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Wij kunnen ons niet van alles bewust zijn. Daarom gebruiken wij ons bewust-

zijn als een crisismanager. Wat zien wij? Wat horen wij? Hoe pakken wij wat 

wij horen en zien op? Opvallend is dat dan vaak negatieve zaken als eerste 
komen bovendrijven en roepen om verandering … terwijl het versterken van 

positief gedrag vaak beter uitwerkt (ook op het negatieve) dan je bewust 

richten op veranderen van het negatieve. 

 

Gedragsverandering begeleiden is oog hebben voor en omgaan met weer-
stand. Mensen veranderen hun gedrag niet vanzelf. Autonomie (ik bepaal zelf 

wat ik doe) is belangrijk, maar is door een coach/trainer/bestuurder wel te 

beïnvloeden door te erkennen dat een mens eigen keuzes mag maken en daar-

bij keuzemogelijkheden aan te reiken.  

Kritisch begeleiden betekent ook dat de coach redenen geeft voor de keuze-
mogelijkheden, uitleg geeft over ins en outs. Het helpt daarbij om te bege-

leiden met behulp van een ‘als …., dan …-‘schema. Vanuit de bestaande situa-

tie wordt het gewenste gedrag geschetst en heeft de ander een reële  

keuze. 

 
Mensen zijn vaak volgers, wij doen wat wij anderen zien doen of horen zeg-

gen. De expert, de professional is onze goeroe. Als een coach/trainer/

bestuurder zich van dit mechanisme bewust is, kan hij/zij het ook toepassen 

met het oog op de sporters. Gebruik complimenten, laat het positieve van 

een verandering ervaren, doe aan alter casting (in de rol van een ander naar 
iets kijken). Het zijn instrumenten die bijdragen aan de motivatie tot ander 

gedrag. Bij het project ‘kleine helden’ richt men zich in de eerste fase op 

het trainen van leiders, die vervolgens zelf trainers worden. De verandering 

komt zo niet van boven (top-down), maar wordt vanaf de grond opgebouwd 

(bottom-up). 
 

Na een boeiende presentatie, met veel praktijkvoorbeelden en uitstekende 

reacties op gestelde vragen, werd Marc door voorzitter Ron Sotthewes voor 

zijn inbreng bedankt en ontving hij, naast de gebruikelijke envelop, bloemen 

voor het thuisfront en twee flessen DSV-wijn. 
 

Han Marsman 

Vervolg Spreker van de maand 
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Het Infobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer 

en Omstreken. Het Infobulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 

300 stuks per keer. 

Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer 

   E-mail pk.zwier@home.nl 
De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 

1922, is aangesloten bij de COVS Nederland. 

 

Het bestuur bestaat uit : 

 

Ron Sotthewes, voorzitter, 06-23401710 

voorzitter@dsveno.nl 

 

Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772  

secretaris@dsveno.nl 

 

Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460 
penningmeester@dsveno.nl 

 

Gé Duchatteau, 2e voorzitter,  06-13334408 

g.duchatteau@home.nl 

 
Peter Stolk, 2e secretaris, Ontspanningscommissie, 06-20179807 

P.Stolk@westfalen.com 

 

Rudie Boone, 2e penningmeester, Opleidingen, waaronder spelregels,  

06-51115969 
rudieboone@gmail.com 

 

Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664 
madcops@msn.com 

 
 Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer. 

IBAN nummer DSV: NL56RABO0314545700  

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 
Juli 2018 
05 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 uur 
12 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 uur 
14 Sallands Streekelftal - Go Ahead Eagles, aanvang 19.00 uur te Heeten 
19 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 uur 
26 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 uur 
 
Augustus 2018 
02 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 uur 
09 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 uur 
16 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19,00 uur 
23 Zomerreces. Aanvang training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 uur 
30 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Opening nieuwe seizoen  
 
September 2018 
06 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond 
13 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond 
20 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond/gastspreker 
27 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
 
Oktober 2018 
04 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond 
11 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond 
18 Training vanaf 19.30 uur. Vrije avond 
25 Training vanaf 19.30 uur. Vrije avond 
 
 

   Wijzigingen voorbehouden  
Inleveren kopij Info uitgave september 2018,  

Uiterlijk 14 september 2018 

 Jaargang 19, nummer 4 verschijnt 27 september 2018. 

 
Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen? 
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 Spreker van de maand 
 Gedrag en gedragsverandering 
 

Op donderdag 19 april was Marc 

de Haan onze spreker van de 

maand.  
 

Hij is als gedragspsycholoog, 

werkzaam bij Dijksterhuis en 

Van Baaren. Hij is volleybal-

scheidsrechter en gedurende de 
zomermaanden teammanager van 

het Nederlandse dames-volley-

balteam.  

 

Ook is hij bezig met een project 
om ‘kleine helden’ te ondersteu-

nen/trainen . 

 

Zijn uitgangspunt is dat ‘wil je het menselijke gedrag onderkennen en onder-

steunen, je vooral goed moet kijken en luisteren’. Niet teveel invullen, maar 
vooral en allereerst waarnemen zonder tegelijk te interpreteren. Dat komt 

pas in een later stadium. 

 

Gedrag vergelijkt hij met een ijsberg. Het zichtbare gedeelte is het topje van 

de ijsberg. Maar het onzichtbare gedrag is vele malen groter en vraagt om 
een uiterst voorzichtige en behoedzame benadering. 

 

Veranderen gaat met kleine stapjes. Hij maakt onderscheid tussen bewust en 

onbewust veranderen. Onbewust veranderen gaat zonder aandacht, verloopt 

automatisch en snel …. bewust veranderen gaat met aandacht, vraagt concen-
tratie en verloopt langzaam. 
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Van de Voorzitter Van de Voorzitter   

Dit is alweer de laatste uitgave van ons mooie clubblad voor het zomerre-

ces. Veel dank zijn wij verschuldigd aan de samenstellers hiervan gedu-

rende het lopende seizoen. Chapeau, je moet het toch maar even doen 

met een voorzitter die altijd tegen of over de deadline werkt om zo  

actueel mogelijk te zijn. 

 

Voor alle ASR’s en SR’s die dit seizoen gepromoveerd zijn, van harte  

gefeliciteerd. Uiteraard voor diegenen die dit niet hebben bereikt, veel 

succes het komende jaar met het verwezenlijken van jouw ambitie. 

 

In de vorige uitgaven hebben wij meerdere malen stilgestaan bij de  

houding van de KNVB inzake escalaties op de voetbalvelden. Het is  

teleurstellend te noemen dat ondanks alle beloften van de KNVB zij er 

ook dit jaar niet in is geslaagd om fluitend Nederland hulp te bieden bij 

de arbitrage. Recente voorbeelden van nacompetitiewedstrijden hier in 

de regio die uit de hand gelopen zijn, worden weer afgedaan zonder sanc-

ties. Je zult maar SR en ASR geweest zijn van een dergelijke wedstrijd! 

Zorgelijke ontwikkelingen, die hopelijk volgend seizoen voorbij zijn. 

 

Sallands Streekelftal 

Zaterdag 14 juli aanstaande om 19.00 uur vindt op het sportcomplex van 

SV Heeten de jaarlijkse door de DSV en SV Heeten georganiseerde  

wedstrijd Sallands Streekelftal – Go Ahead Eagles plaats. Voor een 

mooie wedstrijd en een gezellige avond dient u daar te zijn. 

 

Voetbalteam DSV 

Waar wij in 2017 mee gestart zijn om prijzen te pakken, laten wij in 2018 

zien nog volwassener met het spel voetbal te kunnen omgaan. Naast de 

uitstekende 2e prijs op het COVS NK Voetbaltoernooi in Eindhoven  

behaalden de spelers dit jaar weer de 1e prijs tijdens het IJssel en  

Berkel toernooi in Zutphen. Wederom oostelijk kampioen en een gegaran-

deerde deelname aan het NK volgend jaar in Enschede. Van harte gefeli-

citeerd met deze uitstekende resultaten. 
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Erg hilarisch was het spel, waarbij 

een tennisbal aan je teamgenoten 

zonder handen overgegeven moest 
worden en het spel, waarbij je een 

tangram moest leggen met je team 

zonder te praten.  

 

 

 

 
 

Verder moesten er van het woord 

scheidsrechter zoveel mogelijk  

andere woorden gemaakt worden  

en daar werd goed op gescoord.  
 

 

De uiteindelijke winnaars van team FC Borkent gingen met een klein prijsje 

naar huis.  

 
Daarna was er nog genoeg tijd over voor een hapje en een drankje. Dankzij 

Robbert-Jan en Pascal kwam niemand iets te kort. 

 

Bij het naar huis gaan kregen de aanwezige vrijwilligers nog een mooie plant 

mee naar huis- 

Vervolg Vrijwilligersavond 
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 Vervolg VoorwoordVervolg Voorwoord  
Openingsavond 

Donderdagavond 30 augustus aanstaande is de openingsavond van ons 

aller DSV en uiteraard kunt u gedurende de zomer blijven trainen en 

ons altijd gezellige clubhuis bezoeken. Voor verdere info betreffende 

de trainingen: vraag de trainers of TC. 

 

Voor alle andere activiteiten en actuele zaken verwijst het bestuur u 

graag naar het Info-bulletin en onze per september vernieuwde  

website boordevol informatie.  

 

Het bestuur wenst alle geblesseerden en zieken een voorspoedig  

herstel toe. De leden die in welke vorm dan ook actief zijn tijdens de 

vakantie met de invulling van zijn/haar hobby wensen wij veel plezier 

en succes toe. 

 

Uiteraard wenst het bestuur u een fijne vakantie toe! 
 
Onze lijfspreuk blijft: ‘Samen staan wij sterk´. 

 
Ron Sotthewes 

Voorzitter 
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Dit jaar hebben de volgende DSV-leden promotie gemaakt: 

 

1) Als scheidsrechter in het senioren veldvoetbal 

Pascal Smeenk van zondag senioren E   --> zondag senioren D (daarnaast 

is Pascal opgenomen in het OPS, 'Ontwikkel Programma Scheidsrech-

ters) 

Sezgin Degirmenci van zondag senioren G  --> zondag senioren F 

Mark Pelgrom van zondag senioren G --> zondag senioren F 

 

2) Als scheidsrechter in het jeugdvoetbal 

Peter Stolk van Jeugdgroep C  --> Jeugdgroep B 

Stan Smit van Jeugdgroep D --> zaterdag senioren G (daarnaast is Stan 

opgenomen in het CPS, 'Challenge Programma Scheidsrechters) 

Illian Groothuismink van Jeugdgroep E --> Jeugdgroep D 

Milan Rouwenhorst van Jeugdgroep F -->  Jeugdgroep E 

 

3) Als assistent-scheidsrechter in het veldvoetbal 

Mick Bronts van Assistentgroep C  --> Assistentgroep B 

Pascal Smeenk van Assistentgroep D --> Assistentgroep C 

Mark Pelgrom van Assistentgroep start --> Assistentgroep D 

Luuk Mentink van Assistentgroep D -->  Assistentgroep C 

 

4) Als scheidsrechter in het zaalvoetbal 

Gerard Harmelink van Zaalgroep 3 --> Zaalgroep 2 

Ronny Mulder van Zaalgroep start --> Zaalgroep 2 

 

Martijn de Leest 

Secretaris DSV en O  

PromotiesPromoties  
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Op zaterdag 30 juni had het bestuur weer een 

avond georganiseerd om de vrijwilligers te 

bedanken voor hun inzet.  
 

Vanaf 18.30 uur verzamelden zo'n 60 mensen 

zich in het clubhuis van de DSV. Of beter  

gezegd, buiten voor het clubhuis op het  

terras, want het was prachtig weer.  
 

Na een korte toespraak van de voorzitter  

deden de aanwezigen zich tegoed aan een 

heerlijk warm en koud buffet.  

 
Dat was deze keer verzorgd door El Puerto, 

dat ook een stand heeft in Fooddock. 

 

Rond 20.30 uur nam Doke, de 

vrouw van Rens Bluemink het 
woord en zij legde uit wat de 

activiteit van die avond zou 

inhouden. Op het veld waren 

namelijk diverse ludieke spel-

letjes uitgestald.  
 

De teams waren al ingedeeld 

en zo begon iedereen fanatiek 

aan de spellen.  

 
Voor elk van de acht spellen had je 5 minuten de tijd na een korte uitleg, dus 

het ging redelijk vlot.  

 

.  

Vrijwilligersavond 
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Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie  
Na anderhalf uur kwam de huifkar weer terug met gelukkig ieder-

een er nog in.  

 

Daarna kon iedereen nog even genieten van het mooie weer en 

werd nog een aantal lekkere pizza’s geserveerd door de Maathoe-

ve. De tocht was misschien wat aan de lange kant, maar met een 

ijskoude fles jenever was dat natuurlijk geen probleem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna kon iedereen op zijn eigen tempo naar huis fietsen om zich 

te verfrissen en de meeste mensen zagen we ook nog weer terug 

bij de vrijwilligersavond. Al met al was het een leuke middag en 

zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Rens Bluemink 

 

Namens de Ontspanningscommissie 
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Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie  

Terwijl het zweet iedereen al op het voorhoofd stond, moest de 

fietstocht nog beginnen, want het was ongelooflijk warm. Na 9 kilo-

meter was er het eerste rustpunt, waar de deelnemers werden opge-

wacht voor een verfrissend drankje of koffie. Daarna ging de rit naar 

de Maathoeve in Heeten, waar de huifkar klaar stond voor een mooie 

rit. De huifkar was afgeladen vol inclusief hapjes en drankjes.  
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Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie  

Fietstocht DSV 

Op zaterdag 30 juni was ieder lid 

van de DSV uitgenodigd om deel 

te nemen aan de fietstocht. Voor 

slechts € 5,- kon men beginnen 

met een uitgebreide lunch met 

aansluitend de fietstocht en een 

tocht met de huifkar onder het 

genot van enkele versnaperingen.  

 

Ongeveer 20 man had zich aange-

meld en dat paste allemaal pre-

cies in de huifkar. Maar eerst kon 

er rond 12.00 uur genoten worden 

van de lunch met diverse belegde 

broodjes, fruit, yoghurt en een broodje kroket, terwijl Gerrit van 

de Pol druk in de weer was om zijn band te plakken, anders kon hij 

natuurlijk niet mee. 
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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  

Juli  Augustus September  

1 Rinus van Amersfoort 2 Tonny Holleboom 1 Martijn Gerbrandy 

1 Berry Westervoorde 2 Gerard Koldewijn 1 Marion Boogers  

7 Peter Stolk 3 Arjan van den Berg 2 Piet Mekking 

9 Erik Kleinjan 6 Henk Pannekoek 8 Rob Nijenhuis 

15 Jan Hollander 7 Ronny Mulder 11 Eric Noortman 

17 Theo Esmeijer 8 Timon Bluemink 19 Henk Maatman 

18 Martijn Vos  9 Chris Gerritsen 20 Theo Koebrugge 

24 Johan Mensink 11 Henk Veenstra 26 Erik Teunissen 

25 Theo Solen 12 Maikel Spijkerman 27 Hessel Pothaar 

28 Jeffrey van Welsen 12 Ilian Groothuismink 29 Rob van Zuuk 

30 Ron Sotthewes 16 Gerard Peters 30 Ernest Waanders 

  16 Marcel van Schalkwijk   

  16 Stephan Westervoorde   

  19 Tonnie van Wijk    

  21 Finn van Schalkwijk    

  21 Mark Pelgröm     

  24 Paul Haarman    

  26 Gerrit Jan Hennink    

  31 Rudie Boone    
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 Spelregelvragen juli 2018 
Commissie Opleidingen 

 
Vraag 1 
Een speler staat in zijn eigen strafschopgebied en is het duidelijk hoorbaar niet eens 
met de assistent-scheidsrechter die niet vlagt voor buitenspel. Terwijl het spel door-
gaat, laat hij dit blijken door de man met de vlag op grove wijze te beledigen. Hoe zal 
de scheidsrechter nu moeten hervatten nadat hij het spel heeft onderbroken en deze 

speler met rood van het veld heeft gestuurd? 
a) Met een strafschop. 
b) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de overtreding werd begaan. 
c) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten. 
d) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van  

affluiten. 
 
Vraag 2 
Een verdediger slaat, in een natuurlijke draaibeweging naar achteren, de bal met zijn 
elleboog weg. Hij kan de bal niet zien en slaat deze dus per ongeluk weg uit zijn eigen 

doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter? 
a) Strafschop en een gele kaart. 
b) Strafschop en een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scorings-

kans. 
c) Indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied. 

d) Doorspelen, omdat de speler de bal niet opzettelijk raakt.  

 
Vraag 3 
In de spelregels staat dat een wedstrijd niet mag worden begonnen of voortgezet  
indien een partij bestaat uit minder dan zeven spelers. Als tijdens een wedstrijd een 

speler van een team dat nog maar zeven spelers op het speelveld heeft staan, met  
opzet het speelveld verlaat, wat moet de scheidsrechter dan doen? 
a) Hij onderbreekt het spel onmiddellijk en staakt de wedstrijd definitief. 
b) Als hij verwacht dat de speler slechts tijdelijk het spel verlaat, laat hij het spel 

doorgaan en vervolgt hij de wedstrijd totdat duidelijk is dat de speler niet meer 

terugkomt. 
c) Als de speler het speelveld verlaat, dan onderbreekt hij het spel onmiddellijk en 

wacht hij maximaal 30 minuten tot de speler weer terugkomt. 
d) Hij mag de voordeelregel toepassen, maar moet de wedstrijd niet meer hervatten 

als de bal uit het spel is gegaan. 

 
 

Spelregels: 5 vragen van de commissieSpelregels: 5 vragen van de commissie  
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En uiteraard konden evergreens als I did it my way (Frank Sinatra),  

vertolkt door Han Marsman, Walk on (Gerry & the Pacemakers) door 

Marcel van Schalkwijk, laat de zon in m´n hart (René Schuurmans) door 
Milan Rouwenhorst en In ’t kleine café aan de haven (Vader Abraham) 

door Rudie Boone natuurlijk niet ontbreken op zo’n avond. En als klap op 

de vuurpijl was daar nog de hit Liever te dik in de kist (dan weer een 

feestje gemist) van Stef Ekkel & René Karst, die zeer overtuigend door 

Ab van Buuren werd voorgedragen.  
‘ 

Naast al dat gezang en gedrink, was er natuurlijk ook weer goed gezorgd 

voor de inwendige mens, de nodige hapjes kaas, worst, belegde stok-

broodjes, gevulde wraps, bitterballen, Groen Links-goedgekeurd-bio-voer, 

hele loempia’s en wat dies meer zij. Ook wat dat betreft kwam niemand 
iets tekort! 

En nadat ook good-old Ernst 

Waanders klaar was met zijn 

onnavolgbare dance-skills en 

versiertrucs was het tijd om 
naar huis te gaan. Moe - maar 

zeker voldaan - ging vervol-

gens dan ook iedereen huis-

waarts.  

Een woord van dank aan De 

Bambies, alle leden voor hun 

komst en hun muzikale inbreng 

en - in het bijzonder - de 

schoonmaakploeg die de volgen-
de dag onze ‘huiskamer van de 

scheidsrechter’ weer spik en 

span in orde heeft gemaakt. 

 
 

Namens de Ontspanningscommissie, 
 

Hans Harleman 

Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie  
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 Spelregelvragen juli 2018 
Commissie Opleidingen 

 
Vraag 4  
De doelverdediger spuwt tijdens het spel vanuit zijn eigen strafschopgebied, maar 
buiten het doelgebied, naar een aanvaller die achter de doellijn staat. De scheidsrech-

ter onderbreekt hiervoor het spel en zendt de doelverdediger met rood van het veld. 
Hoe hervat de scheidsrechter? 
a) Met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal 

was, toen het spel werd onderbroken. 
b) Met een strafschop voor de aanvallende partij. 

c) Met een scheidsrechtersbal op de doellijn ter hoogte van de aanvaller. 
d) Met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de doellijn ter  

hoogte van de aanvaller 
 
Vraag 5 

Een speler wordt buiten het speelveld aan de zijlijn behandeld in verband met een 
blessure. Vanuit die positie beledigt hij zijn tegenstander op grove wijze die binnen 
het speelveld loopt. Dit omdat hij vindt dat die speler hem de blessure heeft  
bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont de speler de 
rode kaart. Hoe wordt het spel nu hervat? 

a) Met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding. 
b) Met een scheidsrechtersbal op de plaats van de bal bij affluiten. 
c) Met een indirecte vrije schop op de plaats van de bal bij affluiten. 
d) Met een indirecte vrije schop op de zijlijn. 
  

 
 

Antwoorden juli 2018 

 
De antwoorden kunt u vinden verderop in het Infobulletin,  

na het verslag van het IJssel en Berkel toernooi in Voorst 

Spelregels: 5 vragen van de commissieSpelregels: 5 vragen van de commissie  
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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De Bambies 
 

Op donderdagavond 31 mei stonden De 

Bambies op het programma van de DSV 

als grote afsluiter van de Ontspannings-

commissie (OC) wat betreft dit voetbal-
seizoen. Voor degenen die dachten - 

met Walt Disney’s film Bambi in het 

achterhoofd - dat we ons als OC op glad 

ijs bevonden met deze twee dartelende dames, kwam zonder meer bedro-

gen uit! 
Na de opening door de voorzitter en het welbekende ballencircus kon op 

karaokewijze het veelal Nederlandstalige repertoire worden (mee)

gezongen tezamen met de dames, gestoken in tijgeroutfit, blonde krullen 

en hoge hakken. Het begin was misschien nog wel weifelend wat betreft 

de zingende leden, maar naarmate de avond vorderde werd er - al dan niet 
uit volle borst - steeds beter gekwinkeleerd. Ongetwijfeld zal het smeren 

van het strottenhoofd met het nodige gerstenat, daaraan een positieve 

bijdrage hebben geleverd.  
‘Zoals de ouden zongen, zo piepen de longen’ 

Zo werd een der leden benoemd tot Leo, om vervolgens deze klassieker 

van Ria Valk niet-ladderzat ten gehore te brengen. En wat te denken van 

het Peter Maffay-gelegenheidsduo: Dick Schneider en Hanneke Schaap, 

OntspanningscommissieOntspanningscommissie  
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De VAR – lekker bij de tijd… 
 

In een drukke tijd als deze, waarin het voetbal- en schoolseizoen ten 
einde loopt, het nieuwe weer voor de deur staat (na de vakantie uiter-

aard) en waarin we dagen met vier WK-wedstrijden per dag moeten zien 

door te komen zonder dat Oranje deelneemt, wordt er ook nog van mij 

verwacht dat ik iets fatsoenlijks op papier weet te zetten met betrek-

king tot de commissie Opleidingen. En dan vergeet ik gemakshalve nog de 
gemiddelde extra uitzendtijd erbij te tellen, die veroorzaakt wordt door 

de onderbrekingen in verband met de ‘VAR’. 

 

Even voor de leken onder ons: de ‘VAR’ betekent niet de Verpleegkundigen 

Advies Raad die geraadpleegd moet worden bij blessurebehandelingen, ook 
niet de Verklaring Arbeids Relatie voor de fiscus van de belastingdienst, die 

een enkele voetballer op dat niveau tracht te ontwijken. Ook gaat het niet 

over de Value At Risk (indicator voor het risico dat men loopt bij investerin-

gen, zoals bijvoorbeeld bij match fixing). Nee, ‘VAR’ is de inmiddels veelvul-

dig genoemde afkorting voor de Video Assistant Referee, die door de 
scheidsrechters op het WK geraadpleegd kunnen worden bij spelbepalende 

situaties. Als je het mij vraagt, gaat dit begrip hoge ogen gooien. Zowel in de 

waardering in gebruik tijdens het WK (want het voetbal wordt er eerlijker en 

schoner door), maar ook in de competitie om het ‘woord van 2018’ te worden. 

‘Goed bekeken’, als je het mij vraagt. 
 

Ik heb het vaker over media gehad in dit bulletin of over nep (fake) nieuws. 

Dat laatste zal ik u op straffe van een berisping uit het bestuur  

besparen;-) ... Wel is het leuk om samen even terug te kijken naar het tijd-

perk van de video (VHS). En hoe ironisch het wellicht is dat de FIFA 
(wereldvoetbalbond) overstapt op het gebruik van de video, juist op het  

moment dat het exact twee jaar geleden is dat de laatste videoband gepro-

duceerd is in Japan. Is het dan toevallig dat juist weer deze Aziaten op het 

moment van het schrijven van dit stuk de ranglijst in hun groep H aanvoeren? 

Vast niet…, maar het is wel knap in een poule met Colombia, Polen en het  
altijd swingende Senegal. 

Commissie OpleidingenCommissie Opleidingen  
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Weet u het nog, de nostalgie van video? Het kartonnen doosje met een 

rechthoekige cassette daarin, (meestal) van zwart kunststof. Daar kon je 

dan voorbespeelde films op kijken of, leuker nog, films op opnemen en later 
zo vaak terugkijken als je wilde. Tegenwoordig is terugkijken op TV bijna 

normaler dan boodschappen doen bij de plaatselijke kruidenier.  

 

Zo’n videoband duwde je dan in de videorecorder van SONY, AKAI, Pana-

sonic of een ander Aziatisch merk, waar in de fabriek tegen grove onderbe-
taling en vaak onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd werd, maar 

dat wisten we toen nog niet (of wilden we niet weten). Of natuurlijk de  

videobanden van het vaderlandse Philips uit de lichtstad. Dat heeft daar zó 

goed aan verdiend, dat de ‘Philips Sport Vereniging’ er sinds mijn geboorte-

jaar (1971, toen zo’n beetje de eerste videocassette het ‘licht’ zag), maar 
liefst 20 keer kampioen van heeft kunnen worden, maar dat geheel  

terzijde…  

 

Ajax, met het welbekende TDK op het shirt, kwam sinds ‘71 tot 19 ‘schalen’ 

en Feyenoord, na het jaar dat het haar naam wijzigde (in verband met de 
uitspraak voor buitenlanders), slechts 5 keer. Maar goed, de eerste 12 jaar 

speelden de Rotterdammers dan ook zonder shirtsponsor. 

 

Vervolgens plofte je op de bank met een zak chips, een drankje, én een  

afstandsbediening (jawel!), waarmee je kon kijken wat je wilde. Een enigs-
zins trillerig beeld, dat je met een heerlijk gezoem vooruit of terug kon 

spoelen en dat zelfs gepauzeerd kon worden als er gebeld werd of als je 

even sanitair ging ontspannen op het toilet.  

 

Niet veel later kwamen er ook videocamera’s om bijvoorbeeld ‘home video’s’ 
mee te maken, die je overigens ook gerust buitenshuis kon gebruiken. Ik 

vraag me af welke generatie zich dit allemaal kan herinneren en welke gene-

ratie niet. Eigenlijk doet dat er ook niet toe, want in die tijd was er nog 

geen AVG… 

Vervolg Commissie OpleidingenVervolg Commissie Opleidingen  
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In de derde helft (ja, bij voetbal is het dan aan het bier) moesten we 

dan nog vol aan de bak om het verloren terrein goed te maken.   

 
Bij de quizvragen probeerde het team er het maximale uit te halen. Het 

ging goed, maar de teams boven ons lieten helaas ook geen steekjes  

vallen, waardoor we uiteindelijk op de zesde plaats eindigden.  

 

Wij willen Rotterdam feliciteren met hun eerste plaats en ook persoon-
lijk winnaar Franklin Berg van Rotterdam die na een barragevraag deze 

won (zie hierna de volledige einduitslag). Pas in de vierde helft mochten 

ook wij dan eindelijk aan ons verdiende biertje beginnen.  

 

Ondanks de zesde plaats kunnen we als spelregelteam terugkijken op een 
geslaagde dag en seizoen. En weten we wat we er aan moeten doen om 

volgend jaar nog beter te scoren op de landelijke finale. Maar voor we 

zover zijn, moeten we ook nog maar de finale district oost winnen. 

 

Spelregel Coach, 
Gerard 

 

 

 

   

Vervolg Commissie OpleidingenVervolg Commissie Opleidingen  
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Tegenwoordig is het allemaal een stuk eenvoudiger. Met mobieltjes kunnen we zo 

maar filmen dat een massale vechtpartij op een amateurveld ontstaat. En dat 

wordt dan gewoon gedeeld in een app-groep, zodat iedereen weet wat er gebeurt 
en waar het eigenlijk om draait. En dan bedoel ik niet het draaien van de camera, 

in dit geval… De wijze woorden van cameraman Eric blijven mij bij: ´Ik hoop dat 

u begrijpt dat ik dit niet in beeld breng´ (de vechtpartij). 

 

Of livebeelden van de spelregelwedstrijd waaraan ons spelregelteam niet onver-
dienstelijk heeft deelgenomen (felicitaties vanaf deze plaats, heren!). Leuk om 

in de eigen huiskamer toch deelgenoot te mogen zijn van de zweetdruppels die 

ontstaan op de voorhoofden van de spelregelkenners en de lastige vragen waar-

mee zij te maken hebben. En natuurlijk de mooie prestatie die zij gezamenlijk 

neerzetten. 
 

Wat ook wel een saillant detail is: bij eerdere WK’s en EK’s is een aantal leden 

van de DSV actief geweest met het samenstellen van een dvd met opvallende 

fragmenten, waar we van kunnen leren. Die dvd’s, opvolgers van de videoband, 

stonden vol met spelregeltechnische of hilarische situaties en inzichten van de 
experts uit het betaald voetbal, samengevoegd in een overzichtelijke reader.  

 

Enkele titels herinner ik me nog wel: ´Ben je nu helemaal bejubeld?´ (uitgave bij 

het 90-jarig jubileum van de DSV) en ´Met Vlag en Fluit´. Als ik het goed heb, 

zijn deze dvd’s nog steeds te bestellen via de website. Velen gingen u voor en 
hebben er genoeglijk en bij herhaling naar gekeken en van geleerd. Hopelijk 

komt er van dit WK ook weer een nieuwe uitgave, maar beloven kan ik het u niet, 

want ik ga er niet over. 

 

In deze moderne tijd grijpt de FIFA dus ook naar objectieve ondersteuning: de 
VAR. Een goede zaak als je het de commissie Opleidingen vraagt, want Rudie is 

maandelijks hartstikke druk met het verzamelen van actuele beelden uit het 

amateurvoetbal. Deze worden besproken op onze clubavond om te komen tot de 

juiste besluitvorming en het vergroten van ieders bagage. Dit is een terugkerend 

fenomeen op de avonden die verzorgd worden door onze commissie.  

Vervolg Commissie OpleidingenVervolg Commissie Opleidingen  
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Als ik zelf even terugspoel door het afgelopen voetbalseizoen, kijk ik met  

voldoening terug. Ik heb heel prettig kunnen samenwerken met Alexander en 

Rudie. We hebben goed bezette clubavonden gehad, een enkele thema-avond 
en bijdragen tijdens het Technisch Weekend in Duitsland. Wij hebben het 

idee dat we elkaar steeds beter maken in het begrijpen en hanteren van de 

spelregels. Dat blijkt ook uit de ranking in de strijd om het spelregelkam-

pioenschap binnen onze vereniging; het zit erg dicht bij elkaar en is van een 

hoog niveau. De tijd van het spelregelboek is nog niet definitief voorbij, maar 
mogelijk komt er een tijd, dat we alleen nog leren vanuit de beeldende media. 

 

Mocht u voor het komende seizoen nog goede suggesties voor de clubavonden 

hebben, dan houden wij ons daar natuurlijk van harte voor aanbevolen. U kunt 

ze richten aan: VAR (Voor Alexander en Rudie), Dick Elferstraat 9, 7425 RE 
te Deventer. 

 

Voor nu wens ik u een bijzonder fijn zomerreces toe en hopelijk fris en fruitig 

weer aan de start van het nieuwe voetbalseizoen. Voor wie op vakantie gaat: 

geniet ervan en kom weer heelhuids retour.  
 

Gegroet, mede namens Alex en Rudie en voor na de zomervakantie wens ik 

onze club enorme toename aan VAR toe !! (Veel Actieve Referees) 

 

Marcel van Schalkwijk 

Vervolg Commissie OpleidingenVervolg Commissie Opleidingen  
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Landelijke spelregelfinale Eindhoven 
 

Zaterdag  9 juni 2018 was het dan weer zover. Na vijf jaar afwezigheid moch-
ten we eindelijk weer naar de landelijke finale spelregels in Eindhoven. We 

konden deze keer in één auto, want buiten de teamspelers Alexander, Han, 

Hans, Sezgin en ik als coach had zich niemand anders aangemeld om mee te 

gaan. Het voordeel hiervan is wel dat je elkaar niet kwijt raakt.  

 
We waren dan ook vrij snel in Eindhoven bij het clubhuis van de scheidsrech-

tersvereniging met de mooie naam De Stip. Hier werden we prima ontvangen. 

Nadat alle teams er waren, kon de wedstrijd om 10.45 uur beginnen. 

 

Na de eerste ronde leesvragen bleek ook dat titelverdediger Rotterdam dit 
jaar weer een zeer sterk team had. De tweede ronde mondelinge vragen was 

van een zeer pittig niveau. Van alle deelnemers had maar één persoon de volle 

16 punten gehaald.  

 

In de middagpauze stonden we op een vijfde plaats van de acht deelnemers 
met nog zeker de mogelijkheid om een paar plaatsjes te winnen. Hier was niet 

de ronde schriftelijke vragen meegenomen. Dus vol goede moed begonnen we 

aan de tweede helft.  

 

De beroemde beeldvragen kwamen ook aan de beurt. En ja, zoals altijd waren 
de meningen over een aantal situaties zeer verdeeld. Want wat zie jij en wat 

hebben de makers van het genomen fragment hiervan gemaakt.  

 

Hierna volgde nog een ronde leesvragen waarin goed werd gescoord. Het bleek 

dat we nog een plaatsje waren gezakt. 

Commissie OpleidingenCommissie Opleidingen  
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Antwoorden spelregelvragen Infobulletin juli 2018 

 

Antwoorden 

1B, 2D, 3D, 4B, 5D  

 

 
Uitleg antwoord vraag 1  

Omdat hier sprake is van een niet-fysieke overtreding, maar van beledigen, 

is de straf een indirecte vrije schop. De grove belediging betekent wel een 
rode kaart voor de overtreder.   

 

Uitleg antwoord vraag 2  

Hands is strafbaar als de speler de bal opzettelijk raakt met de hand. En dat 

is in dit voorbeeld niet het geval. Dus gewoon doorspelen. 
 

Uitleg antwoord vraag 3  

De scheidsrechter hoeft in deze situatie het spel niet direct te onderbre-

ken, omdat de zevende speler het speelveld met opzet verlaat. Zodra de bal 

echter uit het spel is en er dan dus nog maar zes spelers zijn, moet hij de 
wedstrijd niet meer hervatten. 

  

Uitleg antwoord vraag 4  

Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding tegen een  

tegenstander buiten het speelveld, wordt het spel hervat met een straf-
schop als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet  

worden toegekend. Dus strafschop. 

 

Uitleg antwoord vraag 5  

Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler zich schuldig 
maakt aan het geven van commentaar, het gebruiken van grove, beledigende 

of ongepaste taal en/of gebaren of andere verbale overtredingen. 

Toelichting SpelregelvragenToelichting Spelregelvragen  
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Toernooi in Eindhoven 
  

Op zaterdagmorgen moesten wij ons alweer vroeg verzamelen in het DSV club-
huis, waar Gerard Harmelink  ervoor gezorgd had dat het clubhuis was  

geopend, de koffie klaar stond en hij de voetbaltenues, intrapballen en bidons 

had klaargezet. Na een bak koffie vertrokken we naar Eindhoven. Eenmaal  

buiten wilde de laatste auto vertrekken, waarop wij Gerard H. op het allerlaat-

ste moment nog uit het clubhuis zagen komen. Aan zijn bewegingen zagen we 
dat er iets niet goed was. Wat bleek? Met wie zou hij meerijden?  

Snel Robert K. gebeld en deze maakte rechtsomkeert om hem weer op te  

pikken. Daar hadden wij bijna het beste paard van stal vergeten! 

  

We waren op tijd in Eindhoven en bij de vv. Acht in de wijk Acht. Mooi clubhuis 
en prima bar! De warming-up was op tijd aangevangen om klaar te zijn voor de 

eerste wedstrijd tegen Den Haag. Een eclatante overwinning van maar liefst  

5-1! Het eerste doelpunt was van Stephan W. De gelijkmaker was van Milan R. 

Eigen doelpunt dus! Maar dit maakte hij ook zelf weer goed met een doelpunt: 

2-1! Hierna Stan S. 3-1, Ilian G. 4-1 en de laatste 5-1 door Marcel van S. Dit 
mocht ook wel na twee keer missen voor open doel! Maar goed drie keer is 

scheepsrecht of niet Marcel? De tweede wedstrijd tegen Breda kan ik kort in 

zijn: een bloedeloze 0-0! In deze wedstrijd kropen wij door het oog van de 

naald met een schot tegen de onderkant van de lat en binnenkant van de paal en 

hierna weer het veld in. Volgens sommigen langs de kant van het veld was hij 
ook over de lijn geweest, maar gelukkig hadden we geen doellijntechnologie. 

 

De derde wedstrijd tegen Venlo-Valkenswaard verliep weer beter met een  

reguliere overwinning van 3-0. Omer scoorde twee keer en Ilian zorgde voor de 

3-0 na goed druk zetten. 
 

De vierde wedstrijd tegen Venlo werd een salonremise van 1-1 met een doel-

punt van Stan S. Hierdoor was de kruisfinale bereikt. Deze werd gespeeld  

tegen Amsterdam en gewonnen door ons met 1-0 door een schitterend doelpunt 

van Omer na een paar prachtige bewegingen, waarmee hij zijn tegenstander 
het bos instuurde en goed afmaakte. De finale was bereikt. Dit hadden wij  

’s morgens nog  niet kunnen bevroeden. 

Technische Commissie Technische Commissie   
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 Vervolg Technische Commissie Vervolg Technische Commissie   

 
Op het eerste veld werd afgetrapt tegen Venlo. Het ging 
tegen elkaar op qua spelbeeld, maar opeens was daar een 

actie van Venlo voor het doel, waarna onze doelman Pascal 

S. uitkwam en een strafschop veroorzaakte. De scheids 

floot en wees naar de denkbeeldige stip. Deze werd onbe-

rispelijk ingeschoten en hierna was eigenlijk de partij 
gespeeld. Venlo scoorde nog één keer en het was gedaan 

met ons. Even was er teleurstelling, waarna we ons kort 

hierna realiseerden dat we een knappe tweede plaats had-

den weten te bemachtigen!  

 
Na de prijsuitreiking werd dit op het terras met wat  

muzikale ondersteuning met de nodige pitchers bier gevierd. 

 

Om de medewerkers van de vv Acht hun 

broodnodige rust te gunnen op zaterdagavond, 
besloten wij naar ons hotel in het centrum van 

Eindhoven te gaan. Eenmaal daar aangekomen, 

werden de key-cards op naam verdeeld en 

namen we de intrek in onze kamers.  

 
Omstreeks 20.00 uur vertrokken wij naar 

Stratumseind! Het bekende uitgaanscentrum 

in Eindhoven. Hier viel de groep uit elkaar, 

omdat de ene groep spareribs wilde en de 

andere groep Italiaans. Later op de avond 
troffen wij elkaar weer in de uitgaansgelegen-

heden.  
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Na de lunch, die overigens prima geregeld was door de organisatie in Voorst, 

mocht Deventer aantreden tegen het altijd lastige Nijverdal. Nijverdal parkeerde 

de zogenaamde bus, waar Deventer erg veel moeite mee had. Ook hier kwam De-
venter op 1-0 achterstand. Nadat van beide teams een speler van het veld ge-

stuurd werd, ontstond een leuke situatie in het strafschopgebied van Nijverdal. 

Iedereen van Deventer schreeuwde om een penalty, terwijl Nijverdal zich hier 

tegen verdedigde bij de scheidsrechter. Niemand had blijkbaar door dat het spel 

‘gewoon’ doorging. De bal kwam namelijk bij Illian voor de voeten, die niet twijfel-
de en de bal langs de keeper het net in poeierde. Opnieuw werd de uitslag 1-1.  

 

Na een wedstrijd wachten mocht Deventer aantreden tegen Nijmegen. De Nijme-

genaren vroegen zich af waar dat ‘beestenteam’ uit Eindhoven gebleven was. Toch 

bleek dat beestenteam tegen Nijmegen niet direct nodig. De wedstrijd zat erg op 
slot, waardoor geen doelpunten tot stand kwamen. Deventer kreeg echter in de 

laatste minuut een vrije trap, 20 meter schuin voor het doel van de tegenstander. 

Stephan was met zijn harde trap de aangewezen man voor de vrije trap. Hij stelde 

dan ook niet teleur en poeierde de bal, met de snelheid van het licht, de kruising 

in. Zo liet een van die ‘beesten’ van vorige week zich toch nog even zien. Even later 
klonk het eindsignaal, waardoor Deventer eindelijk weer drie punten wist binnen te 

halen.  

 

De laatste tegenstander was Arnhem. Een leuke wedstrijd, die dan ook eindigde in 

een 4-2 overwinning voor Deventer. De laatste drie punten waren binnen, waardoor 
Deventer bij elkaar opgeteld 14 punten wist binnen te halen. Alléén Nijverdal had 

hetzelfde puntenaantal, maar bleek een minder goed doelsaldo te hebben. Zo zie 

je maar hoe belangrijk het doelpunt van Maikel tegen Zutphen is geweest… 

 

De verwachtingen waren dan wel wat minder hoog dan in Eindhoven, maar de voet-
ballers van de Deventer Scheidsrechtersvereniging werden toch echt voor de  

derde keer op rij het beste voetbalteam van district oost. Dat laat maar eens zien 

hoe belangrijk saamhorigheid binnen een vereniging kan zijn. De grote wisselbokaal 

en de beker zorgen ervoor dat de prijzenkast in het clubhuis weer mooi is aange-

vuld. Al met al is het voor de voetballers van de DSV een mooi jaar geweest: eer-
ste plek bij het zaalvoetbal in district oost, tweede plek op het NK veldvoetbal en 

dus een eerste plek bij het IJssel en Berkeltoernooi in Voorst. Dat zijn prestaties 

waar je mee thuis mag komen . 

Vervolg Technische Commissie Vervolg Technische Commissie   
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Vervolg Technische Commissie Vervolg Technische Commissie   

Daardoor moest er op donderdagavond nog heel wat geregeld worden om een team van 

minstens zeven man op de been te krijgen. Dat laatste leidde er dan ook toe dat naast 

de technische staf van vorige week (Ron, Sezgin en Derya), zelfs Maikel (lees: Adebayo 
Akinfenwa) zijn voetbalschoenen weer eens onder het stof vandaan mocht halen. De 

hoop op een goede prestatie was vooraf dan ook iets kleiner dan een week eerder in 

Eindhoven.  

 

Nadat succescoach Dick Schneider de voetballers voorzien had van zijn tactische  
inzichten en had laten blijken te twijfelen aan de kwaliteiten van een aantal spelers, 

mocht er dan toch echt gevoetbald worden. Als eerste stond Zutphen op het program-

ma. Het team moest nog wennen aan elkaar, waardoor het spel niet altijd even vlekke-

loos was. Toch zorgden twee leuke combinaties ervoor dat Deventer haar eerste wed-

strijd won met 2-0. De eerste klap is een daalder waard, zullen we maar zeggen.  
 

Een kleine 20 minuten later stond Enschede op het programma. Enschede, de stad waar 

de DSV volgend jaar naartoe wil om een NK veldvoetbal te spelen. Dan moest er natuur-

lijk ook gewonnen worden van deze tegenstander. Deventer speelde goed en het werd 

dan ook 6-1. Na de 2-0 kreeg de coach wat meer vertrouwen in een positieve uitslag, 
waardoor hij het eindelijk aandurfde om Maikel in te brengen. Maikel stond nog géén  

2 minuten in het veld, kreeg zijn eerste balcontact en scoorde. Een soort Veni, Vidi, 

Vici-geval. Het ontplofte van vreugde bij Deventer: Wie had dat gedacht… Van een 

Maikel die alleen biertjes smaakt, naar een Maikel die een doelpunt maakt. Maikel liet 

zich dan ook direct wisselen. Men zegt namelijk niet voor niets dat je moet stoppen op 
je hoogtepunt.  

 

Een wedstrijd later speelde Deventer de ‘kleine’ IJsselderby tegen Zwolle. Deventer 

zat op rozen na de twee voorgaande wedstrijden. Dit zorgde er echter wel voor dat de 

Deventer voetballers het in deze wedstrijd ietwat hoog in hun bol kregen. Niemand 
deed zijn werk meer goed, waardoor Deventer op 1-0 achterstand kwam. Na een goede 

actie van Stephan, kreeg Stan met geluk de bal voor zijn voeten en kon de bal in open 

doel tikken: 1-1.  

 

Het puntverlies bleef beperkt, maar Deventer werd wel eventjes op zijn plek gezet. 
Toch liep Deventer grote schade op. Jeffrey kwam niet ongeschonden uit de strijd 

(knieblessure), waardoor Deventer het de volgende drie wedstrijden zonder aanvoer-

der moet stellen.  
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Een onzer leden schrok zich nog een hoedje toen hij voor een pizza en een 

bier een Tikkie kreeg van € 54,-!! Later had hij door dat het een practical 

joke was van ene Maikel! 
 

Het bleef nog lang onrustig op Stratumseind, maar op het einde van de 

nacht of begin van de morgen was iedereen weer teruggekeerd in het hotel. 

In de morgen was iedereen weer topfit. Een enkeling moest in de middag 

nog een wedstrijd fluiten, maar uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat 
het goed verlopen is.  

 

In 2019 hopen we dit weer te kunnen meemaken!! 

 

Ronny Mulder 
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DRIE OP EEN RIJ! 

IJSSEL EN BERKELTOERNOOI VOORST 

 
Ondanks dat er op de geweldig mooie nieuwe wisselbokaal staat dat Boxmeer-Cuijk 

(eigenlijk buiten mededinging) de winnaar is van het IJssel en Berkeltoernooi in 

2017, zijn de voetballers van de Deventer Scheidsrechtersvereniging toch echt 

driemaal op rij de beste van heel district Oost. Afgelopen zaterdag 23 juni 2018 

werd in Voorst opnieuw de eerste prijs in de wacht gesleept. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Boven van 

links naar rechts: Jeffrey van Welsen, Dick Schneider, Robert Karkdijk, Maikel Spijker-
man, Jan Hennink, Ron Sotthewes, Illian Groothuismink en Marcel van Schalkwijk.  
Onder van links naar rechts: Stephan Westervoorde, Derya Serik, Sezgin Degirmenci, 
Stan Smit en Mick Bronts. 
 

Een week eerder werd al een tweede prijs behaald in Eindhoven tijdens het NK 

Scheidsrechtervoetbal. Dit is voor Deventer, gezien de resultaten in het verleden, 

een goede prestatie. Deventer had dan ook voor het eerst in jaren een team met 

een goede afwisseling van jonge jongens en ervaren jongens. Dat Deventer een week 

later in Voorst kampioen zou worden, had niet iedereen direct zien aankomen. Veel 
jongens die belangrijk waren in Eindhoven, konden er in Voorst helaas niet bij zijn.  
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