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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 :
Gé Duchatteau, voorzitter, 06-13334408
g.duchatteau@home.nl
Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772
secretaris@dsveno.nl
Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460
wimbronsvoort@hotmail.com
Ron Sotthewes, algemeen bestuurslid, 2e penningmeester
ron.sport@hotmail.com
Jeffrey van Welsen, 2e secretaris, Ontspanningscommissie, 06-38301397
jeffreyvanwelsen@hotmail.com
Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664
madcops@msn.com
Rudie Boone, 2e voorzitter, Opleidingen, waaronder spelregels, 06-51115969
rudieboone@gmail.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
Februari 2017
09 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, kaarten, sjoelen, darten
16 Geen training. 95e JALV. Aanvang 20.00 uur
23 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, gastspreker Ed Janssen
Maart 2017
02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, spelregelbehandeling
09 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, kaarten, sjoelen, darten
16 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, gastspreker Erik Kleinjan
18 Klaverjasmarathon. Aanvang 10.00 uur
23 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, praatavond
30 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, kaarten, sjoelen, darten
April 2017
01 Paasbingo aanvang 20.00 uur ( datum onder voorbehoud )
06 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, spelregelbehandeling
13 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, kaarten, sjoelen, darten
20 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, gastspreker of praatavond
27 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur, gastspreker of praatavond
Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave april 2017,
uiterlijk 31 maart 2017
Jaargang 18, nummer 2 verschijnt 13 april 2017.
Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen?
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Van de Voorzitter
De eerste uitgave van ons Info-bulletin in het nieuwe jaar en een week voorafgaand aan onze
te houden 95e JALV op donderdag 16 februari is dit dan de laatste maal dat ik als voorzitter
van de DSVeno een artikel schrijf voor het Info-bulletin.
Drie jaar geleden na enig aandringen vanuit de vereniging om de vacante vacature van
voorzitter in te vullen, heb ik toen al aangegeven dat ik dat niet tot in lengte van jaren zou
blijven doen.
Toen in het afgelopen jaar dan ook Ron Sotthewes in beeld kwam en deze bereid was om het
voorzitterschap van mij te willen overnemen tijdens de 95-ste JALV, heb ik besloten om te
gaan stoppen en zo mogelijk als
bestuurslid weer een plaats binnen het bestuur in te kunnen nemen.
Met Ron Sotthewes heeft de vereniging een waardig en ervaren bestuurder straks als
voorzitter. Aangezien Ron als algemeen bestuurslid al
zitting had in het bestuur en ik zijn bestuursfunctie kan overnemen, blijft de samenstelling
van het bestuur onveranderd.
Terugkijkend op de afgelopen drie jaar is het mij achteraf toch meegevallen om voorzitter te
zijn geweest van deze prachtige vereniging.
Dit was zeker mede te danken aan de inzet en samenwerking met de
overige bestuurs- en commissieleden die altijd ons motto ‘samen staan wij sterk’ hebben
uitgedragen en er invulling aan hebben gegeven.
Ik wens dan ook Ron alle succes toe en dat hij samen met de overige
bestuurs- en commissieleden met de DSVeno enkele mooie verenigingsjaren tegemoet gaat
richting ons 100-jarig bestaan.
Ook in het derde jaar onder mijn voorzitterschap is het dankzij steun van mijn
medebestuurders, de diverse commissieleden en vele vrijwilligers weer gelukt om er een
geslaagd verenigingsjaar van te maken.
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Vervolg voorwoord
In de afgelopen periode kunnen we ook weer terugkijken op
geslaagde evenementen georganiseerd door de commissies. De
sinterklaasfeesten met de kinderen en tijdens de sinterklaasavond, de
kerstbingo en de geweldige avond in kerstsferen waren wederom zeer geslaagd
te noemen.
Ook tijdens het nieuwjaarsbiljarten en darten was de opkomst weer goed en
werd het een gezellige avond.
De ploeg vrijwilligers die ook dit jaar weer gezorgd hebben voor de bereiding
en verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen,
hebben met hun inzet weer gezorgd voor een mooie financiële
ondersteuning voor de kas van de DSV. Daarbij gaat de dank uit naar deze ploeg
vrijwilligers en allen die op de dag van verstrekking van de oliebollen,
appelbeignets en aanverwante artikelen geholpen hebben bij de barbezetting,
het maken van de heerlijke pan tomatensoep en verse belegde broodjes, en ook
de groep vrijwilligers die de volgende dag na het bakken geholpen hebben het
clubhuis weer schoon te maken.
Ook wisten wij in het afgelopen jaar weer enkele gerenommeerde gastsprekers
te lokken naar ons clubhuis ‘De Keurkamp’, die lezingen gaven met onderwerpen
die direct of indirect raakvlakken
hebben met onze hobby.
Zo kwam als eerste gastspreker in 2017 onze voorzitter van het VCN COVS, Pol
Hinke, ons bijpraten over de ingezette weg van de structuurveranderingen
binnen de COVS en kon men samen discussiëren over het belang van de COVS
van nu en in de toekomst.
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Vervolg voorwoord
Evenals vorig jaar doet de DSV dit jaar weer mee aan twee sponsoracties zijnde: Hart voor Salland
van de Rabobank en de actie van de Jumbo op de Flora. Hiervoor hopen wij dat vele leden in de
maand maart hun stemmen gaan uitbrengen op de DSV en de spaarpunten van de Jumbo schenken
aan de DSVeno. Mogelijk dat deze leden met
familie en kennissen ook nog wat stemmen van de Rabobank kunnen uitwisselen en zodoende
meerdere verenigingen samen met de DSVeno kunnen meedelen uit de pot van Hart voor Salland.
Voor alle overige actuele zaken en activiteiten verwijs ik een ieder graag naar de wekelijks
verschijnende nieuwsbrieven per mail, het
Info-bulletin en de prachtige site van de DSVeno.
Waarbij het van groot belang is dat de vrijwilligers van de informatievoorziening tijdig en
voldoende informatie aangereikt krijgen vanuit alle geledingen van onze vereniging. Alleen zo kunnen
we blijven genieten van onze mooie site en informatie via de wekelijks nieuwsbrief blijven ontvangen.
Verder wens ik vanaf deze plaats, alle geblesseerden en zieken een voorspoedig herstel toe.
Zij die actief en eventueel ondersteunend uitvoering geven aan het leiding geven van wedstrijden en
zij die scheidsrechters rapporteren, begeleiden tijdens voetbalwedstrijden, wens ik heel veel
plezier en
succes.
En zoals al in de afgelopen jaren, blijft
onze lijfspreuk:
‘Samen staan wij Sterk’
Gé Duchatteau
Voorzitter

Elderik Schoolderman bedankt het bestuur voor de heerlijke fruitmand.
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Verjaardagen komende maanden
Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne
verjaardag toegewenst:

Februari
9 Wilco Lobbert
10 Derya Serik
15 Wim Bronsvoort
15 Rudi Middendorp
18 Evert-Jan Eggink
19 Edwin Mulder
22 Ans Peters
22 Frans te Riele
23 Roelof Timmermans
25 Rinie Nijenhuis
26 Marc Haverkamp
27 Hanneke Schaap
28 Sjoerd Nanninga
29 Maarten Hulst

Maart
3 Eric Philippo
5 Jeffrey Kleine Koerkamp
7 Bram Dijkhuizen
11 Gert Keijl
13 Robbert Karkdijk
17 Hicabi Cegerek
17 Mario Julius
21 Dick Schneider
28 Jos Pleizier
30 Djarno Brokelman

April
5 Frans Lugtenberg
8 Herman Veldhoen
10 Mick Bronts
10 Stephan Zwier
11 Wilma Zwier
16 Jochem Odink
19 Evert Gerrits
19 Geke Vergeer
21 Nick Koers
25 Joop Lodewijk
27 Jelle van de Valle
28 Han Marsman

Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud
Ron Sotthewes
Tel: 06 – 23 40 17 10
E-mail: ron.sport@hotmail.com
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Commissie Opleidingen
Weinig nieuws?
´Als ik de baas zou zijn van het journaal
Dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever
De hele wereld werd meteen een beetje liever
Want ik negeerde alle narigheid totaal…´
Zo klinkt het refrein uit een bekend liedje van Kinderen voor
Kinderen, dat velen nog zullen kennen uit hun eigen jeugd of uit de tijd dat
zij hun eigen kinderen grootbrachten. Onze middelste, ze is nu ongeveer
zes en een half, zingt het mee alsof ik een Argentijn zijn eigen volkslied
hoor zingen. En ja, dan is papa best wel trots en denk ik met weemoed
terug aan mijn eigen jeugd, zo’n 40 jaar geleden…
Slecht nieuws is natuurlijk van alle tijden. En ja, slecht nieuws wordt
sneller doorgesluisd dan goed nieuws. En inderdaad: ook mij bekruipt het
gevoel dat er tegenwoordig meer slecht nieuws om ons heen is dan ooit
tevoren en het blijft ook nog eens langer
hangen. De aanhoudende onrust en aanslagen in Syrië en Turkije, een bus
met Hongaarse schoolkinderen van wie een groot aantal overlijdt en de
inauguratie van een maniak als president van de VS. Naast Dumpert.nl
verwacht ik zeer binnenkort dat de websiteTrumpert.com de lucht ingaat.
Wat dat slechte nieuws betreft is er misschien weinig nieuws
onder de winterzon, maar dat wordt andermaal versterkt doordat het via
zoveel verschillende kanalen tot ons komt. De wereld ligt aan onze voeten,
maar dan anders…
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Vervolg commissie Opleidingen
Waar mijn vader vroeger niet uit zijn stoel en van achter zijn krant weg te krijgen
was en steevast NIET antwoordde als je hem iets vroeg, omdat hij zo in zijn
dagblad verdiept zat, zo zit menigeen tegenwoordig vastgeplakt aan zijn
schermpje. Dat kan een mobieltje zijn, een laptop, een I-pad; dat is me om het
even. Het enige verschil is dat mijn vader vroeger zijn krant niet meenam naar een
feestje om hem daar uitgebreid te gaan zitten lezen.
Het gaat mij er om dat je vroeger de krantenjongen door de vrieskou kon horen
aankomen (als je tenminste vroeg genoeg wakker was) om de ochtendkrant door de
bus te gooien. En diezelfde krantenjongen gaf je zo rond de feestdagen een dikke
fooi voor het feit dat hij de krant het hele jaar zo keurig gebracht had. Of
wellicht een veel kortere periode, want de gewiekstere gasten bezorgden slechts
vanaf een maand voor kerst en hielden er dan direct na de feestdagen weer mee
op, want dat waren financieel gezien de lucratiefste maanden van het jaar voor de
krantenbezorgers.
Een van de betere amateurelftallen uit mijn eigen jeugd kende trouwens een hoop
PTT’ers. Voor de jongeren onder ons: PTT is de voorloper van het huidige PostNL
en dat stond (als ik me niet vergis) kortweg voor: Post, Telegraaf, Telefonie.
Gasten die een bereconditie
hadden, want ze zaten de hele week op de fiets, bezorgden door weer en wind
persoonlijke berichten en ze waren nooit ziek, want ze hadden een betere
weerstand opgebouwd dan Reinier Paping en Evert van
Benthem bij elkaar. Deze PTT’ers brachten de hele week, behalve op zondag. Dan
juist niet! Ook niet op het veld. Trainer Peter Visee had de mannen, die elkaar
door en door kenden, gesmeed tot een hecht team en ze wisten elkaar blindelings
te vinden. Dit elftal promoveerde jaren achtereen van de 3e klasse zondag tot aan
de hoofdklasse, waarin ze het drie jaar volhielden en het zelfs bijna tot de KNVBbeker wisten te schoppen.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Stuk voor stuk gewone jongens, die wilden werken voor elkaar, na afloop van de
trainingen samen het clubhuis dicht deden en de hele week de tijd hadden om tijdens
het post sorteren de wedstrijd en de tegenstander te analyseren. Geen wonder dat
ze geadoreerd werden door de plaatselijke jeugd en dat het keer op keer leuk was om
de post te bezorgen bij de fans, die wekelijks langs de lijn stonden om hun
plaatselijke idolen door heel Utrecht, Noord- en Zuid-Holland te bewonderen. Een
mooi fenomeen om te zien, deze blauwe leeuwen.
Wat destijds ook nieuws was, waar wij wekelijks op zaten te wachten, was het
clubblad van de vereniging, zoals u dat waarschijnlijk ook van uw eigen vereniging
heeft gehad. Ik kon niet wachten tot ´De Spetter´, zoals ons clubblad heette, op
woensdagmiddag door de bus viel. Meteen lag ik languit op de bank de
wedstrijdverslagen te lezen, bekeek ik de tussenstanden (als die erin stonden) en
konden we maar liefst twee weken (!) vooruit kijken naar de komende tegenstanders.
Ik merk dat dit nostalgische
gevoel langzaam maar zeker aan het verdwijnen is, doordat nu op elk
moment van de dag het nieuws voor het oprapen ligt en dat voor iedereen het
wedstrijdprogramma voor het hele jaar inzichtelijk is vanaf het begin van de
competitie. Zo was dat trouwens ook met de oude, op vies grijs papier gedrukte
‘Officiële Mededelingen’ van de KNVB. Later op wat
witter papier met een grote oranje balk bovenaan. Daarin zocht je je
eigen naam op en kon je wel twee wedstrijden vooruit zien, naar welke clubs je mocht
de komende weken. Als je geluk had, een enkele keer drie weken vooruit.
Tegenwoordig gaat dat heel anders. De uitslagen komen vrijwel direct op de diverse
pagina’s van het wereldwijde web en de wedstrijdverslagen volgen niet veel later.
Fanatieke collega’s struinen het internet af naar kritieken of informatie, al dan niet
lovend en om hun voordeel mee te doen. Of ze gebruiken het in hun
wedstrijdvoorbereiding voor de eerstvolgende wedstrijd die ze mogen leiden.
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Vervolg Commissie Opleidingen
En zo zal het andersom ook wel gaan. De serieuzere, fanatieke voetballeiders of –trainers
nemen de arbitrage mee in hun wedstrijdvoorbereiding, want daar kunnen ze hun voordeel mee
doen.
In het dagelijks leven gaat het niet anders. Als je op zoek bent naar een geschikte job, doe je
er verstandig aan het bedrijf waar je wilt werken goed door te lichten op internet of via
andere kanalen. Andersom gebeurt dat ook: als sollicitanten uitgenodigd worden, is een
screening via de digitale media absoluut geen uitzondering meer. En dan kom je soms bizarre
dingen tegen, kan ik u vertellen. Een van de kandidaten solliciteerde vanuit Spanje ‘omdat het
moest’ en wilde wel op
gesprek komen, maar dan moest ik zijn reiskosten voor m’n rekening nemen. Ik besprak met
mijn directeur dat ik hem wel wilde spreken, maar dan op één voorwaarde: ik bezocht hem dan
wel in Spanje.
U begrijpt dat het van een ontmoeting nooit is gekomen, maar het UWV was er weer tevreden
mee…
Ik heb het in een van mijn eerdere artikelen al eens gehad over de kracht van media en dat het
mijns inziens goed zou zijn er aandacht aan te besteden op een spelregelavond, want ik durf te
beweren dat menigeen zich er niet van bewust is hoe hij of zij zichzelf presenteert. In real
life, maar zeker ook in de voor anderen beschikbare informatiebronnen, zoals internet. Ik kan
me verheugen op die avond, want dan kunnen we een hoop van elkaar leren en lopen we voor op
onze collega’s, die zich hier niet van bewust zijn. Een avondje mediatraining lijkt mij een zeer
welkome en zinvolle invulling van een avond van de commissie Opleidingen. Zo kunnen we de
beïnvloedingsfactoren wellicht leren
beïnvloeden. Dat lijkt me een bijzondere ervaring. Als commissie zijn we hierover nog in een
brainstormende fase, maar mocht u zelf zinvolle suggesties hebben, dan houden wij ons
hiervoor aanbevolen.
Het kan ons niet kritisch genoeg zijn, want na Van Gaal en Erdohan schijnt nu zelfs de nieuwe
president van de USA er een handje van te hebben het met de nieuwsfeiten en de media niet
zo nauw te nemen. Feit en fictie liggen akelig dicht bij elkaar, zullen we maar zeggen…
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Vervolg Commissie Opleidingen
Tot slot nog twee ‘nieuwtjes’: ons spelregelteam is volop in de voorbereidingen en
vordert gestaag. De interne concurrentie neemt toe, want er zijn twee nieuw(s)komers
bij het team: we verwelkomen met Martijn Vos een
topper die zowel op het veld als op straat zijn mannetje wel staat. (proces-) Verbaal
sterk en ook schriftelijk kan hij wel een duit in het zakje (laten) doen. Verder krijgt het
team meer internationale allure door de komst van Sezgin Degirmenci. De organisator en
animator van de Technische Commissie heeft te kennen gegeven zijn steentje bij te
willen dragen aan het spelregelteam. Beiden zijn zij van onschatbare waarde, getuige hun
scores op de spelregelavonden. Heren, namens ons meer dan hartelijk welkom bij de
spelregelbrigade en we hopen dat jullie coach Gerard lekker scherp kunnen houden, zoals
altijd.
Een ander nieuwtje ‘vers van de pers’ (voor zover mogelijk en nog niet bij u bekend): er
gaan al langere tijd geruchten om onder andere vanwege de
teruglopende ledenaantallen bij onze zusterverenigingen en met het oog op de toekomst
(vergrijzing) een aantal COVS-verenigingen te clusteren. Een van de recentste ideeën
hierover betreft de toekomstig te formeren ‘Scheidsrechtersvereniging
Stedendriehoek´ (Apeldoorn, Deventer,
Zutphen). Jaren geleden is dit ook al eens te berde gebracht, maar het is er nooit van
gekomen. Nu lijkt het toch wat serieuzere vormen aan te nemen. Wat mij betreft had
dit een onderwerp voor een praatavond geweest, maar kennelijk wordt de soep bij het
bestuur nu nog niet zo heet gegeten als die wordt opgediend.
Persoonlijk ben ik echter erg benieuwd naar uw mening over dit samenwerkingsverband,
want vooral in het Apeldoornse (en in mindere mate ook in
Zutphen) zijn de plannen hiervoor in een wat verder gevorderd stadium.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Wilt u uw mening hierover kwijt? Dan verzoek ik u in een (liefst) kort
bericht via mail (m.vanschalkwijk@hetnet.nl of anders via de app:
06 – 2817 2845) te laten weten hoe over een eventueel samenwerkingsverband met deze zusterverenigingen wordt gedacht.
Laat uw stem horen! In een volgende editie kunnen we dan met de
commissie Opleidingen ook bekijken wat we hierin zouden kunnen
betekenen.
Verder niets ‘nieuws’ onder de zon zijnde (want het is maar bar koud
in deze dagen), groet ik u, mede namens mijn opleidingscompanen
Alex & Rudie,
Marcel van Schalkwijk

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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De Ontspanningscommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken)
organiseert een halve klaverjas-kaartmarathon en wel op zaterdag 18 maart 2017 van 10.00 tot 17.00
uur in ons clubgebouw: De Keurkamp, Keurkampstraat 3a, 7415 DL te
Deventer (tel. 0570-607071). Open vanaf 09.00 uur. Er is ruimte voor 18 tafels (= 72
personen). Dus indien u zich ook wilt opgeven, doe het dan op tijd want, vol = vol !!!!!!!
De kosten zijn € 10,- per persoon. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een kop koffie/thee
aangeboden, een lunch tussen de middag (twee broodjes/kop soep) en ’s middags zal met een snack
worden rondgegaan.
De winnaars van het kaarten zullen zeker in de prijzen vallen en er is een prijzenkans van 50% voor de
deelnemers aan de marathon!!!! Er worden 7 bomen van 16 keer geven gespeeld.
’s Middags zal ook een verloting worden gehouden, met mooie prijzen!!!!
Aanmelden telefonisch bij Piebe Zwier (tel. 0570-654101 of 06-45102995), via de e-mail:
pk.zwier@home.nl of bij Gé Duchateau (tel. 0570-633867 of 06-13334408), via de e-mail:

g.duchatteau@home.nl en via onderstaande invulstrook.
Opgave vóór vrijdag 10 maart 2017.
Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 18 maart 2017 met ...............personen.
De kosten à € 10,- per persoon zijn wel/niet direct betaald
aan Gé Duchateau of Piebe Zwier. Datum inschrijving:
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2017
Commissie Opleidingen
Vraag 1
Bij een inworp blijft de inwerper zo lang met de bal in zijn handen staan, dat de scheidsrechter besluit
om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna worden
hervat?
a)

Met een inworp voor dezelfde partij.

b)

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

c)

Met een inworp voor de tegenpartij.

d)

Met een scheidsrechtersbal op de zijlijn.

Vraag 2
Omdat een speler geblesseerd in het speelveld ligt en direct verzorging nodig heeft, heeft de
scheidsrechter het spel onderbroken. Hij hervat na de verzorging het spel met een scheidsrechtersbal.
Van partij A weigeren de spelers daarbij aanwezig te zijn. Wat moet de scheidsrechter nu doen?
a)

Hij voert de scheidsrechtersbal gewoon uit, want in de regels staat nergens dat de spelers

b)

Hij geeft een indirecte vrije trap aan partij B.

c)

Hij draagt de aanvoerder van partij A op zorg te dragen voor een speler en wijst hem op de

aanwezig moeten zijn.

gevolgen (hij mag de wedstrijd tijdelijk staken en als er na 30 minuten nog geen speler is, staakt hij
de wedstrijd definitief).
d)

Hij staakt de wedstrijd definitief.

Vraag 3
Vlak voor het verstrijken van de speeltijd kent de scheidsrechter een vrije schop toe aan partij A, net
buiten het strafschopgebied van partij B. Voordat de vrije schop wordt genomen, ziet de scheidsrechter
dat de speeltijd is
verstreken. Hij zal nu:
a)

Eerst de vrije schop laten nemen, de uitwerking afwachten en daarna

b)

De wedstrijd als beëindigd beschouwen.

c)

Eerst de vrije schop laten nemen en dan direct affluiten.

d)

De wedstrijd verlengen met 2 minuten.

affluiten.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2017
Commissie Opleidingen
Vraag 4
Wie bepaalt op welk doel de serie strafschoppen na het einde van een
wedstrijd wordt genomen?
a) De scheidsrechter.
b) De winnaar van de ‘eerste’ toss voor aanvang van de strafschoppenserie.
c) De winnaar van de ‘tweede’ toss voor aanvang van de strafschoppenserie.
d) De partij die bij de aanvang van de wedstrijd de beginschop nam, wordt door de
scheidsrechter aangewezen.
Vraag 5
Net buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een tegenstander bij
zijn shirt vastgepakt, omdat de aanvaller hem dreigt te passeren. Op de lijn van het
strafschopgebied laat de tegenstander de aanvaller weer los, waardoor de aanvaller
valt. De scheidsrechter fluit af en moet:
a) Een directe vrije schop toekennen.
b) Een indirecte vrije schop toekennen.
c) Een scheidsrechtersbal toekennen.
d) Een strafschop toekennen.
Antwoorden december 2016
De antwoorden kunt u vinden verderop in
het Infobulletin,
na het artikel van de
Ontspanningscommissie.
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Ontspanningscommissie
December bij 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. In de
hiernavolgende stukken proberen we je mee te nemen naar een aantal hoogtepunten
van deze maand, daarbij hopende dat we dit jaar minstens zo’n fantastische maand
weer kunnen creëren met de hulp van jullie!

Sinterklaas bij de DSV
Maandenlang werden onze leden door de zwarte pieten in en rondom de
Keurkampstraat gevolgd. Op donderdagavond 1 december was de grens bereikt en
vond Sinterklaas het tijd om alle bevindingen te delen. En daar had de
goedheiligman dus ook aardig wat
tijd voor nodig. Zelfs tot na 23.00
uur bleven de ruim 60 leden aan de
lippen hangen van Sint. Na een
bijzondere entree en de nodige
pepernoten die uitgedeeld werden
door Piet Martijn en Piet Milan,
werden maar liefst 25 DSV-leden in
‘het zonnetje’ gezet.
Als eerste zocht Sinterklaas een verklaring voor het behalen van het Oostelijk
Kampioenschap veldvoetbal. Waarschijnlijk is het de tijd die Sezkin stopt in de
taken van de Technische Commissie, want het kan toch niet aan de coach hebben
gelegen…
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Vervolg Ontspanningscommissie
Maar ook een gedurfde actie van Marinus en Jelle tijdens de zomeractiviteit, de
fietstocht, werd benadrukt. Daar waar verschillende mensen de blubberige tocht
over het blotevoetenpad van het Hof van Twello staakten, gingen zij ongestoord
door en konden zij met hun verjongde voeten weer terugfietsen richting
Diepenveen.

Uiteraard moest Gerard even gefeliciteerd worden, omdat hij afgelopen jaar lid
van verdienste is geworden. Fantastisch nieuws, net als het nieuws vanuit huize
Derya. Derya en Demet konden een mooie gezinsuitbreiding vieren. Na een vogeltje,
was er dan nu het echte werk, zoon Kaya, en gelukkig maakt iedereen het goed.
Soms was het ook tijd voor een algemeen rondje. Er was namelijk een drietal leden
getrouwd in het afgelopen jaar en ook dat is de pieten niet ontgaan. Han, Rens en
Robbert ontvingen voor dit heuglijke nieuws uiteraard een kleinigheidje als
bruiloftsgeschenk.
Vanaf deze plaats willen we graag Sinterklaas en zijn pieten bedanken voor het
bezoekje. Zij hebben ervoor gezorgd dat we deze avond nog lang zullen herinneren,
ook de leden die bij Sinterklaas moesten komen die hiervoor niet zijn genoemd…
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Vervolg Ontspanningscommissie
Kerstbingo bij de DSV
Op 17 december 2016 was het dan weer zover, de traditionele DSV Kerstbingo
stond 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, wat overigens steeds moeilijker werd naarmate de avond
vorderde. Enkele DSV`ers hadden vrienden en familie meegenomen, waardoor er
zelfs stoelen bijgeplaatst moesten worden.
Het deelnemersaantal kwam uiteindelijk op 75 personen, de ‘huiskamer’ zat vol,
iedereen deed zich
tegoed aan de koffie en de heerlijke
versnaperingen. Deze waren wederom gemaakt door
onze huisbakker Ab van Buren, klasse! Na een
dankwoord voor de mooie opkomst en aan alle
sponsoren, zoals Mooi, Leuk en
Lekker, Boddeke, Jumbo Boreel, Pakjeswinkel,
Buitink, Kaasland en Andres Notenbar, die hadden
meegewerkt aan de ondersteuning van de prijzen,
kon de avond beginnen. De eerste nummers galmden
door de zaal en werden professioneel bijgehouden
door de veelal trouwe bezoekers.
Wat opviel was dat de altijd in opvallende kleding en immer trouwe omroeper van
de bingogetallen niet aanwezig was. Hij werd vervangen door onze duizendpoot
en tevens voorzitter ons aller DSV,
Gé Duchateau.
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Vervolg Ontspanningscommissie
We kunnen zeggen dat dit hem zeer goed afging en er geen enkele discussie
was over de genoemde getallen of foute bingo’s. Alhoewel één moment van
onoplettendheid leidde tot verwarring van enkele mensen in de zaal. Gé’s
enthousiasme zorgde ervoor dat na het
noemen van een tiental getallen, hij aan de verkeerde knop zat en
vervolgens alle ballen weer verdwenen in de bak eronder! De mensen
in de zaal pikten het zeer goed op, alleen Elderik Schoolderman had eerst
een foute bingo nodig om zich hierna weer te herstellen met een goede bingo
en een stel grote prijzen.
De mooie prijzen werden ronde na ronde tot aan de hoofdprijzenronde
dankbaar in ontvangst genomen en goed verdeeld over de grote groep
aanwezigen. Ook de traditiegetrouwe gebaksronde, de bitterballenronde,
worstenronde en de lotenverkoop aan het einde verliepen zeer goed. Na
afloop werd nog een drankje gedronken door een ‘enkeling’, anderen gingen
met de prijzen onder de arm tevreden naar huis.
Het was een heerlijke avond waar we als OC enorm blij mee zijn.
Namens de OC-collega`s
bedanken we alle aanwezigen,
de vrijwillige
barmedewerkers, Roelof en
Marijke en Gé voor zijn
ondersteuning die avond met
het omroepen van de
bingogetallen.
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Vervolg Ontspanningscommissie
Avond in kerstsferen bij de DSV
De laatste donderdagavond van het jaar is traditiegetrouw de Avond in kerstsferen
bij de DSV, en tevens de laatste OC-activiteit van het jaar voor het oliebollen bakken
de 30ste.
Als OC hadden we tegen elkaar gezegd, dit moet een topavond worden, laten we goed
uitpakken. De zaal werd grondig onder handen genomen samen met de
beheercommissie. Er kwam nieuwe verlichting en wederom mooie kerstbomen van
Marinus met de nodige versiering.
Ook de zaal werd anders ingedeeld wat achteraf een succes bleek te zijn, om 20.30
uur was alles gereed en de eerste leden met
partners kwamen binnen gedruppeld.
Het was een genot om te zien dat de bijna 100
aanwezigen van allerlei leeftijdscategorieën zich
verdeelden over de zaal. En we ons clubhuis
langzaam vulden met DSV-leden van 17 tot ruim
in de 80 jaar. Na de opening van de voorzitter
konden we gerust zeggen dat de zaal nokvol zat
en werkelijk elk plekje was benut, het feest kon
beginnen.
En dat het een feest zou worden
hebben we geweten, de opening was voor Erwin
Nyhoff, deze uit Heeten afkomstige zanger met
onder andere roots en bekendheid bij de Voice
van Holland deed diverse nummers en had de aanwezigen al gauw op de dansvloer.
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Vervolg Ontspanningscommissie
De Goldies volgden Erwin op voor het tweede muzikale gedeelte van de avond, zij
waren bij ons al bekend van twee jaar geleden, en wat hebben we ook van hen weer
genoten. Dat wij als DSV voor een avond dergelijke muzikanten mogen hebben, in ons
clubhuis is geweldig.
Erwin Nyhoff deed enkele nummers samen met de Goldies en zou dan vertrekken, dit
liep echter een beetje anders. Door het enorme enthousiasme van de aanwezigen
werden de artiesten opgezweept en stond
Erwin samen met de Goldies om 23.30 uur nog steeds te spelen!
De vonken vlogen van de dansvloer en elke beschikbare centimeter werd door jong en
oud benut.
De barbezetting die avond moest alle zeilen bijzetten om een ieder van drankjes te
kunnen blijven voorzien. Voor Piebe en Dinie, die op die avond meer kilometers hebben
gemaakt dan op andere avonden, kwam er geen eind aan. De OC verzorgde de koude en
warme hapjes voor de avond en sloten aan het einde af met broodjes beenham.
Daar waar het programma op 00.00 stond, gingen de laatste mensen om 0.40 uur weg!
We hebben als OC nog niet zo genoten sinds déze avond in kerstsferen. Jong en oud
spraken en dansten met elkaar, bleven tot de laatste uurtjes en genoten intens van de
muziek, de hapjes en de drankjes.
Om in het kort te verwoorden wat Dick Schneider zei aan het einde van de avond. Als
we dagelijks kijken naar het nieuws en de narigheid zien om ons heen, in de wereld
maar ook dichtbij, dan kunnen we na een avond als deze beamen dat we ons enorm
gelukkig mogen prijzen, om met jong en oud ‘samen’ onder deze omstandigheden een
jaar als deze te mogen
afsluiten.
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Vervolg Ontspanningscommissie
Ook een speciale dank aan Frits en Reni. Zij hebben de voorwaarden
geschapen voor het ontvangen van deze (inter)nationale bekendheden in onze
huiskamer.
Namens de OC-collega`s bedanken we de barbezetting Piebe en Dinie, de
aanwezige DSV-leden en hun partners voor deze werkelijk
onvergetelijke avond!
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Vervolg Ontspanningscommissie
Nieuwjaarsavond
Zowel bij het darten als biljarten deden ruim 40 leden een poging om verder te komen
in het speelschema en zichzelf te kronen tot jaarwinnaar. Maar wie was de Dick
Jaspers van het biljart en de Michael van Gerwen van het darten?
Voordat de finales op het programma stonden, werden alle meegenomen prijzen
verloot onder de leden. Dit jaar heeft een ieder erg zijn best gedaan, waardoor er
een mooie prijzentafel ontstond. Uiteraard ging
Elderik er met de grote prijzen vandoor, maar er was een ook jonge
kaper op de kust. Daar waar de grote prijzen vergeven waren, ging Stan niet voor de
kwaliteit van de prijzen, maar de kwantiteit. Met de hulp van drie tassen en nog wat
andere mensen, ging hij naar huis.
Bij het biljarten was dat een verschrikkelijk spannende en onvoorspelbare strijd. In
de ene halve finale won Dick van Dick, maar Dick ging door naar de finale door het
afstaan van een finaleplek door Dick. Dat betekende een zinderende finale tussen
Dick en Theo, de verrassing van het toernooi. Na een goede start van Theo, besliste
Dick Toorneman de
finale in de laatste beurt in zijn voordeel.
Het darttoernooi eindigde met een hoogstaande finale waar de gemiddelden er niet
om logen. Eric Noortman verloor deze finale nipt van Jeffrey van Welsen, waardoor
zowel Jeffrey als Dick zich in ieder geval een heel jaar kampioen van de DSV mogen
noemen.
De Ontspanningscommissie
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Antwoorden spelregelvragen
Antwoorden spelregelvragen Info-bulletin februari 2017
Het antwoord op vraag 1 is A

Spelregelboek (regel 15)
De bal was nog niet in het spel, dus moet de inworp alsnog door dezelfde partij
worden genomen.
Het antwoord op vraag 2 is A

Spelregelboek (regel 8)
Alle spelers (ook de doelverdediger) mogen bij de scheidsrechtersbal betrokken zijn.
De scheidsrechter mag niet besluiten wie er wel of niet bij mag zijn en mag ook het
resultaat niet bepalen.
Het antwoord op vraag 3 is B

Spelregelboek (regel 7)
De wedstrijd zal niet verlengd mogen worden voor het nemen van een vrije schop.
Het antwoord op vraag 4 is B

Spelregelboek (regel 10)
Tenzij er andere overwegingen zijn (bijvoorbeeld: toestand van het veld, veiligheid
etc...) tosst de scheidsrechter eerst om te bepalen op welk doel de strafschoppen
genomen zullen worden. Daarna tosst de scheidsrechter weer en het team dat deze
toss wint, kiest of ze de eerste of tweede strafschop willen nemen.
Het antwoord op vraag 5 is D

Spelregelboek (regel 12)
Omdat de vrije schop genomen moet worden op de plaats waar men
loslaat, zal in dit geval een strafschop worden toegekend, omdat de lijn ook bij het
strafschopgebied behoort.
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Oliebollenploeg
Oliebollen bakken 2016
Vrijdag 30 december was het weer zover.
Gezellig weer oliebollen bakken bij de DSV. Zelfs de
clubavond was verzet van de donderdagavond naar de
dinsdagavond!
De vaste ploeg (Ab, Wilma, Stephan, Marc, Kim en
Piebe) hadden er weer zin in. Woensdagavond alles
op de plek gezet en alles afgeplakt met karton. De
kantine anders ingedeeld en we waren er weer
helemaal klaar voor.

Donderdagmiddag de sneeuwballen en appelbeignets
al gemaakt, zodat we ons vrijdag vol op de oliebollen
konden storten. Om 04.00 uur aanwezig en begonnen
met een bakkie koffie! De eerste oliebollen gingen
om 05.00 uur in de pan en er hing weer een heerlijke
ouderwetse geur!
Onder het motto: ‘Never change a winning team’, liep
het als een speer. Alleen kreeg Ab niet het gewenste
resultaat van de vulling voor de sneeuwballen!
Bliksem! Cakebeslag meegenomen in plaats van roomvulling. Als een speer
‘s morgensvroeg met hoge snelheid naar Apeldoorn heen en terug en daarna
met de goeie materialen aan de slag. We liepen hierdoor wel een vertraging op,
maar geen probleem. We lagen goed op schema. Het was gezellig en alles
verliep voorspoedig.
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Vervolg oliebollenploeg
Zo rond 12.00 uur kwam Gé Duchatteau met tomatensoep en heerlijke
broodjes voor de inwendige mens. Dit smaakte weer goed en een
bedankje voor Corrie Duchatteau is dan ook op zijn plaats!
Het bakken ging in een hoog tempo door, zodat we al zo tegen 13.00 uur
klaar waren!
Voor het eerst hadden zich twee personen (Hanneke Schaap en Ron
Sotthewes) gemeld om te helpen met het schoonmaken voor na die tijd.
Tegen 15.00 uur bij ons zijn, maar ja nu waren ze eerder nodig. Ron was er al iets eerder
en Hanneke kwam netjes tegen 15.00 uur. Leerproces voor volgend jaar!!
We waren lekker op tijd klaar en vanaf 15.00 uur kwam een ieder de bestellingen
ophalen. Marijke en Roelof Michel deden de bar, waarvoor onze dank. Om 18.00 uur einde
oefening.
We waren wel moe, maar met een voldaan gevoel.
Een ieder bedankt en in 2017 allemaal nog meer verkopen!!!
Piebe Zwier
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Mededelingen VCN-januari 2017
Publicatiedatum op www.covs.nl: 25 januari 2017
Toelating tot SOII en SOI
Vanuit verschillende delen van het land zijn geluiden te horen
geweest van scheidsrechters die zich hadden aangemeld voor een SOII- of SOIcursus van de KNVB, maar vervolgens teleurgesteld werden door een afwijzing.
Omdat dit soort teleurstellingen niet bevorderlijk zijn voor de motivatie van
scheidsrechters die zich graag willen ontwikkelen, heeft de COVS vragen gesteld aan
de KNVB over de eisen die worden gesteld aan deelnemers van deze cursussen. In
hun reactie geeft de KNVB aan dat ze enigszins
verrast waren door het hoge aantal aanmeldingen voor de cursussen en dat ze
daarom scheidsrechters teleur hebben moeten stellen. Er zal nu aan de voorkant
meer helderheid worden gegeven over de toelatingseisen. Daarbij zal de KNVB bij
veel aanmeldingen als eerste de scheidsrechters een plek geven die één groep lager
fluiten dan de groep waarvoor, om in aanmerking te komen voor promotie, de cursus
met goed gevolg afgelegd dient te worden. Dat betekent dus dat scheidsrechters die
in groep F fluiten en naar groep E
willen promoveren (met goed gevolg afgesloten SOII is dan een voorwaarde)
voorrang krijgen boven scheidsrechters die nog in groep G fluiten.
Reiskosten bijeenkomsten KNVB
De COVS heeft ook naar aanleiding van vragen vanuit het land
contact gehad met de KNVB over de reiskostenvergoeding bij
verschillende KNVB-bijeenkomsten en opleidingen voor officials (dus ook rapporteurs
en begeleiders). We hebben de KNVB
gevraagd om hun beleid op dit gebied nog eens toe te lichten.
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Vervolg mededelingen
Hieronder de reactie van de KNVB:


Verplichte landelijke bijeenkomsten worden altijd vergoed. We zijn van mening
dat bij verplichte bijeenkomsten met een vaak grote reisafstand de reiskosten
voor een official vergoed moeten worden.



Voor opleidingen vergoeden we geen reiskosten. We zijn van mening dat een
opleiding een investering is in jezelf. Daarnaast willen we graag de opleidingen
betaalbaar houden.



Voor themabijeenkomsten in het district vergoeden we geen reiskosten. Deze
themabijeenkomsten zien we ook als een investering in jezelf. Daarnaast
proberen we de themabijeenkomsten zo dicht
mogelijk bij de scheidsrechter te organiseren, zodat de reisafstand en de
kosten beperkt blijven.

In een telefonisch overleg met de KNVB volgde nog de toelichting dat regionale
bijeenkomsten voor rapporteurs die een zeer verplichtend karakter hebben,
doordat de KNVB zelf bijvoorbeeld een aantal essentiële zaken heeft gewijzigd,
ook vergoed worden. Dat geldt dus niet voor reguliere bijeenkomsten voor
rapporteurs op districtsniveau. Wat betreft de themabijeenkomsten geldt dat in
het verleden voor de shuttle-runtesten ook geen reiskostenvergoeding werd
betaald, nu de maatwerkbijeenkomsten daarvoor in de plaats zijn gekomen, blijft
dat beleid gelijk.
Het standpunt van de COVS in deze is:
De COVS is van mening dat een bijdrage vragen om deel te nemen aan een cursus
of onkosten bij regionale bijeenkomsten voor scheidsrechters of rapporteurs niet
te vergoeden, redelijk is, maar daar moet dan wel iets tegenover staan. Bij de
werkelijke kwaliteit van cursussen
stellen wij wel vraagtekens, die zal wat ons betreft op punten nog
verbeterd moeten worden.
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Vervolg mededelingen
De kwaliteitsslag gaat met name over de uitvoering. De opleidingen
zoals die op papier staan, hebben voldoende kwaliteit, maar vanuit het hele land
krijgen we wel veel geluiden dat de manier waarop uitvoer wordt gegeven aan de
opleidingen door docenten/begeleiders, nog niet altijd optimaal is geweest in het
afgelopen jaar, waardoor kansen onbenut blijven. Het beeld bestaat dat docenten
nog niet voldoende waren voorbereid op de nieuwe opzet van veel opleidingen. Als
deze kwaliteitsslag gemaakt kan worden, staat er meer dan voldoende tegenover
om de eventuele kosten die een scheidsrechter maakt om aan de opleiding/
bijeenkomsten deel te nemen, te rechtvaardigen.
De COVS blijft over de kwaliteit van de opleidingen in gesprek met de KNVB. De
contacten met de KNVB academy zijn aangehaald en er lopen nu dus korte lijntjes.
Zo zal de coördinator arbitrage-opleidingen ook aanschuiven bij de volgende
bijeenkomst van de COVS-commissie
Werving en Behoud om verder te praten over de kwaliteit van opleidingen van de
KNVB, maar zeker ook over goede samenwerking tussen de KNVB en COVS bij deze
opleidingen.
Onderscheidingen voor assistent-scheidsrechters
Scheidsrechters die tien jaar voor de KNVB fluiten, komen in aanmerking voor een
onderscheiding van de KNVB (zilveren waarderingsspeld voor scheidsrechters). In
district Oost was het tot afgelopen seizoen zo, dat assistent-scheidsrechters hier
niet voor in aanmerking
kwamen. Een erg vreemde situatie, waarover de COVS dan ook aan de bel heeft
getrokken. De KNVB heeft het beleid landelijk gelijk getrokken, ook in district
Oost komen assistent-scheidsrechters nu in aanmerking voor dergelijke
onderscheidingen.
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Gastspreker
Pol Hinke bij de DSV
Donderdag 26 januari bezocht VCN-voorzitter Pol Hinke onze vereniging. Hij wilde - als
spreker van de maand - met ons van gedachten
wisselen over de meerwaarde van de COVS. Met stellingen probeerde hij onze reacties
op te roepen om vervolgens de reacties te vergelijken met de plannen binnen het COVSbestuur.
Als voorzitter bezoekt hij regelmatig een COVS-vereniging en ervaart dat bij veel
verenigingen de blik naar binnen is gericht (als wij het maar goed hebben, als het ons
baat .. dan) in plaats van op de inhoud van een landelijke organisatie (wat hebben wij
elkaar te bieden en van elkaar te ontvangen).
Stelling 1
Het lidmaatschap van de COVS heeft een toegevoegde waarde voor elke
scheidsrechter.
Stelling 2
Het is belangrijk dat de scheidsrechters zich in de COVS blijven
verenigen.
Aan de hand van de reacties uit de zaal en de plannen van het VCN (als overkoepelend
orgaan van alle COVS-verenigingen) legde hij uit dat de meerwaarde voor de
verenigingen onder meer ligt bij het centraal
scholen van de trainers. Ook maakte hij duidelijk dat elke scheidsrechter moet kunnen
rekenen op belangenbehartiging, op een goede training en op het up-to-date houden van
spelregels, op drie keer per jaar
andere activiteiten en op sociale contacten binnen de vereniging.
Meestal vindt dit plaats binnen de COVS-vereniging, maar deze kan daarbij een beroep
doen op zusterverenigingen en het VCN (als facilitair orgaan).
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Gastspreker
Stelling 3
De KNVB en COVS kunnen niet zonder elkaar.
Pol Hinke maakt duidelijk dat het VCN als een constructieve
partner op landelijk niveau bij de KNVB meepraat. Het VCN
onderhoudt namens alle scheidsrechters de contacten met de
KNVB over de wijze van
rapporteren, loopbaan van scheidsrechters, nakomen van (ook
juridische) afspraken. In zijn ogen moet het gaan om de
ontwikkeling van een scheidsrechter en zal rapporteren niet in
het teken moeten staan van ‘afrekenen’ maar ‘ontwikkelen’. Dat
vraagt om een andere wijze van
rapporteren en doorstromen!
Na een uur praten, luisteren,
ageren en reageren bedankte
voorzitter Gé Duchateau Pol voor
zijn inbreng en werd hij voorzien
van de vaste geschenken.
Han Marsman
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