneman
Gerrit Fikkert
Henk Bluemink-lvv
Henk Lueks
Paul van Remmen
Stan Smit
Kees van Huizen

Ömer Ihtiyar
Hennie Ruiter
Frank Jansen
Andre Leushuis
Jan Muntinga
Rob van Broekhuizen
Cemil Taflan
Koos Strang
Engin Karpuz
Henk Borkent
Teun van Keulen
Jan de Kaste
Henk Timmermans
Ernst ter Mate
Charles de Bie
Menno Hof
Rudy Karrenbeld
Gerrit van de Pol
Jan Krooshof
Marinus de Winter
Henk Baars- lvv

Wilco Lobbert
Derya Serik
Wim Bronsvoort
Rudi Middendorp
Evert-Jan Eggink
Edwin Mulder
Ans Peters
Frans te Riele
Roelof Timmermans
Rinie Nijenhuis
Marc Haverkamp
Hanneke Schaap
Sjoerd Nanninga
Maarten Hulst

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag
toegewenst:

Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud

Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

11

Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen december 2017
Commissie Opleidingen
Vraag 1
Een verdediger speelt een directe vrije trap van buiten zijn eigen strafschopgebied terug
naar zijn doelman. De doelman heeft echter meer oog voor de
verzorgster van de tegenstander en de bal verdwijnt achter hem in het doel.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a)

Hij kent een hoekschop toe.

b)

Hij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na een geldig
doelpunt.

c)

Hij kent een doelschop toe.

d)

Hij laat de directe vrije trap overnemen.

Vraag 2
Een strafschopnemer komt tijdens zijn aanloop ten val. Hij krabbelt snel weer op en na
enkele passen schiet hij de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
a)

Hij kent het doelpunt toe en laat aftrappen.

b)

Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije trap voor
de tegenpartij.

c)

Hij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop de gele kaart en laat de
strafschop overnemen.

d)

Hij keurt het doelpunt af, toont de nemer van de strafschop de gele kaart en hervat
met een indirecte vrije trap voor de tegenpartij.

Vraag 3
Bij een inworp blijft de inwerper zo lang met de bal in zijn handen staan dat de
scheidsrechter besluit om hem een gele kaart te geven wegens tijd rekken. Hoe moet het
spel hierna worden hervat?
a)

Met een directe vrije trap voor de tegenpartij op de zijlijn.

b)

Met een indirecte vrije trap voor de tegenpartij op de zijlijn.

c)

Met een inworp voor de tegenpartij.

d)

Met een inworp voor dezelfde partij.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen december 2017
Commissie Opleidingen
Vraag 4
Een doelman wil de bal uitwerpen, maar de gladde bal glijdt uit zijn handen. Een aanvaller
komt snel toegelopen, maar de doelman ziet echter nog kans om de bal uit zijn doelgebied
weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het doel kan schieten. Wat moet de
scheidsrechter beslissen?
a)

Hij fluit af, toont de doelman een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke
scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije trap voor de tegenpartij
op de plaats waar de doelman de bal voor de tweede keer speelde.

b)

Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije trap voor de tegenpartij
op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de
plaats waar de doelman de bal voor de tweede keer speelde.

c)

Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije trap voor de tegenpartij
op de plaats waar de doelman de bal voor de tweede keer
speelde.

d)

Hij laat doorspelen, omdat de bal per ongeluk uit de handen van de doelman gleed.

Vraag 5
Op het moment dat de bal in het doelgebied is raken twee tegenstanders met elkaar in
gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel en toont
beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel hervatten?
a)

Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.

b)

Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het gevecht plaatsvond.

c)

Met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats in het doelgebied.

d)

Met een strafschop, want de strafschop als spelhervatting is ernstiger dan een directe
vrije trap voor de verdedigende partij.
Antwoorden december 2017
De antwoorden kunt u vinden verderop in het Infobulletin,
na het artikel ‘Barcode nodig?’
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Commissie Opleidingen
Barcode nodig?
´Wilt u, op verzoek van de exploitatiecommissie en het barpersoneel, niet de extra
grote bestellingen bewaren tot vlak voor sluitingstijd? Deze mensen willen ook graag
op tijd naar huis.´ Vrij vertaald is dit een citaat dat ik op een willekeurige
donderdagavond van onze bevlogen voorzitter hoorde. En dat verzoek begrijp ik heel
goed.
Desondanks was bijna het eerste wat in mij opkwam: ´Don’t shoot the messenger´. En
kort daarna: ´Dan gaan de collega-arbiters hun grote
bestelling natuurlijk een kwartier tot twintig minuten eerder doen.´ En vervolgens schrok
ik eigenlijk een beetje van mijn eigen gedachten…
Want dat zegt me dat ik eigenlijk een beetje negatief denk en zo zit ik liever niet in
elkaar.
Tijdens het Technisch Weekend in Schmallenberg-Grafschaft, moesten bestellingen na
24.00 uur in Grafschaft betaald worden. Heel begrijpelijk. Vanuit de commissie kwam de
mededeling: ´De drankjes na twaalf uur
’s nachts graag contant afrekenen of op je eigen kamernummer zetten, en niet drinken op
rekening van de DSV.´ Tijdens eerdere evenementen is dit ooit wel eens verkeerd gegaan,
vandaar deze mededeling.
Ik dacht bij mezelf: ´Wat zijn wij eigenlijk een verwend clubje´. Als we zo handelen als
we er gezellig samen op uit zijn. Als wij geen lege glazen terugbrengen op de clubavond.
Als we door elkaar heen praten op een praatavond. Als we ongeduldig worden als we iets te
lang moeten wachten aan de bar. Als we toch heen en weer willen lopen tijdens een
gastpresentatie.
We kunnen ons wel eens wat dankbaarder opstellen naar de vrijwilliger die zijn vrije
clubavond opoffert om ons van een hapje en een drankje te voorzien en onze clubkas
daarmee vult. Vreemd toch dat er dan een soort ‘barcode’ nodig zou moeten zijn… Laten
we er rekening mee houden als Kevin Blom ons op 7 december bezoekt. In de volgende
editie leest u hier meer over.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Opvoeden en onderwijzen (het verzorgen van opleidingen) ligt soms dicht bij elkaar. Vandaar
dat de artikelen van de Commissie Opleidingen wel eens een wat moraliserend of misschien
zelfs een beetje een belerend karakter
kunnen hebben. Dat is niet echt de bedoeling, want we zijn allemaal volwassen genoeg. Mocht
het voor u toch voelen als belerend of moraliserend, dan zegt dat misschien toch meer over u
dan u vooraf wellicht gedacht had.
Aan de andere kant zijn we nooit te oud om te leren. Een heel mooi voorbeeld daarvan vond ik
dat een van de oudere deelnemers aan het Technisch
Weekend tijdens onze workshop over talentontwikkeling aangaf dat hij nog graag meer wilde
leren over computers. Fantastisch toch! Ik denk dan gelijk: wie van de jongere garde zou
eens een half uurtje met deze openhartige man willen zitten? Zo moeilijk is het kennelijk niet
om de verbinding te zoeken en te vinden met elkaar. Het maakt ons eventjes kwetsbaar, maar
tegelijkertijd o, zo menselijk. Èn, nog mooier: we helpen elkaar er ontzettend mee en groeien
allebei. Niet alleen op het gebied van arbitrage of rapportage, maar gewoon als mens. Niets
mooiers dan dat!
In dat opzicht heeft iedereen zijn of haar eigen ‘barcode’: een unieke streepjescode die
aangeeft dat iedereen kwaliteiten heeft. De een kan goed gitaar spelen, de ander kan een
wedstrijd goed managen, een derde straalt als ie kan inspireren, een volgende heeft meer
met het bakken van oliebollen. En juist die verschillen maken ons zo interessant en veelzijdig,
ook binnen de vereniging.
Als wij elkaars kwaliteiten, voorkeuren en interesses kennen, en tegelijkertijd open durven
staan voor feedback op waar we in kunnen groeien, dan …:
… krijgt ons zelfvertrouwen een positieve impuls, hoe jong of oud we ook zijn; ervaring
om het even;
… leer je minder op de regels te fluiten, meer op persoonlijkheid en
karakter;
… worden wij een nog bloeiender DSV dan wij al zijn;
… komen de èchte talenten in ons naar boven;
… gaat het langzaam maar zeker in onze genen zitten;
… neemt de cohesie binnen onze club toe (daar heeft onze voorzitter het geregeld
over);
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Vervolg Commissie Opleidingen
… durf ik te beweren dat deze clubcultuur ons nóg verder brengt dan waar
we al zijn;
... kunnen we weer (inter)nationale toppers afleveren, op welk vlak dan ook.
Ofwel: de gezamenlijke barcode wordt overbodig, jouw unieke barcode
wordt zichtbaar!
En met die vurige wens zou ik het nieuwe jaar wel in willen!!
Ik dank Alex en Rudie voor het verzorgen van de spelregels, de spelregelvragen
en de authentieke beelden die op de spelregelavonden besproken worden. Ook
de laatste editie was er weer een met verrassingen en aansprekende beelden.
Mede namens hen proost ik graag met u op de komende feestdagen. Heb het
vooral gezellig met uw naasten en wij zien elkaar dan weer na de bollen en de
bubbels in januari.
Marcel van Schalkwijk

Antwoorden spelregelvragen Infobulletin december 2017
Antwoorden
1A, 2A, 3D, 4B, 5D

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

17

Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

18

Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

19

Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

20

Ontspanningscommissie
December bij de DSV
Tijdens de decembermaand is er wekelijks iets bijzonders te beleven. Van
Sinterklaas tot kerstactiviteiten, tot oliebollen tot uiteindelijk elkaar een
gelukkig nieuwjaar wensen in het begin van het nieuwe jaar. Op een aantal
pagina’s proberen we je mee te nemen naar een aantal komende hoogtepunten
van deze maand, met in het bijzonder de avond in kerstsferen waar de Blue
Grass Boogiemen (alias De Goldies) het podium gaan delen met een speciale
gast (bekend van tv). Om weer even in de sfeer te komen…
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Ontspanningscommissie
Sinterklaas heeft dit jaar samen met zijn Dichtpiet goed onderzoek
gedaan naar onze leden en hun vereniging. Op donderdagavond 30 november
nam Sinterklaas, net als vorig jaar,
ruim de tijd om de ruim 50 leden mee
te nemen in zijn betoog. Aan het einde
van de avond snapten de
aanwezigen in de zaal ook waarom
Sinterklaas dit jaar zijn Dichtpiet
heeft meegenomen. Want kort na het
optreden van Sint, nam zijn knecht
het podium met recht over met een aantal goede, passende, scherpe en
soms confronterende korte gedichten.
Tijdens het betoog van Sinterklaas waren er weer voldoende leden die in
het zonnetje gezet werden met diverse redenen. Zo hebben we leden in ons
midden, die netjes opstaan in de trein voor ouderen, eigenlijk in het
spelregelteam horen, erg goed Engels spreken met moderne apparatuur in
de oren, op een indrukwekkende wijze getrouwd zijn, complimenten
hebben ontvangen vanuit het betaald voetbal, wéér vader zijn geworden.
Vanaf deze plaats willen we
graag Sinterklaas en zijn
Dichtpiet bedanken voor het
bezoekje. Zij hebben ervoor
gezorgd dat we deze avond
nog lang zullen herinneren.
De Ontspanningscommissie
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Sinterklaas voor de kids
Sint Nicolaasmorgen 25 november 2017
Het Sinterklaasfeest 2017 was wederom een gezellige samenkomst met helaas maar elf
aanwezige kinderen en enkele ouders en grootouders.
Zoals gebruikelijk werden de
gasten bij binnenkomst
binnengehaald met een kop
koffie/thee en voor de
kinderen een pakje drinken,
door ditmaal barbediende Ernst
Waanders.
De kinderen hadden het daarna
al gelijk druk met het kleuren
van een kleurplaat. Zij werden allengs snel ongeduldig, het wachten was op de komst van
Sint en zijn Zwarte
Pieten.
Nadat alle kinderen dan om 10.00 uur met ouders en grootouders aanwezig waren, kon
de voorzitter van de DSV, Ron Sotthewes, alle kinderen, ouders en grootouders welkom
heten, had hij al snel veel overtuigingskracht nodig om de kinderen aan te sporen enkele
liedjes te zingen om daarmee de Goed Heiligman met zijn gevolg naar binnen te lokken.
De vertraagde binnenkomst van de Sint en Zwarte Pieten kwam voornamelijk doordat de
Sint op zijn elektrische fiets en de Pieten op hun normale fietsen, onderweg
herhaaldelijk in discussie lagen omtrent de aanschaf van elektrische fietsen voor de
Zwarte Pieten.

Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

25

Vervolg Sinterklaas voor de kids
Maar na een klein kwartiertje vertraging en een aarzelende start
van het gezang van de kinderen kwam de Sint onder begeleiding
van twee Zwarte Pieten dan eindelijk het clubhuis
binnengewandeld.
Na een rondgang van de Sint langs de diverse tafels, werd hij
welkom geheten door de voorzitter van de DSVenO.
Al ras daarna nam de Sint
het grote boek tot zich om
daarna de
kinderen bij zich te roepen
en enkele
wetenswaardigheden met
hen door te nemen.
De uitgedeelde cadeaus aan de
kinderen, mochten zij
nadat een ieder een cadeau had
ontvangen aan het einde van de ochtend,
in het bijzijn van de Sint uitpakken.
Gelukkig bleken ook dit jaar de
ontvangen cadeaus bij hen in de smaak
te vallen en was er bij een enkel kind
enthousiast te horen ´Dit wou ik zo
graag hebben´ en ´Oh, kijk eens wat
mooi´.

Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

26

Vervolg Sinterklaas voor de kids
Ook had de Sint een woord van dank gericht aan de sponsors, Rob van Zuuk
Tegelwerken en aan Gerard Harmelink voor zijn bijdrage middels het verzorgen
van de wekelijkse lottogetallen, die daarmee eveneens een belangrijke financiële
bijdrage levert aan de kosten voor dit evenement, en de inkoop Pieten die
jaarlijks zo zorgvuldig en goed de inkopen verzorgen.
Toen rond de klok van 11.30 uur Sinterklaas en zijn twee Zwarte Pieten het
clubhuis hadden verlaten en verder hun pad naar andere locaties vervolgden,
werd er mede dankzij enkele bereidwillige vrijwilligers de zaal weer in orde
gebracht en konden allen weer huiswaarts keren. Een hele steun voor de
organisatie die zeer gewaardeerd wordt.
Rest ons alleen nog Sinterklaas,
de Zwarte Pieten, Corrie
Duchatteau, hartelijk te
bedanken voor de
ondersteuning.
Verder verwijzen wij een ieder
naar de prachtige foto’s die
deze ochtend gemaakt zijn
door enkele aanwezige ouders
en bedanken hen hiervoor
eveneens van harte.
De Sinterklaascommissie
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Oliebollenploeg
Oliebollenactie 2017
De oliebollenploeg gaat weer bakken in ons clubhuis De Keurkamp
aan de Keurkampstraat!
Door het grote succes van voorgaande jaren gaan we er nog steviger tegenaan om oliebollen te
bakken. Dit jaar geen nee meer verkopen. Voor een ieder zullen genoeg oliebollen te koop zijn!
Bestel ze tijdig bij de DSV, geniet en denk aan het sportieve jaar terug met betrekking tot de
arbitrage.
Op zaterdag 30 december 2017, onder het genot van een natje en een oliebol, bent u
vanaf 15.00 uur van harte welkom in ons clubhuis aan de Keurkampstraat om de bestelde oliebollen/
appelbeignets zelf op te halen! Tot 18.00 uur is ons clubhuis geopend.
De oliebollen kosten dit jaar € 0,70 per stuk, de appelbeignets kosten € 1,00 per stuk, en de
sneeuwballen € 1,30 per stuk/4 voor € 5,-.
Vraag nu aan zoveel mogelijk familieleden, kennissen, vrienden, collega’s om oliebollen/appelbeignets van
de DSV te kopen!!!!! De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.
Graag onderstaande invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (0570-654101/
06-45102995) en direct afrekenen. E-mailen kan ook naar pk.zwier@home.nl .
Inleveren graag vóór 26 december 2017!!!!
We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 30 december 2017 in ons
clubhuis te mogen ontmoeten.
Ondergetekende :
Naam :.......................................…..........................................................................
Aantal oliebollen met krenten :.......................................................................
Aantal oliebollen zonder krenten :……………………………………………………………….
Aantal appelbeignets :................……......................................……………
Aantal sneeuwballen :………………………………………………………………………..
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Kaartmarathon

De 21e gehouden klaverjasmarathon bij de DSV (Scheidsrechtersvereniging
Deventer en Omstreken) is zaterdag 4 november jl. weer een geweldige leuke dag
geworden.
Met 64 deelnemers, een goed gevuld clubhuis, die wij konden inschrijven. Na de
opening om 10.00 uur konden in een vlot tempo de zeven geplande boompjes
weggekaart worden en kon Roelof aan het einde van deze dag de winnaar van de
21e klaverjasmarathon bekend maken.
Het bleek ditmaal dat de heren een dame als winnaar moesten dulden en wel in de
persoon van, Gertie Jansen.
Zij was diegene die de beste kaarten kreeg en voldoende tactiek en kaartinzicht
bezat om zich tot winnares te laten uitroepen van de
21e klaverjasmarathon van de DSVeno.
Met de fantastische barbezetting door Wilma, Dinie en Piebe werd een ieder
voorzien van een kopje koffie bij binnenkomst, met een heerlijk stuk gebak,
verzorgd en gesponsord door Ab van Buuren. Tussen de
middag waren er belegde broodjes en heerlijke gemaakte groente- en/of
tomatensoep (met dank aan Corrie 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.

Info DSV jaargang 18 nummer 5

december 2017

31

Vervolg kaartmarathon
Ook ditmaal werd de EC bedankt voor het beschikbaar stellen van een
mooie tas met boodschappen voor de verloting en Jan Hennink voor
zijn sponsoring in de vorm van de welbekende harde worsten.
De trekking van de lotnummers door Gé Duchatteau en de laatste drie
nummers door onze voorzitter Ron Sotthewes en de uitreiking van de
prijzen voor de verloting, door Piebe Zwier en Berry Westenvoorde
werden in vlot tempo afgewerkt.
.
Gelijk na de verloting had Roelof Michel, die wederom op fantastische
wijze de (tussen)stand van de klaverjasmarathon had bijgehouden, de
eer om de einduitslag van de 21e klaverjasmarathon bekend te maken.
Namens de organisatie een hartelijk woord van dank aan een ieder en
met name aan Henk Nijenhuis, 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.
De commissie hoopt en verwacht dat velen ook op zaterdag 10 maart
2018 weer van de partij zijn en wederom komen deelnemen tijdens de
22e
klaverjasmarathon
van ons aller
DSVeno.
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Technische commissie
Waar in 2016 veel vragen na de het weekend kwamen over de zinvolle invulling van een Technisch
Weekend DSV was er dit jaar geen enkele discussie. Een vol overladen programma met veel
activiteiten en voldoende rust, zowel voor lichaam als geest. Vrijdagmiddag 13.00 uur op 10
november jl. vertrok de DSV-elite naar Schmallenbergh Grafschaft in het wonderschone
Sauerland. Een streek waar schone lucht nog steeds te vinden is en bomen in overvloed de
bladeren laten neerdalen.
Rond de klok van 17.00 uur arriveren de eersten in Hotel Alpin van de familie Swartjes. Een groter
hotel dan vorig jaar en ook meer gasten. Gezelligheid troef dus. Na kennis te hebben gemaakt met
de biljartgroep van SV Schalkhaar en de overige gasten van het hotel volgde al snel de
alcoholische versnaperingen om de avond aan te vangen.
Maar eerst kennismaken met onze speciale gast van
deze avond, niemand wist dat deze superarbiter uit
het betaalde voetbal al aanwezig was en op ons zat
te wachten met een sapje. Arbiter Ed Jansen,
speciaal overgekomen uit het schone Meijel in
Limburg zou onze eerste avond kleur geven. Een
mooie geste van de TC en het bestuur.
Na gezamenlijk te hebben genoten van het
overdadige buffet, werkelijk perfect voor elkaar,
schoven wij 's avonds aan in een
speciaal voor de DSV geprepareerde zaal.
Ed Jansen nam de arbiters mee in een evaluatie van de
wedstrijd Achilles '29 – De Treffers van
4 november jl. gefloten door Wim Bronsvoort. Over de
kwaliteiten van Wim als leidsman viel niets te twijfelen.
Aan het enthousiasme van
Ed Jansen ook niet. Wat een energie heeft deze man,
en wat is hij betrokken bij het geliefde spelletje. Deze
avond georganiseerd door de commissie Opleidingen met medewerking van de Technische
Commissie viel in zeer goede smaak bij alle deelnemers. Na deze sessie en afscheid te
hebben genomen van Ed Jansen werd de avond voortgezet in het café van het hotel.
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Vervolg Technische Commissie

Dat je er niets tekort komt, bleek wel uit de rijkelijk gevulde tafels en de bezetting van het café.
Voor het personeel van het hotel en café is in ieder geval niets teveel.
Velen zochten ´bewonderenswaardig vroeg´ de kamer op om te genieten van de nachtrust. Kamers
die over het algemeen rijkelijk waren uitgerust en bestonden uit een behoorlijk aantal vierkante
meters.
Ondanks het slechte weer, maar met een
goede nachtrust werd
's ochtends het ontbijt aangedaan om
vervolgens om 09.30 uur naar plaats delict te
rijden, 52 km v.v. naar Siedlinghausen en dat
in
trainingspak. Sommigen omdat ze rijden in
een trainingspak lekker vinden en anderen
om zich een uur lang op het kunstgras van de
s.v. Siedlinghausen uit de naad te werken.
Dat er verschil te zien was in
inspanningsverplichting behoeft geen betoog. Trainers Gerard en Maikel zorgden voor een pittige
training. Na deze inspanning uiteraard tijd voor ontspanning.
Eerst wassen, scheren en knippen en daarna uitgebreid lunchen en om 13.00 uur in de auto naar de
Warsteiner Bierfabriek voor een vreugdevolle
bezichtiging en rondrit en daarna ? Pruven pruven en nog eens pruven......
Perfect georganiseerd.
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Vervolg Technische Commissie
Om circa. 17.00 uur arriveerden we weer in het hotel en een uurtje verder pruven
hoorde bij het programma.
Om 18.00 uur wederom een buffet met schnitsel in overdaad en andere
lekkernijen.
Na het buffet wederom een avondvullend programma, ditmaal was de
ontspanningscommissie aan zet. Petje op en petje af in een wel heel andere variant
viel ons ten deel. De vragen waren van iets andere aard dan menigeen gewend is en
daarmee ook zeer variabel, evenals de antwoorden. Waar velen munten gescoord
hadden om hoofddeksels te verkrijgen die je normaal gesproken zeker niet zou
dragen, leken anderen vooral als toeschouwer plezier te beleven. Een goed
georganiseerde avond, chapeau voor de O.C.
Vanaf 21.45 uur hadden we een vrije avond, dat bleek wel uit het bezoek aan het
café in het hotel waar rijkelijk de drankjes vloeiden onder het genot van een
zingend echtpaar op leeftijd uit Limburg. Zou Ed Jansen ze in de kofferbak
hebben meegenomen?
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Vervolg Technische Commissie
Ondanks de matige muziek viel het enthousiasme van de aanwezige hotelgasten 100%
mee. Het werd zelfs gezellig tot in de kleine uurtjes, na de ´artiesten´ een rijkelijke
fooi te hebben gegeven voor 2 minuten extra ´zingen´. Dat kon de pret echter niet
drukken.
Na deze zeer geslaagde avond en een korte nachtrust waren er veel ´bleke bekjes´te
betreuren aan het ontbijt. We zijn echter nog niet klaar met ons verhaal, helaas zullen
sommigen denken. Om 09.30 uur werden we in het zaaltje verwacht om door Rudie en
Marcel bijgepraat te worden over verschillende motivatie-onderwerpen die vooral op
de mens achter de arbitrage gericht waren. Een zeer motiverende en verhelderende
sessie, waarvoor veel dank uiteraard. In alles kon je merken dat het weekend tot in de
puntjes verzorgd en voorbereid was. Chapeau aan allen die hiervoor verantwoordelijk
waren. Zeer zeker de moeite waard om nog eens te doen.
Om circa 12.00 uur was het, na het uitchecken en volledig uitgewoond, tijd om
huiswaarts te keren. Helaas had Ab autopech en was hij later thuis dan de rest en dat
terwijl zijn vrouw jarig was en hij een etentje in het verschiet had. Wellicht is het
allemaal nog goed gekomen Ab. Van harte nog en allen bedankt voor het superweekend.
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EEN SCHEIDSRECHTER IS OOK MAAR EEN MENS
De week van de scheidsrechter is een initiatief van het NOC-NSF, wat nu een
aantal jaren plaatsvindt. Het is een manier om aandacht te vragen voor de
mannen en vrouwen, die deze ‘ondankbare’ taak toch met veel passie en plezier
uitvoeren. Elke sport vult deze week op een eigen wijze in. Dit jaar hebben in
de voetbalsport de COVS en de KNVB de handen ineengeslagen. Tijdens
deze week gaven betaald
voetbal scheidsrechters door
het hele land diverse lezingen
en clinics. Zo was het ook bij
de DSV. Op woensdag 11
oktober was Martin van den
Kerkhof te gast. Voor ruim
40 belangstellenden, zowel
COVS-leden als mensen van
Deventer voetbal
verenigingen vertelde hij
eerst iets over zijn persoonlijke situatie en carrière.
Martin is nu 33 jaar en heeft een goede baan als accountant, maar
scheidsrechter zijn is zijn grote passie. Dit was duidelijk te merken, want hij
vertelde heel open over zijn sterktes en zwaktes. Martin is op dit moment nog
junior, maar hij heeft wel de ambitie om senior scheidsrechter te worden. In
2009 maakte hij zijn debuut in de eerste divisie en in 2014 in de eredivisie.
Martin ging in op zijn ontwikkelpunten als scheidsrechter. Met behulp van
typerende beelden vertelde hij over het belang van uitstraling en
lichaamshouding in het veld. Ook liet hij zien hoe hij de wedstrijdbeelden van
zijn eigen wedstrijden analyseert om deze onderdelen in toekomstige
wedstrijden te verbeteren.
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EEN SCHEIDSRECHTER IS OOK MAAR EEN MENS
Martin vroeg ook aan de zaal naar de ervaringen bij bepaalde situaties, zodat iedereen er weer
van kon leren. Zo ontstond een levendige interactie en was het zeker geen monoloog. Martin had
ook een aantal leuke beelden meegenomen en met gele en rode kaarten moest de zaal een
beslissing nemen, na het beeld één keer te hebben gezien. Daarna kwamen er andere beelden
vanuit andere posities, net als bij een videoscheidsrechter. Martin vervult deze rol inmiddels bij
bekerwedstrijden. Bij sommige beelden was de zaal eensgezind, maar vaak waren er
meningsverschillen. De camerapositie en de snelheid van het afspelen zijn erg bepalend. Dit
onderschrijft het belang van een uitgebreide training voordat de videoscheidsrechter live
wordt ingezet. Het is zaak om snel het goede beeld te pakken te krijgen. Het voorbeeld vanuit
de Poolse competitie liet dat duidelijk zien. De scheidsrechter gaf in eerste
instantie een vrije trap net buiten de 16 meter, maar werd na een minuut gecorrigeerd door de
videoscheidsrechter. Deze had gelijk, de situatie was erbinnen, maar een ander beeld liet
duidelijk zien dat de aanvaller niet
werd geraakt, een schwalbe dus. Op
het veld krijgt de scheidsrechter
maar één camerastandpunt te zien,
dus het is van belang dat de
videoscheidsrechter het beste beeld
laat zien.
Tot slot ging Martin nog in op wat
spelregels. Martin had alles netjes op
briefjes gezet, maar toch bleek hoe
lastig het is. Als een strafschopnemer en de keeper gelijktijdig een overtreding maken, en er
wordt niet gescoord uit de strafschop, dan moet de strafschop worden overgenomen en beiden
een gele kaart krijgen. Of toch niet? In de wedstrijd zijn er geen hulpmiddelen, behalve je
collega's, in het betaalde voetbal dan. Martin kon zich echter nog goed herinneren, hoe het als
amateur-scheidsrechter was en toonde respect voor de mensen, die alleen op het veld staan.
Martin wist de zaal uiteindelijk ruim anderhalf uur te boeien met zijn open houding, passie en
humor.
Het was een mooie avond, waarin bleek dat er zeker nog voldoende respect en waardering is
voor een voetbalscheidsrechter.
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