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Het Infobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken.
Het Infobulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 300 stuks per keer.

Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer
E-mail pk.zwier@home.nl
De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 1922, is
aangesloten bij de COVS Nederland.

Het bestuur bestaat uit :
Ron Sotthewes, voorzitter, 06-23401710
voorzitter@dsveno.nl
Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772
secretaris@dsveno.nl
Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460
penningmeester@dsveno.nl
Gé Duchatteau, 2e voorzitter, 06-13334408
g.duchatteau@home.nl
Jeffrey van Welsen, 2e secretaris, Ontspanningscommissie, 06-38301397
jeffreyvanwelsen@hotmail.com
Rudie Boone, 2e penningmeester, Opleidingen, waaronder spelregels,
06-51115969
rudieboone@gmail.com
Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664
madcops@msn.com
Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer. IBAN nummer
DSV: NL56RABO0314545700
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur,
tenzij anders vermeld in de Info
Oktober 2017
05 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond.
11 Week van de Scheidsrechter. Aanvang 20.00 uur. Gastspreker Martin van den Kerkhof.
12 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
19 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Praatavond.
26 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Oktoberfest in der schöne bierstube.
November 2017
02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond.
04 Klaverjasmarathon, aanvang 10.00 uur.
09 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
11,12,13 Technisch weekend Duitsland.
16 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker.
23 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Praatavond.
25 Sinterklaasmorgen voor de kinderen. Aanvang 10.00 uur.
30 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Sinterklaasavond.
December 2017
07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Spelregelavond.
14 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
16 Kerstbingo aanvang 20.00 uur. Clubhuis open vanaf 19.30 uur.
23 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Praatavond.
28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Oudejaarsavond.
30 Oliebollen afhalen vanaf 15.00 tot 18.00 uur.
Januari 2018
04 Nieuwjaarsbiljarten/darten. Vanaf 19.00 uur.
06 JW van Essen zaalvoetbaltoernooi te Kampen.
11 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Kaarten en sjoelen.
18 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
25 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Gastspreker of praatavond.
Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave december 2017,
uiterlijk 2 december 2017
Jaargang 18, nummer 5 verschijnt 14 december 2017.
Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen?
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Van de Voorzitter
Start competitie
Na het lange zomerreces en de vele trainingsuren, oefenwedstrijden, beker-wedstrijden en fifatesten gaat in het weekend van 23/24 september 2017 voor velen de voetbalcompetitie weer van
start. Uiteraard wenst het bestuur al haar SR’s en ASR’s een heel plezierig en vooral sportief
seizoen toe zonder blessures en calamiteiten.
Voetbal
Voetballand Nederland heeft met de vele wijzigingen in het jeugdvoetbal gezorgd voor een andere
kijk op het door velen geliefde voetbalspel. Ook voor de scheidsrechters en assistenten is er
naast een aantal spelregels veel veranderd wat
betreft het leiden van wedstrijden. Enkele verenigingen in de regio hebben nog steeds moeite met
de veranderde spelvormen. Het is teleurstellend te noemen dat de samenwerking tussen
voetbalclubs en scheidsrechtersverenigingen nog steeds op een te laag pitje staat. Dat we elkaar
nodig hebben mag duidelijk zijn, het is echter aan beide partijen om ondersteuning bij elkaar te
zoeken om het geliefde spel in de toekomst te kunnen blijven spelen conform de KNVB-normen en
-waarden. DSV is altijd bereid daar waar mogelijk haar vrijwilligers in te zetten voor het
ondersteunen van verenigingen door middel van spelregelavonden, cursussen en fysieke cq.
weerbaarheidstrainingen.
Week van de scheidsrechter
Woensdag 11 oktober aanstaande vindt bij de DSV een clinic plaats door de organisatie van de
COVS en de KNVB. Betaald-voetbalscheidsrechter Martin van de Kerkhof zal deze avond
presenteren en uiteraard bent u als lid van de DSV en als voetbalvereniging van harte welkom deel
te nemen. Volg onze website en de nieuwsbrief.
Oktoberfest
Donderdag 26 oktober aanstaande vindt in ons gezellige clubhuis het Oktoberfest weer plaats. Dit
jaar met dames ? Ik hoop het….laat u verrassen…evenals voorgaande jaren een avond om niet te
missen……Gezelligheid gegarandeerd.
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Vervolg Voorwoord
Klaverjasmarathon
Zaterdag 4 november aanstaande kunt u weer aansluiten bij de (semi-)professionele en
amateurkaarters voor de kaartmarathon. Een zeer leuke, leerzame en gezellige dag,
waarbij de prestatie uiteraard niet mag ontbreken. Leg een kaartje met een maatje…..
Technisch Weekend Sauerland
Vrijdag 10 november aanstaande vertrekt er wederom een grote groep SR’s en ASR’s
richting het Alpin Hotel in Sauerland voor het jaarlijkse Technisch
Weekend. Trainen, zowel fysiek als theorie en daarnaast excursies en ontspanning behoren
tot het programma dat weekend. U kunt zich uiteraard daarvoor opgeven tot 29
september aanstaande bij ondergetekende.
Via mail: ron.sport@hotmail.com behoort ook tot de mogelijkheden.
Goedheiligman
Donderdag 30 november aanstaande is hij er weer. Inmiddels liggen de schappen van de
supermarkten al bezaaid met zwarte pieten strooigoed, speculaas van
Sinterklaas en zal laatstgenoemde ons weer verrijken met een bezoek aan de Keurkamp.
Evenals vorig jaar zal de DSV zorg dragen voor een goedgesmeerde keel van Sinterklaas en
zal de goedheiligman zich dit jaar niet ontdoen van zijn baard en andere attributen. Mocht
u van mening zijn zich het afgelopen jaar voorbeeldig te hebben gedragen om zich daarom
niet bij de Goedheiligman te hoeven melden, kon weleens bedrogen uitkomen. Zijn knechten
weten u zeker te vinden. En een goed Sinterklaasboek is namelijk gauw gevuld. Uw
aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld…..
Stedendriehoekoverleg COVS-verenigingen
Woensdag 20 september jl. heeft een overleg plaatsgevonden tussen de COVSverenigingen uit Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Doel van dit overleg; daar waar mogelijk
samenwerking zoeken. Wij hebben als DSV aangegeven samenwerking te willen zoeken op
operationeel niveau en niet meer. Voor ons zijn kennis en vaardigheden onderwerpen die
bespreekbaar zijn. Deze werden overigens één-op-één overgenomen door de anderen.
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Vervolg Voorwoord
Wij gaan de komende maanden een aantal zaken opstarten, te weten:
gezamenlijke spelregelavonden en delen van de digitale kennis, fifa-testen, cursussen,
uitwisselingen, inzet van digitale middelen om andere verenigingen de mogelijkheid geven om
de spelregelkennis te vergroten. Onder het mom van: ´Beter goed gestolen dan slecht
bedacht´ kunnen de betreffende verenigingen veel van elkaar opsteken. Wij zullen jullie
blijvend informeren over de voortgang.
Beleid
Zoals reeds besproken heeft het bestuur naar aanleiding van de brainstormavonden een aantal
werkgroepen samengesteld. De uitnodigingen hiervoor zijn verzonden en de werkgroep
´Begeleiding van jonge SR’s en ASR’s op alle niveaus´ trapt af op 25 september. De andere
drie werkgroepen zullen in oktober en november aan de beurt komen, de afspraken hiervoor
zijn al gemaakt met de desbetreffende werkgroepleden. Heeft u vragen en/of op- en
aanmerkingen hierover meldt u zich dan bij ondergetekende.
Seizoen 2017-2018
Voor velen begint de competitie binnen afzienbare tijd of is reeds gestart. Wij wensen u als
bestuur een bijzonder goed voetbalseizoen toe. Voor degenen die besloten hebben niet meer
te fluiten of te vlaggen, ons mooie clubhuis is iedere donderdagavond open voor een gezellig
samenzijn en u mag meetrainen.
Uiteraard zijn alle geplande activiteiten en actuele zaken vermeld in de nieuwsbrieven die u
wekelijks ontvangt, in ons Infobulletin en op onze mooie website. Het bestuur wenst alle
geblesseerden en zieken een voorspoedig
herstel toe.
Onze lijfspreuk blijft:

‘Samen staan wij sterk’
Ron Sotthewes
Voorzitter
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Verjaardagen komende maanden

Oktober

november

December

07
08
10
11

01
02
06
06
07
08
09
12
12
13
16
20
21
22
22
23
25
27

01
01
02
02

11
13
13
15
17
17
18
20
26
27

Thom de Gucht
Erik Nieuwenhuijsen
Geert Jan Meijer
Gerhard Langenkamperelid
Hans Noortman
Marnix Mulder
Richard van Remmen
Rutger Bekebrede
Rens Bluemink
Bennie Reusken
Ben Keijzer
Nannette Roetert
Rob van Zutphen
Jan Tepperik

Roelof Michel
Wilco Jansen
Paul Kamphuis
Luuk Mentink
Sezgir Degirmenci
Betsy van Huizen-Witteveen
Michiel Grijpma
Henk Nijenhuis
Annemarie Rensink
Bertus Zwerus
Hans ten Napel
Gé Duchatteau-erelid
Gerard Harmelink-Lvv
Bart Donders
Martijn de Leest
Hans Harleman
Ab Brilleman-erelid
Herman Schoneveld

03
05
05
09
10
15
17
17
19
21
21
30
30
31

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

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:
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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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen oktober 2017
Commissie Opleidingen
Vraag 1
Een veldspeler neemt een doelschop. Hij struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het
strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Hoe hervat de scheidsrechter het spel?
a) Doelschop overnemen.
b) Doorspelen.
c) Indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal.
d) Strafschop wegens het spelen van de bal met de hand.
Vraag 2
Een wisselspeler loopt vanuit de dug-out het speelveld in. In zijn eigen strafschopgebied trapt hij een
tegenstander. De scheidsrechter heeft het trappen van de wisselspeler zien gebeuren. Hoe reageert
hij?
a) Hij onderbreekt het spel, geeft de wisselspeler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en
hervat met een strafschop.
b) Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler met rood van het speelveld en hervat met een
indirecte vrije schop.
c) Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler met rood van het speelveld en hervat met een
scheidsrechtersbal.
d) Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler met rood van het speelveld en hervat met een
strafschop.
Vraag 3
Een wisselspeler loopt zich warm achter zijn eigen doellijn. Op het moment dat de bal in het doel dreigt
te gaan, loopt hij het veld in en slaat hij de bal met zijn handen uit het doel. Op deze wijze voorkomt hij
dat er gescoord wordt door de tegenpartij. Wat beslist de scheidsrechter nadat hij heeft afgefloten?
a) Hij toont de wisselspeler eerst de gele kaart, omdat hij zonder toestemming het speelveld heeft
betreden en vervolgens de rode kaart, omdat hij een doelpunt heeft voorkomen en hervat het spel
met een strafschop.
b) Hij toont de wisselspeler de rode kaart, omdat hij een doelpunt heeft voorkomen en hervat het spel
met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied het dichtst bij de plaats van de
overtreding.
c) Hij toont de wisselspeler de rode kaart, omdat hij een doelpunt heeft voorkomen en hervat het spel
met een scheidsrechterbal op de lijn van het doelgebied het dichtst bij de plaats van de overtreding.
d) Hij toont de wisselspeler de rode kaart, omdat hij een doelpunt heeft voorkomen en hervat het spel
met een strafschop.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen oktober 2017
Commissie Opleidingen
Vraag 4
In de 29e minuut van de eerste helft krijgt een middenvelder zijn tweede gele kaart.
Het ontgaat de scheidsrechter echter dat dit zijn tweede is, hij komt er pas tijdens
de rust achter. Hoe dient hij nu te handelen?
a) Hij kan de middenvelder pas wegsturen als hem wederom de gele of rode kaart
wordt getoond.
b) Hij kan niets meer doen.
c) Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen.
d) Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond.
Vraag 5
Tijdens het spel heeft een aanvaller toestemming gevraagd en gekregen van de
scheidsrechter om het speelveld definitief te verlaten, omdat hij geblesseerd is.
Lopend naar de zijlijn komt de bal nu in zijn buurt. Hij trapt de bal naar een
medespeler die de bal over het doel schiet. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?
a) Hij hervat het spel met een doelschop.
b) Hij toont de geblesseerde speler de gele kaart en hervat het spel met een
doelschop.
c) Hij toont de geblesseerde speler de gele kaart en hervat het spel met een
indirecte vrije schop op de plaats waar deze de bal speelde.
d) Hij toont de geblesseerde speler de gele kaart en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal.

Antwoorden oktober 2017
De antwoorden kunt u vinden verderop in het Infobulletin,
na het artikel ‘(Voetbal)cultuur en de voorbeeldfunctie’
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Commissie Opleidingen
(Voetbal)cultuur en de voorbeeldfunctie
Hebben we genoten deze zomer? Ik weet natuurlijk niet wat uw antwoord is, maar de
wedstrijden die ik van de nationale dameself gezien heb, vond ik toch een stuk
aangenamer om te zien dan de erbarmelijke kwalificatieserie van de mannelijke
collega's. Een gezonde dosis strijdlust, voor elkaar willen vechten, een goede
samenwerking en veel leukere kapsels (en een toch wel meevallend niveau) zorgden
ervoor dat het aangenaam was om naar te kijken. En dan laat ik mijn geaardheid
gemakshalve even buiten beschouwing, want persoonlijk zie ik liever een Lieke Martens
dan een Arjen Robben een
gedurfde actie aangaan. Toch ben ik verder gaan zoeken naar een logische verklaring
voor het damessucces.
Zou het een groot voordeel geweest zijn dat de dames op eigen bodem mochten
acteren? Nou, het feit dat je de velden, kleedkamers en stadions beter kent dan je
tegenstanders, maar ook de groeiende belangstelling van het Nederlandse volk zullen er
vast toe bijgedragen hebben. Ook denk ik dat de dames voor eigen publiek net even een
stapje meer willen zetten dan wanneer ze over de landsgrenzen gespeeld zouden
hebben. Maar volgens mij is er ook iets anders aan de hand.
Ik denk persoonlijk dat de combinatie van zowel de gunfactor die de dames hadden als
de hunkering in het hele land naar een titel op een eindtoernooi ervoor gezorgd hebben
dat er in de vaderlandse voetbalcultuur een verschuiving heeft plaatsgevonden: van
klaagcultuur naar klapcultuur. Waar er bij de Oranjemannen op de laatste
eindtoernooien altijd wel iets te klagen viel door het even kritische als hautaine
Nederlandse volk, werd bij het EK voor de dames ineens plaatsgemaakt voor een
hoerastemming. De dames hadden het geluk aan hun zijde, zowel binnen het veld als in
de beschouwingen en commentaren tijdens de rust en na afloop. De gemiddelde commentator was goed-‘gemutst’ (in de goede zin van het woord): zelfs over speelsters die niet
het gewenste niveau haalden, werd verzachtend geoordeeld en in positieve
bewoordingen werd vooruitgeblikt naar de volgende ontmoeting. Ik denk dat dit de
meiden gesterkt heeft.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Het zelfvertrouwen groeide met de wedstrijd en het collectief groeide meer en meer
naarmate het toernooi vorderde. Bij de mannen is dat de afgelopen jaren toch anders
geweest, met het toernooi in Zuid-Afrika als uitzondering. Met andere woorden: als we
ons nu eens wat positiever zouden opstellen
tegenover de voetballende elite, dan is mijn inziens de kans op succes vele malen
groter. Bovendien gaat er een voorbeeldfunctie vanuit richting de maatschappij, want
daar blijft onze mooie sport toch een afspiegeling van. Het is bewezen dat we beter
kunnen insteken op wat goed gaat dan op wat slecht gaat.
Over voorbeeldfunctie gesproken: het lijkt of onze nationale voetbalbond hierin ook
een andere weg ingeslagen is. Op de interessante clinic voor
KNVB-docenten op vrijdag 15 september jongstleden viel mij iets op. Naast het
boeiende thema: ‘Structureren, stimuleren, aandacht geven en regie overdragen’,
waren ook hier meer dames aanwezig, zowel onder het docentencorps als bij de
stafdocenten en begeleiding. Het thema zullen wij in onze commissie bespreken en
proberen terug te laten komen in de clubavonden die wij maandelijks verzorgen. We
hopen dat wij daarmee als commissie een
hoger rendement zullen halen uit de spelregelavonden die we voor onze club of elders
mogen verzorgen.
Op de studiedag in de Zeister bossen trof ik overigens na het avondmaal het volgende
kaartje aan:
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Vervolg Commissie Opleidingen
Ik schroom niet om de antwoorden die ik erop genoteerd heb kenbaar te
maken onder een groter publiek (je weet immers maar nooit waar het goed voor is):
- Een cultuurverschuiving: van een machocultuur naar een (meer) feminine cultuur.
- Een èchte kwaliteitsslag maken bij de KNVB-academie, zowel bij Voetbaltechnische
Zaken als bij Arbitrage.
- Voetbal is de spiegel van de maatschappij. Laten we daarom een voorbeeldfunctie
oppakken: zelfkritisch, samen lerend en positief realistisch.
Als we kijken naar de voorbeeldfunctie, dan zou het Nederlands Elftal daarin een
voorloper moeten zijn. Spelers die zich het vuur uit de sloffen lopen voor een goede
prestatie, zich inzetten voor de goede doelen in de maatschappij (rolmodel), maar bovenal
dat zij zich gedragen, zowel binnen als buiten het veld, want daarin hebben ze als idolen
echt een voorbeeldfunctie voor de jeugd die de toekomst heeft. Het filmpje dat Ruud
Gullit als assistent-bondscoach de ether in slingerde, getuigde daarin helaas van het
tegendeel. Op zich waren de beelden niet wereldschokkend, maar het feit dat hij
ongevraagd beelden verspreidt, geeft aan dat hij impulsief gehandeld heeft,
zonder anderen daarover in te lichten. In dit geval niet zo verstandig en
derhalve een meer dan slecht voorbeeld voor de jeugd.
Ondanks dat heeft bijna elk jong voetballertje wel eens (of wel vaker)
gedroomd van een plek in Oranje of zijn favoriete voetbalclub. Als vader hoop je dan ook
dat je eigen zoon het zover zal schoppen, vaak omdat het jou zelf niet lukte. Is het niet
als speler, dan toch wellicht in een andere rol.
Bijvoorbeeld als trainer, leider of scheidsrechter. Ook bij onze DSV lopen in dat opzicht
voldoende ‘setjes’ rond.
Nu het vrouwenvoetbal in de lift zit, is er binnen onze commissie een lid dat op een geheel
andere wijze zijn pupillen aan de top wil brengen. Alexander heeft gedacht: mijn kinderen
kunnen samen een grote kans maken op doorstroming naar de top. Hij heeft inmiddels zijn
vierde en vijfde dochter op deze aarde laten zetten en heeft inmiddels dus bijna een half
dameselftal tot zijn beschikking, dat hij en zijn lieve vrouw Dominique met veel liefde en
zorg grootbrengen. Als daar niet minimaal één van doorstroomt naar de top, dan weten wij
het ook niet meer.
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Vervolg Commissie Opleidingen
En of dat nou de top van het voetbal, van spelregel minnend Nederland of van de Holterberg zal zijn,
laat ik hier nog maar even buiten beschouwing. Op de foto hierna ziet u deze meidentweeling (Evi en
Liz). Let u vooral ook op de tekst op het shirt… ‘Ze kunnen niet vroeg genoeg wennen aan een (reclame)
tekst op de borst’, moet Alexander gedacht hebben. Op 24 augustus jongstleden zagen deze toppers
in de dop het levenslicht. Alex en Do kunnen er nog een hoop plezier aan beleven:

Overigens zijn deze twee pupillen niet de enigen waaraan een hoop plezier beleefd kan worden. Ook in
het pupillenvoetbal staat plezier hoger in het vaandel dan ooit. Naast de gebruikelijke
spelregelwijzigingen (zie de link in de vorige Info), heeft de KNVB gemeend na grondig onderzoek ook
de wedstrijdvormen bij de pupillen te moeten aanpassen. Hierover kunt u meer info vinden op http://
www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads.
Voor vragen hierover zijn wij uiteraard bereikbaar.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Wat de spelregelwijzigingen betreft, heeft Rudie op de eerste spelregelavond van het
seizoen uitgebreid uit de doeken gedaan welke drastische wijzigingen hebben
plaatsgevonden voorafgaande aan dit seizoen. Na de ruim 90 wijzigingen van vorig seizoen
dachten we er dit jaar wat sneller doorheen te kunnen op de spelregelavond. Niets was
minder waar. In anderhalf uur heeft Rudie het weten te redden, maar dat dit nodig was, is
wel gebleken. Er waren behoorlijk wisselende scores bij de door Alex samengestelde
spelregeltoets. Er valt dus nog genoeg te leren.
Verder is de wedstrijdzakenapp in gebruik en de eerste ervaringen zijn opgedaan. Wij als
commissie zijn daar erg benieuwd naar.
Mocht je ze willen delen, neem dan even contact op met ondergetekende (via mail of app kan
allebei: m.vanschalkwijk@hetnet.nl / 06 – 2817 2845). Wellicht kunnen we er in een volgende
Info over berichten of er aandacht aan besteden op een van onze volgende
spelregelavonden.
Tot slot nog formeel de felicitaties aan de winnaar van de spelregeltoetsen van het
afgelopen seizoen: Sezgin Demirgenci heeft met vlag en wimpel zijn titel behaald. Bij de
vrouwen behaalde Hanneke Schaap de hoogste podiumplaats. Dit vermeld hebbende, hoop ik
dat we jullie voldoende geïnformeerd hebben over de ontwikkelingen binnen de commissie
Opleidingen en dat jullie fris, fruitig, maar vooral met parate spelregelkennis dit seizoen
zijn begonnen. Mede namens Alex en Rudie een mooi en sportief seizoen gewenst!
Marcel van Schalkwijk

Antwoorden spelregelvragen Infobulletin oktober 2017
Antwoorden
1A, 2D, 3D, 4D, 5C
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Week van de scheidsrechter
COVS en KNVB slaan de handen ineen in de Week van de Scheidsrechter
In een overleg tussen de commissie Werving & Behoud van de COVS en de KNVB
is afgesproken dat we dit jaar de krachten zullen bundelen als het gaat om de
waardering voor de voetbalscheidsrechter.
Net zoals andere jaren zal er een materieel bedankje komen van de KNVB voor de
scheidsrechter, die immers met zijn inzet, circa 30.000 wedstrijden per weekend
mogelijk maakt !
De COVS springt hierop in. Er wordt voor al onze scheidsrechtersverenigingen
een handig promotieartikel gemaakt (scoreboekjes met opdruk). Dit kan gebruikt
worden in onze contacten met voetbalverenigingen en verenigingsscheidsrechters.
Daarnaast zal bij actieve scheidsrechtersverenigingen een clinic georganiseerd
worden met een BVO-scheidsrechter.
Het is een ideale gelegenheid om promotie te maken voor de lokale scheidsrechtersvereniging, aangesloten bij de COVS.
Verenigingen kunnen onder andere:
-

Uitreiken scoreboekjes (deze worden gedistribueerd door de bestuursleden
uit het VCN die een district vertegenwoordigen).

-

Aanbod om een proeftraining mee te maken.

- Tonen van het COVS-promofilmpje.
-

Uitdragen van de activiteiten van de scheidsrechtersvereniging door een
jeugdig lid, bijvoorbeeld:


uitreiken van een clubblad/eigen katern/nieuwsbrief;



introduceren van de BVO-scheidsrechter.
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Vervolg week van de scheidsrechter
Bij de DSV zal op 11 oktober Martin van de Kerkhof te gast zijn, zoals al in
de nieuwsberichten te lezen is geweest. Hierbij een greep uit het
programma bij overige COVS-verenigingen in het land.
SCHEIDSR. VERENIGING
1 Venlo

DATUM clinic
Maandag 9/10

BVO-scheidsrechter

2 Gouda e.o.

Dinsdag 10/.10

Edwin v/d Graaff

3 SZO Zutphen

Dinsdag 10/10

Jochem Kamphuis

4 SAO Almelo

Dinsdag10/10

Ed Janssen

5 COVS Breda

Dinsdag 10/10

Christiaan Bax

6 DSVenO Deventer

Woensdag 11/10

Martin van de Kerkhof

7 Bergen op Zoom

Woensdag 11/10

Allard Lindhout

8 RSV Rotterdam

Woensdag 11/10

Christiaan Bax

9 Noord- en West-Friesland

Woensdag 11/10

Dennis Higler

10 Alkmaar

Donderdag 12/10

Allard Lindhout

11 Amsterdam

Donderdag 12/10

Dennis Higler

12 SV Groningen

Donderdag 12/10

Siemen Mulder

13 HSV Den Haag

Donderdag 12/10

Edwin v/d Graaff

14 Amsterdam

Donderdag 12/10

Dennis Higler

15 Tilburg

Vrijdag 13/10

Ed Janssen

16 SV Noord- en Zuid-Beveland

Maandag 16/10

Ed janssen
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De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken organiseert een halve
klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag 4 november 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
in ons clubgebouw: De Keurkamp, Keurkampstraat 3a, 7415 DL te Deventer (tel. 0570607071). 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 onderstaande
invulstrook.

Opgave vóór vrijdag 27 oktober 2017.
Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag
4 november 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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DSV

-

SINT NICOLAAS 2016

-

DSV

ZATERDAGMORGEN 25 NOVEMBER 2017
VAN 10.00-11.30 UUR
Ook voor dit jaar heeft de goedheiligman zich voorgenomen om de kinderen van de
DSV te bezoeken.
Hij nodigt hiervoor alle kinderen uit vanaf 2 tot en met 8 jaar om samen met hem
en de zwarte pieten zijn verjaardag te vieren in het clubhuis van de DSV ‘De
Keurkamp’ aan de Keurkampstraat te Deventer.
Om het Sint Nicolaas en zijn knecht iets gemakkelijker te maken, verzoeken wij de
leden en begunstigers om hun medewerking. Vult u a.u.b. zo compleet mogelijk het
antwoordstrookje in en lever dit met de verschuldigde eigen bijdrage van € 4,- per
kind met een maximum van € 10,- per lid en/of donateur, in bij G.H. Duchatteau. De
uiterste inleverdatum is dit jaar gesteld op donderdag 26 oktober 2017 (nadien
geen opgave meer mogelijk, stel de kinderen niet teleur).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
OPGAVEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN ST. NICOLAASFEEST (jeugd)
Roepnaam

Familienaam

Geboortedatum:

Jongen/meisje *

..................

..................

.................

...................

..................

...................

................

...................

..................

...................

................

...................

..................

...................

................

...................

* Graag duidelijk aangeven de geboortedatum en of het om een jongen/meisje
gaat!!!!!!!!!!
Het door mij verschuldigde bedrag bedraagt €

, en voldoe ik gelijktijdig

met het inleveren van dit formulier.
Denk aan Sint Nicolaas en vermeld hier enige wetenswaardigheden van uw
kinderen/kleinkinderen:
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Oliebollenploeg
Oliebollenactie 2017
De oliebollenploeg gaat weer bakken in ons clubhuis De Keurkamp
aan de Keurkampstraat!!!!!
Door het grote succes van voorgaande jaren gaan we er nog steviger tegenaan om oliebollen te
bakken. Dit jaar geen nee meer verkopen. Voor een ieder zullen genoeg oliebollen te koop zijn!!!!!!!!!!
Bestel ze tijdig bij de DSV, geniet en denk aan het sportieve jaar terug met betrekking tot de
arbitrage.
Op zaterdag 30 december 2017, onder het genot van een natje en een oliebol, bent u
vanaf 15.00 uur van harte welkom in ons clubhuis aan de Keurkampstraat om de bestelde oliebollen/
appelbeignets zelf op te halen!!! Tot 18.00 uur is ons clubhuis geopend.
De oliebollen kosten dit jaar € 0,70 per stuk, de appelbeignets kosten € 1,00 per stuk, en de
sneeuwballen € 1,30 per stuk/4 voor € 5,-.
Vraag nu aan zoveel mogelijk familieleden, kennissen, vrienden, collega’s om oliebollen/appelbeignets van
de DSV te kopen!!!!! De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.
Graag onderstaande invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (0570-654101/
06-45102995) en direct afrekenen. E-mailen kan ook naar pk.zwier@home.nl .
Inleveren graag vóór 26 december 2017!!!!
We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 30 december 2017 in ons
clubhuis te mogen ontmoeten.
Ondergetekende :
Naam :.......................................…..........................................................................
Aantal oliebollen met krenten :.......................................................................
Aantal oliebollen zonder krenten :……………………………………………………………….
Aantal appelbeignets :................……......................................……………
Aantal sneeuwballen :………………………………………………………………………..
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Technische Commissie

TECHNISCH WEEKEND
10 TOT EN MET 12 NOVEMBER 2017

Dit jaar vindt het DSV Technisch Weekend plaats in Schmallenberg - Duitsland van
10 tot en met 12 november 2017 (INHAALWEEKEND). We zullen overnachten in 4sterrenhotel Alpin, met een gemiddelde waardering van 8,7 van tevreden gasten.
Schmallenberg ligt in het prachtige Sauerland in de buurt van Winterberg en is
omgeven door een prachtige bosrijke omgeving. Wandelen, fietsen, rodelen,
culturele uitstapjes et cetera behoren zeer zeker tot de mogelijkheden.
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Vervolg Technische Commissie
In de prachtige accommodatie van de groep Enjoyhotels, gerund door de Schalkhaarse
familie Swartjes is het bijzonder prettig vertoeven. Het zogenaamde ´all inclusive´concept biedt voor ons vele mogelijkheden en is door de ligging in de buurt van een
sportcomplex zeer
interessant.
Op vrijdag 10 november 2017 zal de groep met eigen vervoer richting Duitsland
vertrekken. Op zondag 20 november vertrekken we weer huiswaarts. Het technisch
programma is bij de totstandkoming van dit bericht nog niet ingevuld. Het vertrouwen in
de Technische
Commissie is echter groot. Zij hebben in het verleden al bewezen een prachtige
programma te kunnen neerzetten.
Wilt u meer weten: Op de website van www.enjoyhotels.nl is voldoende informatie te
vinden.
Wij hopen dan ook op een grote groep deelnemers, maar wees op tijd met inschrijven.
Alle inschrijfformulieren dienen vóór 29 september 2017 ingeleverd te zijn bij:
Ron Sotthewes of via de mail ron.sport@hotmail.com
Het geldbedrag van € 115 ,- kunt u contant betalen of overmaken op rekeningnummer:
NL23 RABO 0106765698 ten name van R. Sotthewes.
LET OP: IS DE BETALING NIET OP TIJD BINNEN (uiterlijk
12 oktober 2017), DAN IS INSCHRIJVING NIET GELDIG EN KUN JE NIET
MEE!!!!! (GEEN UITZONDERINGEN).
Mocht u nog vragen hebben, wendt u zich dan tot de Technische
Commissie.
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Openingsavond
Openingsavond met de Bêkezangers uit Bathmen

Op de laatste dag van augustus is het nieuwe seizoen van de DSV officieel geopend. Hiervoor
was het mannenkoor de Bêkezangers uit Bathmen naar ons clubhuis gekomen. Gewapend met
een accordeon en ongeveer 25 stembanden zongen zij enkele klassiekers en liederen uit de
regio. Naarmate de avond
vorderde kwamen er vanuit het publiek zelfs enkele stembanden bij. Hierna enkele foto's voor
de sfeerimpressie.
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Openingsavond

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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BRINK 73 - DEVENTER
WWW.FACEBOOK.COM/FEESTCAFEDETIJD
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Speelschema GAE 2017-2018

Ronde

Datum

1. Ronde

18.08.2017 20:00 uur

U

MVV Maastricht

2. Ronde

25.08.2017 20:00 uur

T

NEC Nijmegen

3. Ronde

01.09.2017 20:00 uur

U

Helmond Sport

4. Ronde

08.09.2017 20:00 uur

T

FC Volendam

5. Ronde

15.09.2017 20:00 uur

T

SC Cambuur

6. Ronde

22.09.2017 20:00 uur

U

FC Emmen

7. Ronde

29.09.2017 20:00 uur

T

Almere City FC

8. Ronde

06.10.2017 20:00 uur

U

FC Oss

9. Ronde

15.10.2017 12:30 uur

U

De Graafschap

10. Ronde

20.10.2017 20:00 uur

T

Jong Ajax

11. Ronde

27.10.2017 20:00 uur

T

Jong AZ Alkmaar

12. Ronde

03.11.2017 20:00 uur

U

SC Telstar

13. Ronde

17.11.2017 20:00 uur

T

FC Dordrecht

14. Ronde

24.11.2017 20:00 uur

U

Fortuna Sittard

15. Ronde

27.11.2017 20:00 uur

T

Jong FC Utrecht

16. Ronde

01.12.2017 20:00 uur

U

FC Den Bosch

17. Ronde

08.12.2017 20:00 uur

T

Jong PSV

18. Ronde

15.12.2017 20:00 uur

U

FC Eindhoven

19. Ronde

22.12.2017 20:00 uur

T

RKC Waalwijk
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Speelschema GAE 2017-2018

Ronde

Datum

Thuis/Uit

Tegenstander

20. Ronde 12.01.2018 20:00 uur

U

NEC Nijmegen

21. Ronde 19.01.2018 20:00 uur

T

MVV Maastricht

22. Ronde 28.01.2018 14:30 uur

U

FC Volendam

23. Ronde 02.02.2018 20:00 uur

U

SC Cambuur

24. Ronde 09.02.2018 20:00 uur

T

FC Emmen

25. Ronde 16.02.2018 20:00 uur

U

Almere City FC

26. Ronde 23.02.2018 20:00 uur

T

FC Oss

27. Ronde 04.03.2018 14:30 uur

T

De Graafschap

28. Ronde 09.03.2018 20:00 uur

U

Jong Ajax

29. Ronde 12.03.2018 20:00 uur

U

Jong AZ Alkmaar

30. Ronde 16.03.2018 20:00 uur

T

SC Telstar

31. Ronde 23.03.2018 20:00 uur

U

FC Dordrecht

32. Ronde 30.03.2018 20:00 uur

T

Helmond Sport

33. Ronde 02.04.2018 14:30 uur

U

Jong FC Utrecht

34. Ronde 06.04.2018 20:00 uur

T

Fortuna Sittard

35. Ronde 10.04.2018 20:00 uur

U

Jong PSV

36. Ronde 13.04.2018 20:00 uur

T

FC Eindhoven

37. Ronde 20.04.2018 20:00 uur

U

RKC Waalwijk

38. Ronde 28.04.2018 19:45 uur

T

FC Den Bosch
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