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Van de 120 actieve scheidsrechters die de DSV telt, zijn er 70 ouder dan  

46 jaar. Sotthewes: ‘,Het komt voor dat bij jeugdwedstrijden in de tweede  

divisie scheidsrechters worden aangesteld die ouder zijn dan 70. Jongens van 
12 jaar, gefloten door 70-plussers: belachelijk. We hebben een werkgroep in 

het leven geroepen om aanwas van jongeren te krijgen. Zo gaan we in gesprek 

met clubs, om jongelui die daar al als arbiter actief zijn, bij ons een extra 

programma aan te bieden. Het is zeker niet onze bedoeling dat zij bij hun 

eigen club vertrekken om bij ons lid te worden.’ 
 

Spelregeltest 
Op hun zestiende moeten voetballers een spelregelkennistest via internet 

doen. ‘Wij helpen ze met de voorbereiding, door bij clubs theorieavonden te 

verzorgen. Sommigen sluiten zich daarna bij ons aan. We willen het voor hen 

aantrekkelijker maken lid te worden, door onder meer met hen op een groot 

scherm naar beelden van jeugdwedstrijden te gaan kijken.’ 

 
‘Voor de ontwikkeling van de jonge arbiter moet meer begeleiding vanuit de 

DSV komen’ zegt Duchatteau. ‘We onderzoeken nog hoe we dat het beste 

kunnen doen. Zo zitten we er aan te denken jonge talenten een jaar lang een 

begeleider toe te wijzen die hen, ook rond en tijdens wedstrijden, coacht. 
Het is niet direct ons doel een nieuwe René Temmink op te laten staan, wel om 

als vereniging in de breedte te groeien.’ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Werving jonge scheidsrechters 
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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  

mailto:rudieboone@kpnmail.nl
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training  

van 19.30-20.30 uur,  

tenzij anders vermeld in de Info 
Februari 2018 
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. 
 
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. 
 

   Wijzigingen voorbehouden  
Inleveren kopij Info uitgave april 2018,  

Uiterlijk 31 maart 2018 
 Jaargang 19, nummer 2 verschijnt 12 april 2018. 

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen? 
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Werving jonge scheidsrechters 

Gezocht: jongelui die lef hebben om scheids te worden 

Het aantal scheidsrechters dat in het weekend voetbalwedstrijden bij  

standaardelftallen wil fluiten, loopt al jaren terug. De Scheidsrechtersvereni-

ging Deventer en Omstreken (DSV) wil daar een eind aan maken, onder meer 
door talenten intensiever te gaan begeleiden. Maar éérst moeten die worden 

gevonden. 

 

‘Uitgaande van de huidige situatie is het goed denkbaar dat er over een jaar of 

vijf geen scheidsrechters meer zijn voor wedstrijden in de vierde en vijfde 
klasse’, zo luidt DSV-voorzitter Ron Sotthewes de noodklok. ‘Doordat de zesde 

klasse is geschrapt, lukt het nu nog wel bij alle duels een onafhankelijke arbiter 

aan te stellen.’ 

 

Vergrijzing 
De daling is vooral het gevolg van de vergrijzing van het arbiterskorps en door-

dat de bond hogere eisen stelt aan de spelleiders, weet Gé Duchatteau, vice-
voorzitter van de vereniging en als rapporteur aan de KNVB verbonden: ‘De  

beoordelingsstructuur is veranderd, omdat de bond een kwaliteitsimpuls wilde 

geven aan het arbiterskorps. De spelregelkennis van scheidsrechters moet  

omhoog en ze moeten dichter op het spel zitten. Dat betekent dat ze fysiek 

meer moeten kunnen brengen.’ 
 

Jongelui die gaan fluiten, moeten daarvoor bovendien het nodige overwinnen. 

‘Het is niet de eerste hobby waar een jongere aan denkt, het levert bij leef-

tijdsgenoten bedenkelijke gezichten op’, weet Sotthewes. ‘Moeten ze uitleggen 

waarom ze ervoor kiezen. Dat ze een blessure hadden en de sport actief minder 
goed kunnen beoefenen. Of dat ze niet hoog genoeg konden voetballen. Daar 

moeten we vanaf. Het is een volledig vak.’ 

 

Confrontaties 
Niet iedereen is geschikt om een voetbalpot te fluiten, meent de preses. ‘Je 
moet behoorlijk wat bagage hebben om een wedstrijd te kunnen 'managen'. 

Niet bang zijn beslissingen te nemen en confrontaties aan durven gaan. Daar-

naast vergt het de nodige tijd om gedegen aan de aftrap te verschijnen.’ 
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Van de Voorzitter Van de Voorzitter   

Na een fantastisch 2017 te hebben afgesloten en de serene rust tijdens 

de ‘winter’ in de diverse competities barst het weer los met activiteiten. 

 

Zo hebben wij op donderdag 15 februari aanstaande de 96e JALV, waarin 

het bestuur wederom verantwoording aflegt aan haar leden. Wij hopen 

uiteraard op een goed bezet clubhuis en veel vragen en/of opmerkingen 

die bijdragen aan een mooie toekomst van onze mooie vereniging. 

 

Vanuit het bestuur zijn wij op dit moment voorzichtig bezig met het 

´aanpassen/veranderen´ van de organisatie. Korte lijnen, overleg op het 

juiste moment met de juiste mensen om ons doel te verwezenlijken en  

bovenal om ´interne ruis´ te voorkomen.  

 

Daarnaast onderzoeken en testen we een projectmatige aanpak van onder-

werpen en trachten vrijwilligers projectmatig in te zetten. ´Vele handen 

maken licht werk en gebruik vrijwilligers vooral daar waar ze goed in zijn 

en wat ze leuk vinden is het credo.´ 

 

Een update mag u van ons tijdens de JALV verwachten alsmede een voor-

uitblik op de toekomst en de status van de perikelen rond de school.  

Inmiddels heeft een oriënterend gesprek tussen school en de gemeente 

plaatsgevonden. Bij het schrijven zijn de details hiervan bij ons nog  

onbekend. Hopelijk kunnen wij die straks wel presenteren. 

 

Zoals wij al eerder hebben aangegeven, zijn wij met Apeldoorn en Zutphen 

in gesprek over samenwerking in operationele zin. Wij hebben u daar reeds 

over geïnformeerd tijdens de trainingsavonden. 

 

Trainingsavonden worden de laatste tijd zeer matig bezocht, waar dat in 

zit? Geen idee, u? Wellicht kan iemand/kunnen meerdere ons daarbij  

helpen. Het bestuur hoort het graag. 
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BRINK 73 - DEVENTER 
WWW.FACEBOOK.COM/FEESTCAFEDETIJD 



Info DSV jaargang 19 nummer 1 februari 2018  38 

 

Vervolg oliebollenploeg 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Verslag oliebollen bakken 

Info DSV jaargang 19 nummer 1 februari 2018  7 

 

Vervolg VoorwoordVervolg Voorwoord  

In 2022 vieren wij ons 100-jarig bestaan! Het bestuur is reeds bezig met 

de voorbereiding om vrijwilligers te vinden voor de Jubileumcommissie. 

Mocht u daarvoor benaderd worden, laat u dan van de goede kant zien. 

Wetende dat het een lang proces is en dat er veel van u gevraagd wordt, 

krijgt u er wellicht nog meer voor terug. 

 

Ik las afgelopen week enkele stukken uit de van Theo Solen verkregen 

mappen waarin vermeld stond dat reeds in 1997 molestaties plaatsvonden 

op de voetbalvelden, dat er reeds een beleidsplan voor de DSV was, dat 

de DSV te weinig jeugdleden had. Zomaar onderwerpen die helaas nog 

steeds aan de orde van de dag zijn.  

 

Een aandachtspunt voor ons allen, gezamenlijk zoeken naar oplossingen 

met de beschikbare kennis van zowel KNVB als COVS zijn hiervoor onont-

beerlijk. Wij houden u op de hoogte! 

 

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. 

 

Onze lijfspreuk blijft: ´Samen staan wij sterk´. 

 

Ron Sotthewes 

Voorzitter 
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De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken organiseert een 

halve klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag 10 maart 2018 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, 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 (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 onderstaan-

de invulstrook.  

Opgave vóór vrijdag 2 maart 2018. 
Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag  

10 maart 2018 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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Verslag oliebollen bakken 

Oliebollenploeg 

mailto:pk.zwier@home.nl
mailto:g.duchatteau@home.nl
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Met behulp van een spreadsheet laat Lennart zien hoe de wedstrijden over de 

diverse groepen verdeeld zijn/worden. In principe wordt ieder weekend 80% 

van de beschikbare scheidsrechters ingezet en worden de overige op de reser-
velijst geplaatst. In de praktijk zijn er veel afzeggingen (onder meer blessu-

res) en worden (tot in het weekend door de weekenddienst) de wedstrijden van 

een scheidsrechter voorzien. Lennart benadrukt het op tijd afmelden. Het is 

voorgekomen dat een scheidsrechter zich iedere week afmeldde met als  

omschrijving ‘blessure (kort)’. Met deze omschrijving wordt men iedere week 
weer aangesteld en - bij het aanhouden van de blessure - volgt opnieuw 

‘afschrijven en een vervanger aanstellen’. Veel werk dat voorkomen kan worden 

door de omschrijving ‘blessure (lang)’ te gebruiken, de SBer in te lichten (c.c. in 

de mail) en bij herstel scheidsrechterszaken in te lichten. 

 
Als in de hogere groepen scheidsrechters uitvallen, wordt uit de eerstvolgende 

groep geput, waarbij ook gekeken wordt naar al aanwezige rapporten (is de 

scheidsrechter uit de lagere groep bekwaam om op een hoger niveau te pres-

teren?). Derby’s en mogelijke risicowedstrijden worden handmatig aangesteld, 

waarbij tot in de 3e klasse het kan voorkomen dat een arbitraal trio op een 
wedstrijd geplaatst wordt (voor de DSV dit seizoen bij ZAC - Zwolse Boys een 

compleet Deventer trio: Gerben, Pascal en Sezgin). 

 

Voor de KNVB is de COVS een uitstekende partner. Zeker als het om de oplei-

ding en begeleiding gaat. De scheidsrechtersverenigingen hebben in hun regio 
de contacten met de voetbalverenigingen, zijn attent op mogelijke aspirant- 

scheidsrechters en ondersteunen vaak bij de verenigingen de scheidsrechters-

coördinatoren. En als een opleiding van start gaat, kunnen zij hun expertise 

aanbieden en aangeven hoe de scheidsrechtersvereniging kan helpen een 

scheidsrechter ‘beter’ te maken. 
 

Even na half elf bedankte voorzitter Ron Sothewes Lennart voor zijn inbreng 

en overhandigde hem een fles DSV-wijn en een bloemetje voor het thuisfront. 

 

Han Marsman 

Vervolg Spreker van de maandVervolg Spreker van de maand  
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Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst: 

 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

 

Verjaardagen komende maandenVerjaardagen komende maanden  

Februari   Maart    April  

9 Wilco Lobbert 3 Eric Philippo 5 Frans Lugtenberg 

10 Derya Serik  5 Jeffrey Kleine Koerkamp 8 Herman Veldhoen 

15 Wim Bronsvoort 7 Bram Dijkhuizen 10 Mick Bronts 

15 Rudi Middendorp 11 Gert Keijl  10 Stephan Zwier 

18 Evert-Jan Eggink 13 Robbert Karkdijk 11 Wilma Zwier 

19 Edwin Mulder 17 Mario Julius 16 Jochem Odink 

22 Ans Peters  21 Dick Schneider 19 Evert Gerrits 

22 Frans te Riele 23 Rob Span  19 Geke Vergeer 

23 Roelof Timmermans 28 Jos Pleizier 20 Erik Koopman  

25 Rinie Nijenhuis 30 Djarno Brokelman 21 Nick Koers 

26 Marc Haverkamp    25 Joop Lodewijk 

27 Hanneke Schaap    27 Jelle van de Valle 

28 Sjoerd Nanninga    28 Han Marsman 

29 Maarten Hulst       
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Spelregelvragen februari 2018 

Commissie Opleidingen 
 
Vraag 1  

Tijdens het spel slaat een speler, vanuit het speelveld, de assistent-scheids-
rechter die op de zijlijn loopt. Hoe zal het spel hervat worden nadat de scheids-

rechter deze aanvaller de rode kaart heeft getoond? 

a) Met een directe vrije schop op de zijlijn. 

b) Met een indirecte vrije schop op de zijlijn. 

c) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken. 

d) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 

onderbroken. 

 

Vraag 2  
Dicht bij de hoekvlag trappen twee tegenstanders tegelijk tegen de bal, waarna 

deze precies over de hoekvlag het veld verlaat. Welk advies moet de assistent-

scheidsrechter nu geven? 

a) Doelschop. 

b) Hoekschop. 
c) Inworp toekennen aan de verdedigende partij. 

d) Inworp toekennen aan de aanvallende partij. 

 

Vraag 3 

De doelman heeft de bal in zijn bezit gekregen. Vervolgens werpt hij de bal, 
staande in zijn eigen strafschopgebied, opzettelijk in het gezicht van een tegen-

stander die zich buiten het strafschopgebied, maar binnen het speelveld bevindt. 

Hoe moet het spel worden hervat? 

a) Met een directe vrije schop buiten het strafschopgebied. 

b) Met een indirecte vrije schop buiten het strafschopgebied. 
c) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelman stond. 

d) Met een strafschop. 

Spelregels: 5 vragen van de commissieSpelregels: 5 vragen van de commissie  
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Donderdag 18 januari 2018 was Lennart Fledderus de eerste spreker in 2018. 

Naast leden van de DSV waren ook collega’s uit Zutphen en Apeldoorn aanwezig. 

Lennart is 25 jaar, afkomstig uit Steenwijk en sinds augustus 2017 werkzaam 
op het regionale bureau van de KNVB in Zwolle. Hij fluit zelf in groep E (1e en  

2e klasse) en is ook docent arbitrage. 

 

Hij begint zijn verhaal met een korte uiteenzetting met betrekking tot de  

bezetting op het bureau. Wie is verantwoordelijk voor wat? Hij doet zelf de 
aanstellingen in district Oost, maar neemt indien nodig ook wel waar voor colle-

ga’s. Om te voorkomen dat een melding tussen wal en schip valt of door ziekte/

afwezigheid te lang blijft liggen, is het voor scheidsrechters/rapporteurs  

verstandig de correspondentie altijd te richten aan noordoost-scheidsrechters-

zaken@knvb.nl Ook de voetbalverenigingen worden - gevraagd en ongevraagd - 
vanuit Zwolle op het gebied van clubarbitrage begeleid. De coördinatie berust 

bij Ellen ter Avest. 

 

Hoofdonderdeel van Lennarts inbreng is het aanstellingsbeleid. Dat begint al 

met de keuze van kwaliteit voor kwantiteit. Aspirant-scheidsrechters worden 
na de opleiding tot verenigingsscheidsrechter gescreend op motivatie voor groei 

en de daarmee gepaard gaande vervolgopleidingen. De adviezen van de praktijk-

begeleiders bij de basisopleiding en bij de SO3 worden meegenomen en in  

gesprekken met de aspirant-scheidsrechter besproken. Hierbij wordt onder  

meer gekeken naar het reflecterend vermogen (kritisch nadenken over het  
eigen functioneren). 

 

Een tweede aspect is de begeleiding. Daar hebben alle  scheidsrechters recht 

op, maar met de geringe aantallen rapporteurs kan de KNVB in Oost slechts bij 

de senioren tot en met groep F garanderen dat een aantal keren per jaar een 
scheidsrechter een begeleidings-/beoordelingsrapport ontvangt. In groep G 

moet aangegeven worden of men gerapporteerd wil worden. Wil men promove-

ren, dan is het gerapporteerd worden een voorwaarde. Wie niet gerapporteerd 

wil worden, kan niet promoveren. Om in groep G te blijven, moet dan wel een 

SBer (v/h lid werkcommissie) of een praktijkbegeleider deze scheidsrechter 
bezoeken/beoordelen. De SBer (bij de DSV Derya Serik, Gert Keijl en Han 

Marsman) is voor de begeleiding bij iedere scheidsrechter het eerste  

aanspreekpunt. Gebruik hem om te sparren!. 

Spreker van de maandSpreker van de maand  

mailto:noordoost-scheidsrechterszaken@knvb.nl
mailto:noordoost-scheidsrechterszaken@knvb.nl
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Spelregelvragen februari 2018 

Commissie Opleidingen 
 
Vraag 4  

Uit een doelschop speelt de doelman de bal rechtstreeks naar een medespeler 

die zich buiten het strafschopgebied bevindt. Deze medespeler wipt de bal met 

de voet omhoog en kopt de bal vervolgens terug naar zijn doelman. Deze pakt de 

bal nu op met zijn handen. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
a) Niets, hij laat doorspelen. 

b) Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de 

plaats waar de doelman de bal oppakte. 

c) Hij fluit af, toont de doelman de gele kaart en laat het spel hervatten met 

een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelman de bal oppakte. 
d) Hij fluit af, toont de medespeler de gele kaart en laat het spel hervatten 

met een indirecte vrije schop op de plaats waar hij de bal opwipte. 

 

Vraag 5  

De doelman mag een doelschop nemen. Omdat hij dit snel wil doen, werpt hij de 
bal vanuit zijn handen op de grond. Als de bal nog rolt, maar nog wel binnen het 

doelgebied is, trapt hij de bal correct het spel in. Is dit toegestaan? 

a) Ja, dat is toegestaan. De bal was volgens de regel nog in het doelgebied toen 

deze getrapt werd. 

c) Ja, dat is toegestaan. De doelschop mag op elke willekeurige plaats vanuit 
het doelgebied genomen worden. 

c) Nee, dat is niet toegestaan. Bij het nemen van een doelschop moet de bal 

stilliggen. 

d) Nee, dat is niet toegestaan. De bal lag niet stil op de horizontale lijn van het 

doelgebied. 
 
 

Antwoorden februari 2018 
 

De antwoorden kunt u vinden verderop in het Infobulletin,  

na het verslag van het ‘Nieuwjaarsbiljarten en darten’ 

Spelregels: 5 vragen van de commissieSpelregels: 5 vragen van de commissie  
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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Clubavond in kerstsferen 
 

Op donderdag 21 december stond de Ontspannings-

commissie weer klaar voor een van de leukste club-
avonden van het jaar: Kerst. Net als vorig jaar waren 

de Goldies en The Bluegrass Boogiemen weer aanwe-

zig. Dit jaar was er nog een gast, met dank aan Frits 

Veldwijk, namelijk Danny Vera. 

 
Het clubhuis was van tevoren al helemaal ingericht 

met kerstversieringen. Zo waren er meerdere kerst-

bomen, verlichtingen en voor iedereen was er een kerstmuts. We willen dan ook 

iedereen hartelijk bedanken die mee heeft geholpen aan het optuigen hiervan. 

Het zag er werkelijk waar weer fantastisch uit. 
 

Danny Vera, die ook altijd aanwezig is bij Voetbal 

Inside, opende de avond met een solosessie. Hij 

speelde voornamelijk veel eigen werk. Dit viel goed 

in de smaak bij de aanwezigen, die ondertussen 
genoten van de hapjes die werden uitgedeeld. Ook 

de partners mochten bij deze avond aanwezig zijn, 

wat de sfeer natuurlijk ten goede kwam. 

 

 
 

Later op de avond speelden de Goldies en de Bluegrass Boogiemen ook nog een 

aantal sessies en ook nog samen met Danny 

Vera. Naarmate de avond vorderde werd er 

ook steeds meer gedanst. De Ontspannings-
commissie kijkt zeer tevreden terug op 

deze avond en vraagt zich nu al af of dit 

volgend jaar overtroffen kan worden, wat 

erg lastig zal worden. 

 
De Ontspanningscommissie 

Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie  
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Ontwikkelingen, trends en transfers 
 
‘Een speler in ontwikkeling,’ hoe vaak ik dát de afgelopen weken niet op tv heb 

gehoord… Het lijkt erop dat het een beetje een trend is dat te moeten bena-
drukken, zeker in de koude maanden als de transfers weer om de hoek komen 

kijken. 

 

En ongemerkt wordt het woord ‘ontwikkeling’ dan gedekt door een positieve lading. 

Terwijl een ontwikkeling net zo goed in negatieve zin zou kunnen plaatsvinden, maar 
daar denkt bijna geen mens aan. Terwijl een speler ook prima zou kunnen afbouwen 

en daarmee een persoonlijke ontwikkeling inzet, die individueel gezien misschien 

eigenlijk als ‘negatief’ bestempeld kan worden, maar voor het team nog steeds een 

enorme meerwaarde kan zijn. Mij schiet hierbij meteen Klaasjan Huntelaar te  

binnen, die lekker in eigen land komt afbouwen, maar voor de Amsterdammers nog 
steeds een flinke waarde heeft. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. 

 

Neem nou onze eigen Frits Veldwijk. Toch geen onbekende binnen het regionale 

voetbal en de Deventer Scheidsrechtersvereniging. Frits gaat het een stukje  

rustiger aan doen. Alhoewel… hij heeft een Belgische compagnon gevonden die het 
bedrijf overneemt, waardoor Frits op de achtergrond mee kan blijven draaien.  

Overigens wist ik niet dat Frits dat kon: op de achtergrond. Want elke praatavond 

laat hij zich toch wel even horen op zijn Fritsiaans: analytisch en vrij direct. Frits 

zet zaken op scherp en durft te benoemen wat vele anderen niet doen, om welke 

reden dan ook. Ik ben reuzebenieuwd welke ontwikkeling Frits te wachten staat als 
het bedrijf echt overgenomen is en hoe hem zijn nieuwe rol bevallen zal. Dat hij 

tijdens de transferperiode een goede zet heeft gedaan, dat moge wel duidelijk zijn. 

 

Een mooie transfer eind vorig jaar was ook de komst van Kevin Blom naar de huis-

kamer van ons clubhuis. Ik heb van hem genoten in zijn rol als scheidsrechter en 
spelregelkenner, maar ook in zijn rol van docent, waarin Kevin zich de laatste jaren 

steeds beter ontwikkeld heeft. Een graag geziene spreker binnen de DSV. Hij wist 

een diepere laag aan te boren in het leren, door in te zoomen op de zwaarte van de 

overtredingen, de onderlinge verschillen in beoordeling door aanwezigen inzichtelijk 

te maken en dat vervolgens ook nog eens uitgebreid en met respect te bespreken. 
Een waardevolle avond waar menigeen zich heeft kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat 

Kevin met deze methodiek in onderwijsland een nieuwe trend heeft ingezet. 

Commissie OpleidingenCommissie Opleidingen  
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Op het moment dat ik dit schrijf, is de spelregelavond van januari net achter 

de rug (met dank aan Rudie & Alex) en staan de themabijeenkomsten van de 

KNVB weer voor de deur. Die worden in de gehele regio gehouden en dus ook 
bij de DSV. Thema’s zijn dit keer communicatie, voetbalinzicht en presentatie 

& uitstraling. Wat mij betreft drie interessante thema’s, waar je niet alleen 

‘voor de punten’ acte de presence zou moeten geven, maar waar je in een goede 

interactie met je collega-scheidsrechters iets zou moeten kunnen komen halen, 

maar zeker ook zou kunnen brengen. Alleen dan is er sprake van een goede  
ontwikkeling, waarin je zelf een mooi aandeel kunt hebben. Juist die interactie 

met je collega’s is volgens de leerpyramide van Bales een methodiek waarvan je 

een hoop kunt opsteken. Samen met presentatievormen en het leren van en 

met elkaar draagt het bij aan een inspirerende avond, waarop ik velen van u 

hoop te mogen begroeten. Wie weet op 5 maart al bij ons aller DSV. 
 

Waar ook veel interactie zal zijn, is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Is het niet tijdens de vergadering, dan wel ervoor of erna. Persoonlijk kijk ik 

altijd uit naar dit evenement. Dat was al zo toen ik net lid was van de club,  

later in mijn bestuursperiode, maar ook nu nog tijdens mijn werkzaamheden 
voor de commissie vind ik het altijd een mooi fenomeen. Een goed moment om  

bij stil te staan. Bij elkaar, bij de vereniging en bij onszelf en onze omgeving. 

Het is goed voor zo’n bruisende, actieve club voetballiefhebbers om een avond 

stil te staan bij wat ons beweegt: de sport, de arbitrage, het leiding geven, 

maar bovenal wat ons wekelijks samenbrengt: elkaar. 
Natuurlijk is het goed de ontwikkelingen van het afgelopen jaar nog eens de 

revue te laten passeren, maar tegelijkertijd is een frisse, kritische kijk op 

trends in de toekomst meer dan een blik waardig. En ik vind dat de DSV daarin 

de laatste jaren ook een goede, bijna professionele ontwikkeling heeft doorge-

maakt. Er is een goede visie en het beleid wordt daar op afgestemd. Gezien de 
weinige transfers die er binnen het bestuur en de commissies hebben plaats-

gevonden, lijkt er voldoende tevredenheid te zijn binnen de vereniging. 

 
De enige trend die we al tijden proberen te doorbreken, is die van het leden-

verloop. Wat zouden we graag zien dat er steeds meer transfers afgerond 
worden richting de DSV. Het zou toch prachtig zijn als we ons ledenbestand op 

peil kunnen houden en zo de continuïteit voor de toekomst kunnen waarborgen 

in een tijd waarin individualisme een steeds grotere rol lijkt te gaan spelen.  

Vervolg Commissie OpleidingenVervolg Commissie Opleidingen  
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Kerstbingo 
 

Donderdagavond 21 december waren we er weer klaar voor, de kerstbingo kon 

wat ons betreft beginnen. 

Ons mooie clubhuis was weer ingericht in kerstsferen, de tafels stonden weer 

in de bingo-opstelling, maar nu met de bingomeister centraal opgesteld. Het 
beloofde weer een mooie avond te worden. Om 19.15 uur kwamen de eerste 

diehards al binnen om een mooi plekje met de familie uit te zoeken. 

 

Er stond heerlijke koffie klaar met nog lekkerder gebakjes, gebakken door 

onze klasse huisbakker Ab van Buuren. De mensen stroomden uiteindelijk  
binnen met de gedachte op het winnen van een van de vele mooie prijzen, maar 

natuurlijk ook gewoon voor een gezellige avond. En dit werd het, de bijna  

85 aanwezigen konden in de laatste twee ronden van de nu in totaal acht  

ronden grotere prijzen winnen en de sfeer zat er goed in. 

 
Onze bingomeister, Ge Duchatteau, liet de nummers weer door de zaal galmen 

en de barbezetting kwam voor rekening van Astrid Mulder en Wim Brons-

voort, waarvoor onze dank. Want zonder deze mensen, geen goede invulling 

van onze ontspanningsavonden.  

 
Mede door de vele sponsoren konden mooie prijzen worden verdeeld aan de 

winnaars. De eerste tafelprijzen, tussentijdse bingo’s met de bitterballen- en 

de worstenronden (met dank aan Jan Hennink) vielen ook weer in goede aarde. 

Uiteindelijk konden we afsluiten met weer een prachtige verloting en ging 

menigeen met de handen vol naar huis. De een had uiteraard net iets meer 
geluk dan de andere, maar het blijft dan ook een geluksspelletje. 

 

Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan het succes. 

 

Graag zien we iedereen weer bij een volgende activiteit. De paasbingo zal op 
24 maart aaanstaande worden gehouden en dan zien we iedereen graag weer 

terug. 

 

De Ontspanningscommissie. 

Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie  
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Mede door de technologische ontwikkelingen vindt contact soms op een heel 

andere wijze plaats en lijkt er soms weinig tijd voor een persoonlijke 

ontmoeting. Misschien is het goed hierbij stil te staan op een komende 
praatavond. Kunnen we als club profiteren van de nabije en verdere ontwik-

kelingen, als we nog niet eens weten wat die ontwikkelingen en trends de 

komende vijf à tien jaar zullen zijn? Ik nodig u van harte uit hierover van 

gedachten te wisselen en zie het als een taak van de commissie Opleidingen 

om de uitdagingen met u te bespreken. Wellicht komt dit op een van de spel-
regelavonden nog aan de orde, maar weet ook dat het op dit moment niet 

meer dan een hersenspinsel van de schrijver van dit artikel is en dus louter 

op persoonlijke titel. Anders gezegd: nog ruimte genoeg om dit te ontwikke-

len… 

 
Binnen de commissie Opleidingen hebben zich ook dit jaar geen transfers 

voorgedaan, dus de vertrouwde gezichten blijven u maandelijks belasten c.q. 

verrijken met alles wat er maar in opleidingsland voorhanden is. Dat bete-

kent concreet dat zowel Alexander IJsendorn als Rudie Boone zich nog  

geroepen voelen u te voeden met kennis en vaardigheden op het gebied van 
arbitrage. Ondergetekende zal daarover blijven schrijven en af en toe doe ik 

ook komend jaar weer op de spelregeldonderdag een kleine duit in het zakje, 

in de stille hoop een ieder zich op positieve wijze te laten ontwikkelen. Dat 

wordt wat ons betreft de trend voor 2018, waardoor er tegen het einde van 

dit seizoen hopelijk verschillende transfers zullen zijn naar de hogere  
groepen! 

Aan ons zal het niet liggen… 

 

Mede namens Alex en Rudie getransfereerde ontwikkelgroeten,  

 
Marcel van Schalkwijk 
 
PS: Nog een persoonlijke noot aan het einde van dit artikel: voor Theo steek ik heel 
graag een kaarsje op. Ik bid dat jouw gezondheid zich door jouw vechtlust en optimis-
tische levenshouding goed zal ontwikkelen en dat je jouw nare ziekte overwint. Alleen 
dan zal een vroegtijdige transfer uitgesteld worden en dat is precies waar een fana-
tiek sportman en wijs bestuurder als jij voor gaat. Lieve Theo, blijf nog lang bij ons! 

Vervolg Commissie OpleidingenVervolg Commissie Opleidingen  
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 Bij het ‘speerwerpen voor (*)’, volgens onze voorzitter, was de uitkomst 

dan wel gelijk (red.: de double voor Jeffrey), de weg naar de winst ging 

wel anders. Ronny, Ab, Milan, Gerard, Hans, Marinus, Dick en Jeffrey  

gingen in de kwartfinales de strijd met elkaar aan, waarna Milan redelijk 

gemakkelijk naar de finale doorstoomde.  

 

Jeffrey had echter alle moeite met Hans in de halve finale. Beide darters 

hadden kennelijk toch last van de zenuwen, want de pijlen belandden niet 

allemaal op het bord. Op minimaal verschil werd Hans uit het toernooi  

gestoten en kon Jeffrey in de finale het snelst 501 uitgooien op het bord. 

 

 

Antwoorden spelregelvragen Infobulletin december 2017 
 

Antwoorden 

1A, 2C, 3A, 4D, 5C  

Vervolg Ontspanningscommissie Vervolg Ontspanningscommissie   
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Verslag Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 
gehouden op 6 januari 2018 in Kampen 

 

Op 23 november jl. zijn de eerste voorbereidingen van start gegaan. Van 
18 potentiële kandidaten zijn uiteindelijk 8 spelers geselecteerd voor het 

toernooi. 

De selectie bestond uit de volgende spelers: 

Jeffrey van Welsen,  

Marcel van Schalkwijk 
Mark Pelgrom 

Marnix Mulder 

Milan Rouwenhorst 

Omer Ihtiyar 

Stephan Westervoorde 
Stan Smit 

 

Technische staf 

Ron Sotthewes (coach) 

Sezgin Degirmenci (teammanager) 
Jan Hennink (materiaalman) 

Technische Commissie Technische Commissie   
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Zaterdag 6 januari om 07.45 uur hebben we bij de DSV verzameld. Na het  

nuttigen van een heerlijk kopje koffie dat gezet was door Gerard Harmelink 

zijn we naar Kampen vertrokken. Elf teams verdeeld in twee poules gingen met 
elkaar de strijd aan om de felbegeerde Jan Willem van Essen bokaal. 

 

Uitslagen wedstrijden DSV 

 
 
De spannende finale ging tussen Zwolle en de DSV. Wij keken na 5 minuten 

immers tegen een 1-0 achterstand aan en als wij wat scherper waren geweest 

in de afronding, hadden we zelfs 3-0 voor kunnen staan.  

Gelukkig kwam de welverdiende gelijkmaker vlak voor tijd. De reguliere speel-

tijd eindigde in 1-1 gelijkspel. Om een beslissing te verkrijgen, werden in plaats 
van strafschoppen shoot-outs genomen. 

In de shoot-outs was de DSV de betere en dwong hierdoor de deelname aan de 

NK voor volgend jaar af. 

 

Eindstand: 
DSV 

Zwolle 

Arnhem 

Nijmegen 

 
Ook de sportiviteitsbeker ging naar de DSV.  

 
Wedstrijd 

 
Thuis 

 
Uit 

 
Uitslag 

 
Shoot-outs 

 
1 

 
DSV 

 
Zwolle 

 
0-1 

  

 
2 

 
DSV 

 
Doetinchem 

 
2-0 

  

 
3 

 
Almelo 

 
DSV 

 
0-3 

  

 
4 

 
Zutphen 

 
DSV 

 
0-4 

  

 
Halve finale 

 
Arnhem 

 
DSV 

 
0-2 

  

 
Finale 

 
Zwolle 

 
DSV 

 
1-1 

 
1-2 

Vervolg Technische Commissie Vervolg Technische Commissie   
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Ontspanningscommissie Ontspanningscommissie   

Nieuwjaarsbiljarten en darten 
 

Voor het eerst sinds lange tijd is het de voormalige winnaars  

gelukt om hun ‘plaatsing’ waar te maken aan de biljarttafel en de 

op de dartbaan. Zowel Dick als Jeffrey wonnen wederom de  

prestigieuze nieuwjaars’trofee’ (zie foto). 

 

Na de voorronde konden de 1/8-finales vanaf 21.00 uur van start 

gaan. Enkel de uiteindelijke finalist bij toeval Gé, Dick, Rudie, 

Frits, Elderik, Hans, Ernst en de uiteindelijke winnaar, de andere 

Dick, overleefden deze 1/8-finales en gingen met elkaar de strijd 

aan met de gekleurde ballen.  

 

De spannendste wedstrijd was misschien wel de halve finale  

tussen Rudie en Gé. Het niveau was erg hoog, maar toch kon de 

half zieke Gé 

de overwinning 

na de langste 

wedstrijd in de 

5e en laatste 

beurt niet 

meer ontgaan. 

Alsof al zijn 

kracht in deze 

wedstrijd zat, 

kon Gé geen 

vuist maken 

tegen de solide 

Dick, die daar-

mee double  

compleet  

maakte. 
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Na het toernooi werd het kampioensfeest niet groot gevierd. Het etentje bij 

Ayf op de Brink was een uitstekende afsluiting van de dag. 

 

De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag. TC wil alle spelers, 

teamofficials en de meegereisde supporters danken voor de sportieve deel-

name aan dit toernooi. Natuurlijk willen wij alle DSV-leden bij deze alvast  
uitnodigen voor het toernooi later dit jaar om de titel te verdedigen. 

 

 

Verslag, 

 
Sezgin Degirmenci 

Namens de TC 

 

Vervolg Technische Commissie Vervolg Technische Commissie   
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