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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

Info DSV jaargang 19 nummer 4

september 2018

3

Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur,
tenzij anders vermeld in de Info
Oktober 2018
04 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond, met Kevin Blom
11 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond - Oktoberfest
18 Training vanaf 19.30 uur. Vrije avond
25 Training vanaf 19.30 uur. Vrije avond
November 2018
01 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
08 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond
10 Klaverjasmarathon, aanvang 10.00 uur
15 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond/gastspreker
22 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond
24 Sinterklaasmorgen (klein)kinderen DSVenO, aanvang 10.00 uur
29 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur sinterklaasavond
December 2018
06 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
13 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond
15 Kerstbingo vanaf 20.00 uur. Clubhuis open vanaf 19.30 uur. Introducees toegestaan.
20 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur avond in kerstsferen
27 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur vrije avond
Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave december 2018,
Uiterlijk 7 december 2018
Jaargang 19, nummer 5 verschijnt 20 december 2018.

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen?
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Van de Voorzitter
Het is halverwege september 2018 wanneer ik het
voorwoord voor jullie schrijf. Over enkele weken
gaat het weer om ´het eggie´, eindelijk start de
competitie 2018-2019 en liggen er op ieders individuele niveau weer mooie uitdagingen.
Uitdagingen voldoende, ook voor voetbalverenigingen in de regio die door de extreme droogte en het
sproeibeleid van de gemeenten in de problemen zijn
geraakt. Zo zie je maar dat een goede wisselwerking
en onderling overleg tot resultaten kan leiden mits
men daarvoor openstaat.
Onze openingsavond van 30 augustus jl. was een
groot succes te noemen, een vol clubhuis, aandachtige toehoorders en een grote deelname aan de
eerste training van het nieuwe seizoen maakten
deze avond tot een succes.
De komende weken zijn bij ons aller DSV veel activiteiten te bespeuren . Zo zal op
20 september aanstaande Hans Kraay Jr. acte de presence geven en mogen wij op
4 oktober aanstaande tijdens de reguliere spelregelavond Kevin Blom begroeten.
Dat is nog niet alles, door middel van het Stedendriehoek-overleg, de cluster Apeldoorn, Deventer en Zutphen kunnen wij u tijdens de week van de scheidsrechter
een fantastisch driedaags programma aanbieden.

Locatie Zutphen
9 oktober 2018
Locatie Deventer 10 oktober 2018
Locatie Apeldoorn 11 oktober 2018
Iedere deelnemer in Deventer gaat in

Weerbaarheidstraining (fysiek/mentaal)
Communicatietraining Marcel van Schalkwijk
Spreker Jochem Kamphuis
ieder geval weg met een presentje.

Donderdag 18 tot en met vrijdag 26 oktober 2018 vertrekt er weer een grote
delegatie van ons aller DSV voor een Technische week naar Lara, Antalya in Turkije.
Het programma, zoals het er nu naar uitziet is om van te smullen. Een bezoek aan
een echte regionale topderby ligt ons in het verschiet, alsmede vele andere culturele uitstapjes, trainingen en bijeenkomsten. Hierover later meer uiteraard!
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Vervolg Voorwoord
Dan ook een bericht voor ons allen, de DSV drijft al jaren op een groot aantal
vrijwilligers die bereid zijn net dat extra stapje te zetten, waardoor onze
vereniging tegen relatief lage kosten de organisatie kan runnen. Wij moeten
helaas constateren dat het aantal vrijwilligers afneemt en vooral voor de
bardiensten. Dat is zorgelijk…..gevolg hiervan is dat u later aan een drankje
geholpen wordt of in het ergste geval helemaal niet. Zonder vrijwilligers, die
evenals de goedwillende vrijwilliger achter de bar ook een consumptie willen
gebruiken, kunnen en willen wij niet. Het dringende verzoek is u beschikbaar
te stellen voor bardiensten op de donderdagavond of bij andere activiteiten.
U doet er de vereniging en uzelf een groot plezier mee.
Aanmelden kan bij Gé Duchatteau en Roelof Michel…….schroom niet..
Afgelopen zaterdag, 8 september jl. vond de JALV van het COVS plaats in
het AFAS Theater in Leusden, een goed georganiseerde JALV onder leiding
van de altijd vrolijke voorzitter Pol Hinke. De wijze waarop hij de vergadering leidde, verdient alle lof. De snelheid waarmee hij de diverse onderwerpen, met interruptie van een vliegende microfoon, over de bühne bracht
verdient eveneens alle lof. Is er inhoudelijk iets nieuws te melden ?
Nee, eigenlijk niet! En dat was wel jammer. Veranderen begint bij jezelf denk
ik dan maar…..
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 het nieuwe seizoen veel plezier en succes toe.
Voor alle activiteiten en actuele zaken verwijst het bestuur u graag naar de
wekelijkse nieuwsbrieven, het Info-bulletin en onze nieuwe website boordevol
informatie.
Onze lijfspreuk blijft: ‘Samen staan wij sterk´.
Ron Sotthewes
Voorzitter
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Ontspanningscommissie
Beste Lezer,
Afgelopen donderdagavond 30 augustus zijn we dan eindelijk na een lang, maar nog
steeds gezellig zomerreces, weer gestart met het nieuwe seizoen. Ook wij als OC
moeten weer even opstarten, maar hebben er weer enorm veel zin in en gaan er samen
met een ieder weer een gezellig jaar van maken. Naast de reguliere ontspanningsavonden is er weer een aantal leuke activiteiten gepland die we graag even onder de aandacht brengen. Noteer ze alvast in de agenda en zorg dat je er als het even kan bij
bent, want hoe meer zielen hoe meer …… precies Ja
Vermeld tijdens de openingsavond, winnaars kaarten/sjoelen, periode 2017/2018;
1. Kaarten = Han Marsman
1. Sjoelen = Wim Bronsvoort
Activiteiten buiten de reguliere avonden kaarten/sjoelen om.
*Activiteiten* - 2018 - Okt. 11 Oktoberfest met wederom live muziek en karaoke, komt allen in een toepasselijke outfit.
- Nov. 24 Sinterklaas voor de kids, geef op tijd door dat je er met de kleine bij bent.
- Nov. 29 Sinterklaas voor de ´volwassenen´ weer gezellig en ludiek.
- Dec. 15 Kerstbingo met weer prachtige prijzen, zorg dat je een plekje bemachtigt.
- Dec. 20 Avent/Kerstavond heerlijk ontspannen samen met muziek en in kerstsferen.
*Activiteiten* - verder in 2019 - Jan. 03 Nieuwjaarsreceptie (biljarten en darten), neem zo veel mogelijk leuke prijzen
mee voor de verloting.
- Jan. 31 Bierproeverij DSV kom allemaal proeven van die lekkernijen met een deskundige uitleg
- Mrt. 14 St Patricks (day) evening, Uiteraard met lekkere hapjes en (andere) drankjes.
- Mei 23 Mexicaanse avond met de sombrero op lekker de tanden in een goed gevulde
taco zetten en afblussen met een lekker ander biertje.
- Juni FIETSTOCHT ´datum wordt nog geprikt. De al befaamde en super gezellige
fietstocht met activiteit en heerlijke versnaperingen.
Heel veel plezier en ontspanning gewenst namens de OC
Groet Rens, Hans, Pascal, Robbert-Jan en Peter
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Invulling zomerperiode
De zomerperiode,
Donderdag 30 augustus werd het DSV-seizoen 2018-2019 geopend met de
aftrap voor de eerste officiële bijeenkomst van het komende seizoen.
De afgelopen maanden was het clubhuis traditiegetrouw wekelijks
geopend, waarbij getraind kon
worden en voor het gezellig samenzijn in het clubhuis of op het terras.
Onze dank gaat dan ook uit naar al
die vrijwilligers die gedurende deze
periode ervoor hebben gezorgd dat
een ieder datgene kon doen wat hij leuk vond.
Denk hierbij aan al die vrijwilligers die de training verzorgd hebben, de
bar hebben bezet en natuurlijk de organisatie van de BBQ-avond.
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Vervolg invulling zomerperiode
Op het trainingsveld werd onder
deskundig toezicht het trainingsprogramma afgewerkt en in het clubhuis kon gezellig een drankje genuttigd
worden en voor de liefhebber was er
het klaverjassen.
Ondanks de (vakantie) afwezigheid van
de diverse leden waren er wekelijks
vele leden aanwezig die hiervan
gebruik hebben gemaakt.
Kort samengevat een prima initiatief
om hier het komende jaar mee door te
gaan.

Hans Noortman
Foto´s: Hans Noortman

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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Bestuur
Zoals gebruikelijk op deze traditionele openingsavond geven de diverse commissies
een inzage in het programma en de veranderingen voor het nieuwe seizoen.
De voorzitter opende, nadat hij Gerard het woord gunde voor zijn tombola, met
een aantal algemene zaken:
Het voetbalseizoen 2018-2019 begint over enkele weken. Velen onder u zijn al
fanatiek aan het trainen en hebben al oefenwedstrijden gefloten of gevlagd.
Anderen wachten ogenschijnlijk nog met starten van de trainingen en oefenwedstrijden vanwege de droogte. Voor hen
die promoveerden en zij die een stapje
terug doen of op hetzelfde niveau blijven
acteren, is voorbereiding 80% van het
succes en
uiteraard wenst het bestuur van deze
fantastische vereniging u alvast een zeer
geslaagd seizoen toe in alle opzichten.
Onze vereniging biedt u al jaren een
vaste plek om op donderdagavond te
ontspannen. Dat zal de komende jaren niet anders zijn, al weten we nog niet of dit
op de huidige locatie het geval blijft. De ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de
school gaan traag en de gemeente Deventer kent ons standpunt. Het behoud van de
locatie is essentieel voor de toekomst van ons aller DSV. Dat moge duidelijk zijn.
Daarnaast zal de focus liggen op de diverse werkgroepen en de voorbereiding op
ons 100-jarig bestaan. Hiervoor zoeken wij nog commissieleden.
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Vervolg bestuur
Ron vertelt ook dat de DSV in de
zomer gewoon heeft doorgedraaid
dankzij vrijwilligers, die bardiensten
draaiden en hebben schoongemaakt.
Ook bijzondere activiteiten, zoals
de barbecue van een paar weken
geleden, georganiseerd door Derya
en Elderik was bijzonder. Die
mensen verdienen een bedankje.
Een van de zaken die nog op de grote prioriteitenlijst stond voor het komende seizoen was de aankleding van vertegenwoordigers van de DSV tijdens
diverse bijeenkomsten of activiteiten die komen gaan. Wij hebben Rob van
Zuuk niet alleen benoemd tot hoofdsponsor van de DSV, zonder daarmee
anderen tekort te doen, maar mochten van hem naast de uitgebreide
kledinglijn die wij al hebben ontvangen, nog eens 25 polo’s uitzoeken. Daarna
showde Stan de nieuwe kleding.
Vervolgens zoomt Ron in op de nieuwe website. De oude is gehackt en daarom is ook besloten tot het bouwen van een volledig nieuwe site. Dit is door
een extern bedrijf gedaan, maar er was ook nog veel werk van vrijwilligers
nodig. Ron bedankt met name Rudie, Rens en Martijn voor hun werk in deze.
Later wordt een korte presentatie van de nieuwe website gegeven. De voorpagina met actuele foto's valt daarbij op. Verder is een mooi overzicht te
zien van bijvoorbeeld verjaardagen en komende activiteiten. Ook een pagina
voor de spelregels en zelfs een echte quiz ontbreken niet. De website is
verre van volledig, er kan nog veel meer bij. Er wordt dan ook een beroep
gedaan op de leden om informatie in te brengen. Ook opmerkingen over de
site zijn welkom. Mail ze dan naar secretaris@dsveneno.nl
Daarna krijgen de diverse commissies het woord om hun plannen en de
diverse winnaars bekend te maken. De aankomende activiteiten staan al op
de nieuwe website.
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Vervolg bestuur
De commissie Opleidingen had een bijzondere oplossing voor het gelijk eindigen van drie personen bij de spelregels. Wim, Sezgin en Rens moesten in drie
mondelinge vragen uitkomen wie de winnaar werd. Om de beurt mochten ze
antwoorden, terwijl de anderen in de bestuurskamer afgeschermd werden van
geluid. Er kwamen erg lastige vragen voorbij, zoals die ook bij de landelijke
spelregelwedstrijden gesteld worden. Helaas was er nog geen winnaar en
moesten Wim en Rens een barrage spelen.
Op de vraag in welke situaties dezelfde (verdedigende) partij nogmaals mocht
ingooien, moest Wim het antwoord schuldig blijven en was Rens Bluemink de
winnaar, omdat hij wel een situatie goed wist te omschrijven.
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Vervolg bestuur
Hierbij een overzicht van de overige winnaars:

•
•
•

Klaverjassen: Han Marsman
Sjoelen: Wim Bronsvoort
Trainingsbezoek: Michiel Grijpma

Kortom, het was weer een leuke avond en het belooft veel voor het
aankomende seizoen.

Martijn de Leest en Ron Sotthewes
Foto´s: Rudie Boone
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COVS
Beste scheidsrechter,
Het organiseren van wedstrijden is allang niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de KNVB. Een goed verloop van de competitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: de bond, de scheidsrechters, de clubs,
de trainers en de spelers. Partners die elkaar nodig hebben, ieder met een eigen
rol. Valt een partij uit zijn rol, dan is het resultaat niet optimaal.
De KNVB en COVS praten met elkaar over deze uitdaging en over de invulling van
de rollen in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit gaat verder dan het vaststellen van elkaars taken en het maken van afspraken. Samen verantwoordelijk zijn
voor het verloop van wedstrijden vergt een commitment en een gezamenlijke visie.
En vraagt ook om meer kennis van en over elkaar. Daarom willen wij ook in gesprek
gaan met betrokken scheidsrechters in het amateurvoetbal. Scheidsrechters die
samen met spelers, trainers, clubs, KNVB en COVS verantwoordelijk willen zijn
voor een goed verloop van de wedstrijden.
Ben je een actieve scheidsrechter, wil je graag meedenken over de amateurarbitrage in Nederland en de relatie tussen de scheidsrechters en de KNVB, ben
je opbouwend en ben je eventueel ook voor vervolgbijeenkomsten beschikbaar?
Dan gaan we graag met je in gesprek.
De gesprekken vinden plaats op de KNVB-steunpunten (Zwolle, Eindhoven en Zeist)
onder leiding van Marco Groen (projectleider ambassadeurschap KNVB) en
Pol Hinke (voorzitter COVS Nederland) op de volgende dagen:
Zeist (West)
maandag 24 september;
Zwolle (Noord/Oost)
donderdag 27 september.
De datum voor Eindhoven (Zuid) moet nog gepland worden.
Alle avonden starten met inloop/ontvangst vanaf 18.00 uur met soep en broodjes,
om 19.00 uur begint de bespreking die ongeveer twee uur duurt.
Wil je meepraten, meld je dan aan bij het bestuur van jouw COVS-vereniging.
Belangrijk is om de groep waarin je fluit en je leeftijd te vermelden.
Uit de aanmeldingen wordt mogelijk een selectie gemaakt.
Met vriendelijke groet,

Marco Groen (KNVB) en Pol Hinke (COVS)
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Verjaardagen komende maanden

Oktober

November

December

7 Thom de Gucht

1

Roelof Michel

1

Gerben Smeenk

8 Erik Nieuwenhuijsen

2

Wilco Jansen

1

Gerard Veneman

10 Geert Jan Meijer

6

Paul Kamphuis

2

Dyon Fikkert

11 Gerhard Langenkamp- 6
erelid

Luuk Mentink

2

Gerard Vloedgravenerelid

11 Hans Noortman

7

Sezgin Degirmenci

3

Milan Rouwenhorst

13 Marnix Mulder

8

Betsy van Huizen-Witteveen 5

Cees Dengerink

13 Richard van Remmen

9

Michiel Grijpma

5

Richard Thannhauser

15 Rutger Bekebrede

12 Henk Nijenhuis

9

Bobby Brüggeman

17 Rens Bluemink

12 Annemarie Rensink

10 Piebe Zwier-lvv

17 Bennie Reusken

20 Gé Duchatteau-erelid

15 Frits Brinks

18 Ben Keijzer

21 Gerard Harmelink-lvv

17 Dick Toorneman

20 Nannette Roetert

22 Bart Donders

19 Gerrit Fikkert

26 Rob van Zutphen

22 Martijn de Leest

21 Henk Bluemink -lvv

27 Jan Tepperik

23 Hans Harleman

30 Paul van Remmen

25 Ab Brilleman-Erelid

30 Stan Smit

27 Herman Schoneveld

31 Kees van Huizen

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:

Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen september 2018
Commissie Opleidingen
Vraag 1
Een middenvelder bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld nabij
de dug-out. Vanuit daar beledigt hij een tegenstander, die binnen het speelveld loopt, op
grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort
dit en onderbreekt het spel. Hij toont de middenvelder 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.
Vraag 2
Een verdediger brengt buiten het strafschopgebied een aanvaller ten val en ontneemt
hem daardoor een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter past echter de voordeelregel toe, omdat de bal bij een medespeler komt die in een uitstekende positie komt om
te scoren. Hij mist echter, want vlak voordat hij de bal in het lege doel kan schieten
struikelt hij over zijn eigen benen. Wat beslist de scheidsrechter?
a) Hij toont de verdediger alsnog de rode kaart, omdat er niet onmiddellijk na het
voordeel gescoord werd.
b) Hij toont de verdediger alsnog de rode kaart, omdat er volgens de regels daarna
gescoord moet worden.
c) Hij toont de verdediger de gele kaart, omdat er door het voordeel een duidelijke
scoringskans bleef bestaan.
d) Hij geeft alsnog een strafschop, maar geeft de verdediger geen disciplinaire straf.
Vraag 3
De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe. Een speler van het team dat de
vrije schop mag nemen doet dit snel. Een tegenstander die niet op de vereiste afstand
loopt, krijgt de bal tegen zich aan. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?
a) Als een speler een vrije schop snel neemt en een tegenstander die zich op minder
dan 9,15 meter bevindt onderschept deze, dan laat de scheidsrechter doorspelen.
b) Als een speler een vrije schop snel neemt en een tegenstander die zich op minder
dan 9,15 meter bevindt onderschept deze, dan laat de scheidsrechter de vrije
schop overnemen en toont de overtreder een gele kaart.
c) Als een speler een vrije schop snel neemt en een tegenstander die zich op minder
dan 9,15 meter bevindt onderschept deze, dan laat de scheidsrechter de vrije
schop overnemen.
d) Als een speler een vrije schop snel neemt en een tegenstander die zich op minder
dan 9,15 meter bevindt onderschept deze, dan laat de scheidsrechter alleen doorspelen als het om een indirecte vrije schop gaat.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen september 2018
Commissie Opleidingen
Vraag 4
Een speler van team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een schijnbeweging
bij het trappen van de bal nadat de aanloop is afgerond. Tegelijkertijd begaat de
keeper een overtreding. Hij komt voordat de bal gespeeld is, van de doellijn af.
Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen als de bal het doel ingaat?
a) Hij kent het doelpunt toe, omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding begaan.
b) Hij kent het doelpunt niet toe en hervat het spel met een scheidsrechtersbal,
omdat door beide teams op hetzelfde moment een overtreding wordt begaan.
c) Hij kent het doelpunt niet toe en kent een indirecte vrije schop toe tegen de
nemer en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.
d) Hij kent het doelpunt niet toe en laat de strafschop overnemen, omdat hier
sprake is van overtredingen van dezelfde zwaarte en toont beide spelers een gele
kaart voor onsportief gedrag.
Vraag 5
Tijdens een hoge voorzet ziet een verdediger, die de bal wil koppen, dat hij er waarschijnlijk niet bij kan en steunt, in het doelgebied, op een teamgenoot om de bal
vervolgens naast het doel te koppen en voorkomt zodoende dat gescoord wordt.
Wat zal de scheidsrechter moeten doen?
a) Hij fluit af, toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn zo dicht
mogelijk bij de plaats van de overtreding.
b) Hij fluit af, toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied zo dicht mogelijk bij de plaats
van de overtreding.
c) Hij fluit af, toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.
d) Hij laat doorspelen, want het steunen op een teamgenoot is niet strafbaar.

Antwoorden september 2018
De antwoorden en de uitleg kunt u vinden verderop in het Infobulletin,
na het verslag van het Sallands Streekelftal - Go Ahead Eagles
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Technische Commissie
BELONING - STIMULEREN - BEVORDERING TRAININGSBEZOEK
Onlangs heeft de Technische commissie vergaderd en overleg gehad met diverse
personen en het bestuur binnen de DSV. De afgelopen periode zien we dat steeds
dezelfde enthousiaste mensen als eerste eindigen en dan per kwartaal een prijs
(munten) ontvangen.

Graag willen wij hieraan een nieuwe invulling geven. Doel hierbij is om meer mensen
naar de training te krijgen (jong en oud), een andere manier van belonen en om het
geheel aantrekkelijker te maken. Wij hopen hierbij op meer variatie en extra stimulans voor de deelnemers.
Mensen die komen trainen, krijgen zoals altijd 3 punten. Het afmelden (1 punt) komt
hierbij te vervallen. Hiernaast organiseert de commissie Opleidingen maandelijks een
spelregelavond. Wij willen per kwartaal de resultaten van het trainings- en spelregelbezoek in de beoordeling koppelen.
Voorbeeld:
Iemand haalt per kwartaal 30 punten door trainingsbezoek (10 x aanwezig geweest en
3 punten per trainingsbezoek). Verder moet degene tijdens de spelregelavonden minimaal drie keer aanwezig geweest zijn en hierbij ook aan de spelregeltoetsen hebben
meegedaan.
Hierna volgt de scoreberekening van elke spelregeltoets als onderdeel van de eindberekening:

•
•
•

10 vragen goed: 3 punten
8-9 vragen goed: 2 punten
1-7 vragen goed: 1 punt

De punten (trainingsbezoek en spelregeltoets) worden per kwartaal dan bij elkaar
opgeteld.
De winnaar van het eerste kwartaal krijgt een certificaat. Bij gelijke stand worden
lootjes getrokken.
De eerste prijs is niet overdraagbaar aan een andere deelnemer. Mocht iemand
tijdens de kwartaaluitreikingen de prijs niet willen hebben, dan gaat deze automatisch naar de nummer 2.

Info DSV jaargang 19 nummer 4

september 2018

25

Vervolg Technische commissie
WINNAAR VAN HET JAAR:
Elk kwartaal komt een winnaar naar voren. Indien je dit seizoen al winnaar
bent geweest, kun je de rest van het seizoen niet opnieuw winnaar worden.
Wij krijgen dus over het gehele seizoen drie kwartaalwinnaars die gaan
strijden om de eerste plaats. De winnaar krijgt een technisch weekend
aangeboden. De nummers 2 en 3 krijgen ook een prijs.

Ook hier geldt het volgende:
De eerste prijs is niet overdraagbaar aan een ander. Mocht iemand tijdens de
uitreiking de prijs niet willen hebben, dan wordt er geloot tussen de andere
twee winnaars.
Derya Serik
Technische commissie.
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De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken organiseert dit jaar
voor de drieëntwintigste een halve klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag
10 november 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 onderstaande
invulstrook.
Opgave vóór vrijdag 3 november 2018.

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag
10 november 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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DSV - SINT NICOLAAS 2018 - DSV
ZATERDAGMORGEN 24 NOVEMBER 2018
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 25
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ingeleverd door: ...........................................
Let op!! Uiterste inleverdatum donderdag 25 oktober 2018
Het Sinterklaasfeest wordt mede mogelijk gemaakt
door sponsoring van

Info DSV jaargang 19 nummer 4

september 2018

30

Info DSV jaargang 19 nummer 4

september 2018

31

Info DSV jaargang 19 nummer 4

september 2018

32

Bestuur
Sallands Streekelftal – Go Ahead Eagles
Op zaterdag 14 juli jl. heeft de traditionele oefenwedstrijd tussen het
Sallands Streekelftal en Go Ahead Eagles weer plaatsgevonden.
Voor de 26e keer heeft DSV samen met SV Heeten deze wedstrijd
georganiseerd.

Op het kunstgrasveld in Heeten stond de
wedstrijd onder leiding van het DSV-arbitrale
trio Gert Keijl, Pascal Smeenk en Sezgin
Degirmenci.
Zij leverden een prima prestatie en toonden op
deze manier aan de Deventer voetbalwereld dat
het niveau van de arbitrage binnen de DSV dik
voor elkaar is.
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Vervolg bestuur
De sportieve wedstrijd werd een overwinning voor de profs uit Deventer.
Het nieuwe elftal van John Stegeman oogde fris en bleek een maatje te
groot voor het door Martijn de Vogel (hoofdtrainer Heino) en Maikel Jansen
of Lorkeers (nieuwe trainer Wesepe) samengestelde Sallands Streekelftal.
Door een kopdoelpunt in de 90e minuut kreeg het Sallands team de eretreffer op het bord en kwam de uitslag uit op 1-9.
Zo’n 25 DSV-vrijwilligers zorgden ervoor
dat ook buiten het veld, organisatorisch
alles goed verliep.
Van kaartverkoop, toegangscontrole,
lotenverkoop tot de ontvangst en verzorging van eigen leden en gasten waren de
gehele avond DSV-leden in touw.
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Vervolg bestuur
Zelfs een eigen omroeper en scheidsrechterbegeleider ontbraken niet.
Al met al kunnen we spreken van een geslaagde voetbalavond die – mede
door het heerlijke zomerweer - met iets meer dan 1.000 bezoekers
goed werd bezocht.
Langs deze weg nogmaals dank aan alle medewerkers en veel succes
toegewenst aan GA Eagles komend seizoen in de nieuwe Keuken Kampioen
Divisie.
Op naar de 27e editie van deze wedstrijd……

Wim Bronsvoort
Foto´s: Eric Noortman
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Toelichting spelregelvragen
Antwoorden spelregelvragen Infobulletin september 2018
1D, 2C, 3A, 4C, 5A
Het antwoord op vraag 1 is D. In regel 12 staat dat een indirecte 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 maakt. De spelhervatting moet
genomen worden op de zij- of doellijn het dichtst bij de plaats waar de
overtreding of het ingrijpen plaatsvond. In dit geval dus de zijlijn.
Het antwoord op vraag 2 is C. Dit is een van de spelregelwijzigingen voor
het seizoen 2018/2019. Als de scheidsrechter voordeel geeft bij een
DOGSO (Denial of an Obvious Goal Scoring Opportunity, ofwel in goed
Nederlands: het ontnemen van een duidelijke scoringskans), dan ontvangt de
verdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart ongeacht of
er nu wel of niet een doelpunt is gemaakt.
Het antwoord op vraag 3 is A. In regel 13 is te vinden dat als een vrije
schop wordt genomen en een tegenstander zich dichter bij de bal bevindt
dan de vereiste afstand, de vrije schop wordt overgenomen, tenzij de voordeelregel kan worden toegepast. Maar, en nou komt ie, als een speler een
vrije schop snel neemt en een tegenstander die zich op minder dan
9,15 meter bevindt de bal onderschept, laat de scheidsrechter doorspelen.
Het antwoord op vraag 4 is C. Deze spelregel is reeds vorig seizoen gewijzigd. Omdat een doelpunt wordt gemaakt, heeft de doelverdediger geen
overtreding begaan waarvoor hem een gele kaart getoond moet worden.
Omdat de overtreding van de nemer wel met een gele kaart moet worden
bestraft, is deze overtreding ernstiger (zie regel 5) en daarom wordt de
overtreding van de strafschopnemer bestraft met een indirecte vrije
schop.
Het antwoord op vraag 5 is A. Het steunen op een medespeler om bij de bal
te kunnen, is onsportief gedrag en daarvoor krijgt de verdediger een gele
kaart getoond. De spelhervatting die hierbij hoort, is een indirecte vrije
schop.
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BRINK 73 - DEVENTER
WWW.FACEBOOK.COM/FEESTCAFEDETIJD
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