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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 
 
December 2018 
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 
30 Oliebollen bakken en afhalen vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur 
 
Januari 2019 
03 Vanaf 19.00 uur Nieuwjaarsreceptie met o.a. biljarten, darten en verloting 
05 JW van Essen zaalvoetbaltoernooi COVS Oost te Kampen 
10 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond 
17 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
24 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
31 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur bierproeverij bij de DSVeno.  
 
Februari 2019 
07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond 
14 Geen training. Vanaf 20.00 uur 97-ste JALV 
21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
 
Maart 2019 
07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond 
14 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond Sint Patricks day 
21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
 

   Wijzigingen voorbehouden  
Inleveren kopij Info uitgave februari 2019,  

Uiterlijk 15 februari 2019 
 Jaargang 20, nummer 1 verschijnt 28 februari 2019. 

 
Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen? 
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Van de Voorzitter  

Na het fantastische sinterklaasfeest voor  

zowel de jeugd als de ouderen maken wij ons al 

weer op voor de kerstdagen en Nieuwjaar.  

 

Op 15 december aanstaande vindt de jaarlijkse 

kerstbingo plaats met wederom fantastische  

prijzen. Gezelligheid troef, een natje en 

droogje en veel plezier zijn ingrediënten voor 

een heerlijke avond…je bent van harte welkom! 

 

De kerstdagen, die bij de DSV ingeluid worden 

met een avond in kerstsferen op 20 december 

aanstaande is een activiteit die door geen lid 

van de DSV gemist mag worden. Uiteraard is 

uw partner, evenals vorig jaar, van harte  

welkom op deze avond.  

Een topavond dat kunnen we u verzekeren! Komt allen! 

 

Ieder jaar worden door de oliebollenploeg duizenden oliebollen, appelbeig-

nets en sneeuwballen gebakken, verkocht aan leden en andere liefhebbers.  

De ploeg die in de ochtendgloren al met veel plezier staat te bakken, is er 

’s middags om 15.00 uur nog om een en ander schoon te maken. Een hels 

karwei kan ik u verzekeren en toch staan ze er ieder jaar weer. Voor ONS! 

Diep respect voor deze edele bakkers.  

 

Op 30 december aanstaande vanaf 15.00 uur kunt u de bestelling afhalen in 

ons fraaie clubhuis. Maar eerst dient u het daarvoor bestemde bestel-

formulier in te vullen. Dit kan nog tot 26 december aanstaande. Het bestel-

formulier kunt u downloaden via onze website of afhalen in ons clubhuis op 

donderdagavond vanaf 19.00 uur.  

Het inleveradres staat ook op de website www.dsveno.nl of via Piebe Zwier 

06-45102995. E-mailen mag uiteraard ook via pk.zwier@home.nl 

http://www.dsveno.nl
mailto:pk.zwier@home.nl
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Vervolg Voorwoord 

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om alle vrijwilligers die de 

DSV een warm hart toedragen, heel hartelijk te bedanken voor de 

vrijwillig uitgevoerde werkzaamheden in 2018. Zonder u geen vereni-

ging, dat mag duidelijk zijn.  

 

Laten we vooral van en met elkaar leren, respect tonen voor de gaven 

en beperkingen van vrijwilligers en hoe wij onze unieke vereniging als 

vrijwilliger blijven dienen. Laat het alvast een mooie opstap zijn naar 

het 100-jarig bestaan in 2022.  

 

Voor alle activiteiten en actuele zaken verwijst het bestuur u graag 

naar de wekelijkse nieuwsbrieven, het Info-bulletin en onze website 

boordevol informatie.  

 

Het bestuur wenst alle geblesseerden en zieken een voorspoedig  

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

invulling van zijn/haar hobby, wensen wij veel plezier en succes toe. 
 

Uiteraard wenst het bestuur u fijne feestdagen toe en hopen u  

gezond en wel tijdens het nieuwjaarbiljarten te mogen begroeten. 

 

Onze lijfspreuk blijft: ‘Samen staan wij sterk’. 

 

Ron Sotthewes 

Voorzitter 
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Gastspreker 

Een bijzondere spelregelavond 
 

Op donderdag 4 oktober verzorgde 

de commissie Opleidingen van de DSV 

de maandelijkse spelregelavond op 

een bijzondere wijze. Dit keer was er 
geen sprake van tien vragen (waar 

velen zich het hoofd over bogen) en 

beelden van amateurwedstrijden 

(veelal uit het Drentse en aangele-

verd door Rudie Boone). Maar een 
inleiding over de videoscheidsrechter door Kevin Blom (scheidsrechter betaald 

voetbal) en beelden en vragen, waar hij interactief op inging. 

 

Naast de leden van de DSV waren ook zeven jeugdige verenigingsscheidsrech-

ters uit Deventer aanwezig, uitgenodigd door de docent van hun BOS-cursus 
Sezgin Degirmenci. 

Bij de videoarbiter (VAR) is het goed om te weten dat 

er vier gebieden zijn, waarop de VAR een rol speelt: 

- bij doelpunten (is er in de aanvalsfase geen aanval-

lende overtreding gemaakt of is er sprake van  
buitenspel);  

- bij (mogelijke) strafschoppen (is de beslissing  

terecht of …);  

- bij het (moeten) tonen van een rode kaart;  

- bij een gele kaart (wordt de juiste speler bestraft). 
De scheidsrechter blijft altijd de eindverantwoorde-

lijke, de VAR is een (niet onbelangrijke) hulp. Er kijkt 

iemand met de scheidsrechter mee, denkt mee … maar 

beslist niet! Dat kan een scheidsrechter in het begin 

als een last ervaren, maar na verloop van tijd besef je 
dat dit hulpmiddel uitstekend helpt om het spel eer-

lijker te laten verlopen. Er blijven ook nu nog inter-

pretatieverschillen mogelijk, maar door een situatie 

van meerde kanten te kunnen bekijken … wordt de 

beslissing waarschijnlijk ook gemakkelijker geaccepteerd. 
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Vervolg gastspreker 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vanuit de zaal kwam de vraag wat er gebeurt als de verbinding tussen het 

veld en de VAR (die in Zeist via de tv-camera’s de wedstrijd volgt -minstens 

zes camera’s per wedstrijd-) wegvalt. Dan verloopt het contact via de vier-

de official die via een smartphone met de VAR verbonden is en -waar nodig- 
de scheidsrechter kan inlichten. 

Bij de spelregelvragen gaf Kevin -in gesprek met de zaal- uitleg bij enkele 

(ook in beeld gevatte) spelregelsituaties. Bijvoorbeeld dat –als bij een 

strafschop spelers van beide partijen te vroeg toelopen en de nemer bij het 

stoppen van zijn aanloop een schijnbeweging maakt- de overtreding van de 
nemer als de zwaarste wordt gezien, en bestraft wordt met een indirecte 

vrije schop en een gele kaart. Ook werd duidelijk dat bij een mogelijke  

buitenspelsituatie het (voor scheidsrechter en assistenten) verstandig is 

even te wachten hoe de situatie zich ontwikkelt. Buitenspel bestraffen kan 

altijd nog! 
 

Om 22.30 uur bedankte voorzitter Ron Sotthewes Kevin Blom 

voor deze bijzondere avond en werd het programma afgeslo-

ten door een mini-optreden van Jeffrey Kleine Koerkamp 

(cabaretier en assistent-scheidsrechter). 
 
Verslag: Han Marsman 

Foto’s: Rens Bluemink 
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 Turkije 
Reis Turkije 

 

Donderdag 18 oktober vertrokken om 07.30 uur 21 leden van de DSV naar  

Antalya (Turkije). Voor de vijfde keer had de werkgroep Turkije in/rond deze 

mooie stad een trainingsweek georganiseerd. Was in 2013/2015 Kemer de eind-

bestemming, nu streken wij neer in Lara (waar ook de eerste week in 2009  
plaatsvond). 
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Vervolg Turkije 

Een rijk gevuld programma wachtte ons: drie veldtrainingen, twee work-

shops, bezoek aan de derby Alaynaspor – Antalyaspor, een golf-clinic, een 

bezoek aan de hamam (turks badhuis) en een dag op een piratenschip. Het 
zwembad en de fitnessruimte van het hotel werden eveneens druk bezocht. 

Ook de inwendige mens werd niet vergeten, letterlijk met de maaltijden en 

figuurlijk met de vele gesprekken onderling (je leert elkaar beter kennen). 

Kortom een trainingsweek voor heel de mens. 

 

Zaterdag 27 oktober zette de bus ons om 02.30 uur af bij het clubgebouw, 
Familie en vrienden stonden ons op te wachten. En de eerste geluiden over 

sparen voor de volgende keer werden alweer gehoord. 

 

Verslag: Han Marsman 

Foto’s: Hans Noortman 
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Vervolg Turkije 
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Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst: 

 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

 

Verjaardagen komende maanden 

December Januari    Februari  

1 Gerben Smeenk 1 Ömer Ihtiyar 9 Wilco Lobbert 

1 Gerard Veneman 1 Hennie Ruiter 10 Derya Serik 

2 Dyon Fikkert 6 Frank Jansen 15 Wim Bronsvoort 

2 Gerard Vloedgraven-erelid 6 Andre Leushuis 15 Rudi Middendorp 

3 Milan Rouwenhorst 7 Jan Muntinga 18 Evert-Jan Eggink 

5 Cees Dengerink 9 Rob van Broekhuizen 19 Edwin Mulder 

9 Bobby Brüggeman 9 Cemil Taflan 22 Ans Peters 

10 Piebe Zwier -lvv 11 Koos Strang 22 Frans te Riele 

15 Frits Brinks 11 Engin Karpuz 23 Roelof Timmermans 

17 Dick Toorneman 12 Henk Borkent 26 Marc Haverkamp 

19 Gerrit Fikkert 15 Teun van Keulen 27 Hanneke Schaap 

21 Henk Bluemink-lvv 16 Jan de Kaste 28 Sjoerd Nanninga 

30 Paul van Remmen 18 Henk Timmermans 29 Maarten Hulst 

31 Stan Smit 19 Ernst ter Mate    

31 Kees van Huizen 20 Charles de Bie    

  26 Rudy Karrenbeld    

  26 Gerrit van de Pol    

  29 Jan Krooshof    

  30 Marinus de Winter    
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 Spelregelvragen december 2018 

Commissie Opleidingen 
Vraag 1 
Halverwege de helft van de verdedigende partij lopen een aanvaller en verdediger achter de bal 
aan. Als zij een duel aangaan om de bal te spelen, komen beide spelers buiten de zijlijn terecht. 
Daar maakt de verdediger een te late tackle zonder daarbij het gevaar of de gevolgen voor de 
tegenstander in ogenschouw te nemen. De bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat zal 
de beslissing van de scheidsrechter moeten zijn. 
a) Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij  

affloot en toont de verdediger een gele kaart. 
b) Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop, omdat de overtreding buiten het speel-

veld plaatsvond en toont de verdediger de gele kaart.  
c) Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar 

de overtreding gebeurde en toont de overtreder de gele kaart.  
d) Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar 

de overtreding gebeurde. 
 
Vraag 2 
Een verdediger komt in een duel achter zijn eigen doellijn terecht en blijft daar geblesseerd 
liggen. Het spel gaat verder en als een medespeler de bal het strafschopgebied heeft uitge-
werkt, wordt de bal door de tegenpartij vanaf de middellijn onmiddellijk weer het strafschopge-
bied ingespeeld. De bal komt bij een aanvaller terecht die in buitenspelpositie staat. Deze neemt 
de bal aan en scoort. Wat beslist de scheidsrechter? 
a) Hij keurt het doelpunt goed, want de verdediger achter de doellijn wordt geacht zich op de 

doellijn te bevinden.  
b) Hij keurt het doelpunt goed, omdat de verdediger direct beschouwd wordt als een gebles-

seerde speler en geen deel meer aan het spel neemt. 
c) Hij keurt het doelpunt goed, want de bal wordt weer direct teruggebracht door de tegen-

stander en zo blijft de geblesseerde speler betrokken bij het spel. 
d) Hij keurt het doelpunt af, want doordat de bal reeds richting de middellijn is uitgespeeld, is 

de geblesseerde speler niet meer actief als speler betrokken bij het spel. 

 
Vraag 3 
Welke bewering is correct? 
a) De indirecte vrije schop voor strafbaar buitenspel wordt genomen op de plaats waar de 

aanvaller buitenspel stond op het moment van spelen. 
b) Een speler begeeft zich in buitenspelpositie indien hij met enig deel van zijn hoofd, lichaam, 

voeten of armen op de helft van de tegenpartij is, met uitzondering van de middellijn. 
c) Een tegenstander kan alleen in diens spel beïnvloed worden door een duidelijke actie van een 

tegenstander als daarbij de bal door hem gespeeld wordt. 
d) In het geval van een strafbare buitenspelpositie kent de scheidsrechter een indirecte vrije 

schop toe op de plaats van de overtreding, zelfs op de eigen speelhelft van de speler. 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen december 2018 

Commissie Opleidingen 
Vraag 4  
Een speler is bij de aanval van zijn team in de doelnetruimte terechtgekomen. Als hij ziet 
dat een medespeler de bal op het doel gaat schieten, roept hij luid naar een tegenstander: 
‘Los! Die bal pak ik!’ De bal gaat in het doel. Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
a) Hij keurt het doelpunt af, want de aanvaller die in de netruimte staat, misleidt zijn 

tegenstander verbaal gedurende het spel. Hij toont hem de gele kaart voor onsportief 
gedrag en hervat het spel met een indirecte vrije schop. 

b) Hij keurt het doelpunt af, want de aanvaller die in de netruimte staat, misleidt zijn 
tegenstander verbaal gedurende het spel en hervat het spel met een scheidsrechters-
bal.  

c) Hij kent het doelpunt toe, want de aanvaller staat niet in het speelveld en mag stilstaan 
in de netruimte. 

d) Hij kent het doelpunt toe, want het roepen wordt niet beschouwd als ingrijpen in het 
spel. 

 
Vraag 5 
Een verdediger plaatst zichzelf tussen een tegenstander en de bal. De bal is niet binnen 
speelbereik, maar hij probeert op deze wijze de tegenstander op correcte wijze van de bal 
te houden. Hij maakt bij deze actie wel contact met zijn tegenstander. Wat moet de 
scheidsrechter hier beslissen. 
a) Hij laat doorspelen, want hij mag op deze wijze verhinderen dat de tegenstander de bal 

kan spelen.  
b) Hij laat doorspelen want lichamelijk contact is ook geoorloofd bij het belemmeren van 

de tegenstander om de bal te spelen, ook al is deze niet binnen speelbereik. 
c) Hij kent een indirecte vrije schop toe voor het op onreglementaire wijze de tegenstan-

der belemmeren om de bal te spelen. 
d) Hij kent een directe vrije schop toe, omdat hier sprake is van een overtreding die  

gepaard gaat met contact en dan wordt deze bestraft met een directe vrije schop of 
strafschop. 

 
 

Antwoorden december 2018 

 
De antwoorden en de uitleg kunt u vinden verderop op pagina 29 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Gastspreker 

Donderdag 20 september jl. 

bracht Hans Kraay jr. als 

eerste spreker in het seizoen 
2018/19 een bezoek aan de 

DSV. Met veel verhalen vol 

humor en oneliners wist hij 

meer dan een uur de aanwe-

zige leden en hun gasten te 
vermaken. Hij werd bij de les 

gehouden door Jeffrey Klein 

Koerkamp, die als side-kick 

hem vragen stelde, uitdaagde en -waar nodig- in het gareel hielp. 

 
De uitnodiging om bij de DSV een avond te vullen, werd Hans gegeven door 

Derya Serik, die bij de kampioenswedstrijd in de tweede divisie Katwijk – 

Kozakkenboys als vierde man mocht acteren (en door de blessure van 

scheidsrechter Cairo de laatste 20 minuten moest invallen). Hans was daar 

als anchorman van Fox Sport (de  
omroep die regelmatig op zaterdag-

middag wedstrijden uit de tweede 

divisie uitzendt). 

 

Hans betitelt zichzelf als ‘de aller 
gemakkelijkste trainer alle tijden’. 

Grote woorden voor iemand die als 

voetballer bekend stond als verzame-

laar van gele en rode kaarten. Hij 

heeft het record van de allersnelste 
gele kaart (invaller bij Dordrecht – 

Feijenoord, amper in het veld -2,5 

seconde-).  
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Vervolg gastspreker 
Verbaal sterk was hij voor veel scheidsrechters een lastige voetballer. Hij  

probeerde zo uit of de leidsman te beïnvloeden was of zich niet door hem van de 

wijs liet brengen. Af en toe was er een scheidsrechter met wie hij een bijzon-
dere band had. Zo zei Ignace van Swieten eens tegen hem: ‘Je hebt zoveel kaar-

ten gekregen. Vandaag krijg je er van mij geen!’. Hans greep de kans om er vol in 

te gaan met beide handen aan, en Ignace hield zich aan zijn belofte. Toen Hans 

na een half uur een zware overtreding maakte (geelwaardig) riep Van Swieten 

dat dit ‘in een andere wedstrijd ook een persoonlijke straf zou opleveren. Maar 
ja, beloofd is beloofd.’ Uit respect voor deze meevoelende scheidsrechter heeft 

Hans zich in het verloop van deze wedstrijd ingehouden. 

 

Hans maakte bij dit verhaal ook een kanttekening. Ignace van Swieten was een 

van de eerste scheidsrechters die uit de kast kwam, en zijn seksuele voorkeur 
voor mannen niet ontkende. Waarom doen scheidsrechters dit wel en laten de 

profvoetballers de deur van de kast dicht? Terwijl ook onder hen verschillende 

uitingsvormen van seksuele geaardheid aanwezig moeten zijn. 

 

Toen Hans voor 24 wedstrijden geschorst werd (onder meer voor het aanraken 
van een scheidsrechter) vond hij emplooi bij Brighton in Engeland. Voor hem was 

het een paradijs. Aan elke kaart werd een aantal punten gehangen en pas bij  

21 punten volgde een wedstrijdschorsing. 

 

Na een kleine 20 jaar voetbal was zijn lijf op (knieën versleten). Op dat moment 
trok de voorzitter van vv Ophemert (het Betuwse dorp waar Hans nog steeds 

woont) aan de bel. Zij hadden een trainer nodig, een motivator voor de spelers.  

 

Hans had er niet zoveel zin in. Hij wilde rust. Maar de voorzitter bleef komen, 

soms zelfs drie keer op een dag. En uiteindelijk vloog Kraay erin. Hij werd team-
leider, motiveerde spelers, verzorgde trainingen, leidde wedstrijdbesprekingen 

en coachte op het veld. Grote successen behaalde hij met Lienden (ook al uit de 

Betuwe), dat hij naar de top van het amateurvoetbal bracht.  
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Vervolg gastspreker 

Hij heeft in deze rol ook respect voor de scheidsrechter gekregen. ‘Ik zie 

hem nog komen. Die man in zijn kleine auto, met de sporttas in de hand. 

Moederziel alleen, niemand die hem ontvangt. Ik heb hem een kop koffie 
aangeboden en gezelschap gehouden tot het bestuur er was.’ Kraay noemt 

verder dat hij in veel bestuurskamers ziet hoe geprobeerd wordt de 

scheidsrechter in te palmen, positief te stemmen. ‘En dan zijn er ook nog 

twee puntenpakkers, die hem moeten assisteren. Het zijn vaak tegen-

werkers! En na de wedstrijd ga je weer alleen naar huis!’ Toen hij zich dit 
realiseerde, veranderde zijn kijk op de man/vrouw in het zwart. Daarom 

durfde hij de uitdaging om deze avond in het hol van de leeuw te verzorgen, 

ook aan. 

 

Voor hem moet een scheidsrechters rust brengen, rust uitstralen. Hij geeft 
als voorbeeld ons lid Wim Bronsvoort. ‘Als Wim de wedstrijd leidt, weet je 

dat er geen gekke dingen gebeuren, … dan is er rust op het veld. Iedereen 

weet zijn plek en dan kan er gevoetbald worden. En bij Derya is het zijn 

uitstraling, zijn mimiek. Ook dat roept ontzag en respect op’. 

Rond 22.30 uur rondde Gé Duchateau (die voorzitter Ron Sothewes verving) 
de avond af. Hij bedankte Hans onder meer met bloemen en DSV-wijn voor 

het thuisfront. Toen was het tijd voor de selfies. Vooral de jongere DSVers 

wilden graag met Hans op de foto. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Verslag: Han Marsman 

Foto’s: Rudie Boone 
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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Technische Commissie 

JAN WILLEM VAN ESSEN 
ZAALVOETBALTOERNOOI KAMPEN 

 

Beste voetbalvrienden, 

 
Het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi wordt op zaterdag 5 januari aanstaan-

de in Kampen gehouden. Het toernooi wordt georganiseerd door de Scheidsrechters-

vereniging Zwolle e.o. (SZO) op Sportpark ‘De Venen’, Veneweg 1, 8265 VC Kampen.  

Graag willen we de districtstitel prolongeren en kunnen we de steun van onze leden 

goed gebruiken. Nadere informatie over het toernooi zal via onze site  
https://www.dsveno.nl/ gecommuniceerd worden.  

Indien je nog vragen hebt, dan kun je bij een van de 

ondergetekenden terecht. 

 

Met sportieve groet, 
 

Technische commissie 

Derya Serik, Sezgin Degirmenci en Ronny Mulder 

https://www.dsveno.nl/
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Antwoorden spelregelvragen Info-bulletin september 2018 
1C, 2D, 3D, 4A, 5D 
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De 23e gehouden klaverjasmarathon bij de DSV (Scheidsrechtersvereniging  

Deventer en Omstreken) is op zaterdag 10 november jl. met 76 deelnemers  

gehouden in een zeer goed gevuld clubhuis. 
Na een kleine vertraging door het wegblijven van een ingeschreven deelnemer, 

werd gelukkig Harry Pol op het laatste moment bereid gevonden om in te vallen. 

 

Met ons vaste team vrijwilligers (Dinie, Wilma en Piebe) achter de bar, de hulp 

van Henk en Toos Nijenhuis bij het in gereedheid brengen van ons clubhuis op 
vrijdag, Ans en Rob van Zutphen die de noodzakelijke administratie van de  

puntentelling perfect hebben verwerkt en op maandag met hulp van Gert van de 

Pol en Ron Sotthewes bij het schoonmaken van ons clubhuis, kunnen we terugzien 

op een zeer geslaagde 23e klaverjasmarathon. 

    
Na 7 bomen klaverjassen in een ontspannen en gezellige sfeer werden aan het 

einde van de dag, na de verloting te hebben verricht, tot slot de prijswinnaars 

bekend gemaakt van de 23e klaverjasmarathon. 

Het bleek uiteindelijk na een spannend verlopen strijd dat Jan Eijkelenberg 

degene was die de beste kaarten kreeg en voldoende tactiek en kaartinzicht  
bezat om zich te laten uitroepen als winnaar van de 23e klaverjasmarathon van de 

DSVenO. 

 

Namens de commissie gaat onze dank uit naar Wilma, Dinie en Piebe voor hun  

vrijwilligerswerk. Ab van Buuren voor het maken van een heerlijk stuk gebak. 
Marcel Duchatteau voor het maken van de heerlijk gemaakte groente- en toma-

tensoep. Jan Hennink, Henk Nijenhuis en de Beheercommissie bedankt voor de 

sponsoring. 

 

De commissie hoopt en verwacht dat velen ook op zaterdag 16 maart 2019 weer 
van de partij zijn en wederom komen deelnemen tijdens de 24e klaverjasmarathon 

van ons aller DSVenO. 

 

Verslag: Gé Duchatteau 

Kaartmarathon 
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DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Oktoberfest DSV 2018 
 
Donderdag 11 oktober het was weer zover, het jaarlijkse Oktoberfest bij 

de DSV stond weer op de agenda. Na wat verschuivingen in de planning, door 

de week van de scheidsrechter, gingen de OC-leden die donderdag flink aan 

de slag om het clubhuis weer om te bouwen tot een gezellige partylocatie.  
Ik moet zeggen: het resultaat mocht er weer zijn. 

 

Na de training namen de mensen plaats aan de tafels en kon na het openings-

woord van de vicevoorzitter de avond beginnen. Veel van de Oktoberfest 

gangmakers waren ook gekleed in de meest uiteenlopende Lederhosen of 
andere passende kleding, prachtig om te zien. 

 

 

Ontspanningscommissie 



Info DSV jaargang 19 nummer 5  december 2018  36 

 

De muziek werd wederom verzorgd door Gerrit en Henri, dit was weer  

geweldig, onze dank hiervoor. We konden genieten van heerlijke Duitse 

schlagers en andere meezingnummers. Deze werden dan ook luid meegezon-
gen door de feestvierders en traditiegetrouw namen er ook weer een paar 

de microfoon zelf ter hand.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Naast het nodige bier, flügels en andere alcoholische en niet-alcoholische 

versnaperingen was er ook ruimte voor een lekker hapje. Vanuit het inmid-

dels bekende kraampje kon men halverwege de avond heerlijke broodjes 
bockworst, hamburger en kip halen. Onder het motto ‘op = op’ vond ook hier 

gretig aftrek en was de OC aan het einde van de avond nagenoeg uitver-

kocht.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Jammer genoeg komt aan alles 
een eind, zo ook deze avond.  

 

Velen hadden het nog veel later 

willen maken maar gingen tevre-

den naar huis.  
 

Met deze woorden willen we de gelegenheid nemen om iedereen te bedan-

ken voor hun hulp tijdens de voorbereiding en de opbouw, tijdens de  

bardienst Robbert-Jan en Pascal, en met het afsluiten Gé. Maar natuurlijk 

ook de schoonmaakploeg de volgende dag en Maikel en Gerhard met het 
opruimen van de feestartikelen, stuk voor stuk allemaal toppers. 

 

Wie weet volgend jaar weer ……….. ☺  

 

Verslag: Peter Stolk 
Foto’s:: Rens Bluemink 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Sinterklaasfeest 
 

En alweer is er een jaar voorbij, de intocht is nog aanstaande, maar wij  

hadden de enige echte Sinterklaas al vastgelegd natuurlijk. De beste man was 

weer bereid gevonden om de leden te confronteren met hun misschien  

verdrongen en vergeten bijzondere momenten. Maar niet door Sinterklaas 
natuurlijk ! 

 

 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Met een kleine voorbereiding voor 

de gevoelige momenten, de uren van 

schmink en andere kleding tot aan 
de rit van Spanje naar onze huis-

kamer was al een ervaring op zich. 

Wat kan die beste goed ‘Heilig’man 

lullen zeg …… Eenmaal aangekomen 

bij de DSV viel de Sint maar gelijk 
met de (achter)deur het clubhuis 

binnen en deed de aanwezigen  

opschrikken met zijn overduidelijke 

toiletnood. Deze had te maken met de hoge nood van de hulp Sint, te veel 

knopen en de overjurk die hem hierdoor bijna fataal werden. De Sint wilde 
geen namen noemen maar het begon geloof ik met Du en eindigde op Chatteau. 

 

Uiteraard bleef het niet bij deze ene uitspat-

ting, vele leden werden onder de loep genomen 

en kregen een kleinigheidje mee naar huis. De 
nieuwelingen tijdens deze avond hebben zich 

weer vermaakt en een andere kant van de DSV 

en de Sint gezien, en gelachen.  

 

Ook had een aantal jongeren soms rode oortjes 
en ongetwijfeld mooie verhalen voor thuis. Of 

er een eind aan kwam ……. ja toch wel na de  

diverse onderwerpen en enkele borrels kwam er 

een einde aan deze bijna theaterachtige avond 

vol met anekdotes en mooie verhalen. 
 

We willen de Sint dan ook graag bedanken voor 

zijn tijd en onbegrensde kennis en verhalen. 

 

Tot volgend jaar met weer veel plezier en ontspanning. 
 

Verslag: Peter Stolk 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Sint Nicolaasmorgen kinderen 24 november 2018 
 

Het was weer een gezellig samenzijn op zaterdagmorgen 24 november 2018 

met 13 kinderen, ouders en grootouders. En uiteraard nog wat kleinere 

broertjes en zusjes die ook waren meegekomen. Konden ze vast wennen aan 

de sfeer en de drukte tijdens zo’n Sinterklaasochtend. 
 

Klokslag 10.00 uur kwamen twee zwarte pieten binnen om de komst van  

Sinterklaas aan te kondigen. Dit was wel noodzakelijk. Want de oude baas 

moest voor zijn binnenkomst, heel plotseling nog even naar het toilet. De 

beide zwarte pieten met de handen in het haar. Want ja, hoe krijgen we 
dat klusje geklaard?  

Eerst buiten het gebouw nog even rondgekeken of daar in de buurt mis-

schien nog een noodvoorziening te bespeuren viel. Maar, nee hoor. Dan toch 

maar snel naar binnen en de kinderen maar even laten afleiden door de 

zwarte pieten.  
 

Het angstzweet brak de Sint in de tussentijd uit. Zou dat allemaal wel goed 

gaan in zo’n klein kamertje bij de DSV?  

Maar ja, hoor. Met enige lenigheid en de jurk opgehouden en met hulp bij 

het vastbinden van zijn bretels door Rob van Zuuk, kon de Sint opgelucht 
zijn entree maken bij de DSV. 

 

Daar wachtte hem een 

warm welkom in een 

schitterend versierd 
clubhuis. Een stoel die al 

klaar stond naast de  

kachel, en een bank om de 

kinderen op te laten  

zitten en een tafel vol 
met cadeaus voor de  

kinderen. 

 
 

Sint Nicolaas jeugd 
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Bij binnenkomst werd de Sint en zijn twee zwarte pieten door de voorzitter 

van de DSV, Ron Sotthewes, welkom geheten en kon er na de plichtplegingen  

door de Sint al ras worden begonnen om het grote boek tot zich te nemen 
en de eerste kinderen bij zich te roepen. 

 

De Sint had zoveel mogelijk tijd uitge-

trokken om alle kinderen bij zich te halen 

en met hen een praatje te maken. Daarna 
kregen de kinderen van zwarte piet hun 

cadeau, chocoladeletter en speculaaspop 

en konden ze terug naar hun plaats en dan 

maar wachten met uitpakken totdat ieder 

kind zijn cadeau had ontvangen. 
 

Gelukkig bleek uit de reacties van de kinderen dat 

ook dit jaar de ontvangen cadeaus door de kinderen 

bij hen in de smaak vielen en was er bij een enkel 

kind enthousiast te 
horen: ‘Dit wou ik zo 

graag hebben’ en  

‘Oh, kijk eens wat 

mooi”. 

 
 

 

Aan het einde van de ochtend hadden de voorzitter en de Sint een woord 

van dank gericht aan de sponsor, Rob van Zuuk Tegelwerken en aan Gerard 

Harmelink voor zijn bijdrage middels het verzorgen van de wekelijkse lotto-
getallen, die daarmee eveneens een belangrijke financiële bijdrage levert 

aan de kosten voor dit evenement. 

 

Rest ons alleen nog Sinterklaas, de zwarte pieten, Corrie Duchatteau, Ans 

en Rob van Zutphen hartelijk te bedanken voor de ondersteuning.   
 

Verslag: Gé Duchatteau 

Foto’s: divers 

Vervolg Sint Nicolaas jeugd 
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Namens de redactie allen fijne kerstdagen en een  

super  

2019 
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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&o, geniet en denk aan het sportieve 
jaar terug met betrekking tot de arbitrage. 
 
Op zondag 30 december 2018, 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,- 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&o te kopen!!!!! De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. 
Graag onderstaande invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (06-45102995) en direct  
afrekenen.  
E-mailen kan ook naar pk.zwier@home.nl .  
  
Inleveren graag vóór 26 december 2018!!!! 
  
We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 30 december 2018 in ons clubhuis te 
mogen ontmoeten. 

Ondergetekende : 
  

Naam :.................................................................................................................... 

Aantal oliebollen met krenten :....................................................................... 

Aantal oliebollen zonder krenten :……………………………………………………………… 

Aantal appelbeignets  :...................................................................................... 

Aantal sneeuwballen :……………………………………………………………………………………... 

mailto:pk.zwier@home.nl
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BRINK 73 - DEVENTER 
WWW.FACEBOOK.COM/FEESTCAFEDETIJD 
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COVS Ledeninformatie – november 2018 
 

Samenstelling landelijk bestuur COVS Nederland  
Op de jaarvergadering van 8 september 2018 in Leusden heeft een wijziging 

plaatsgevonden in de samenstelling van het landelijke bestuur. Piet Tiggelaar was 

aftredend en is opgevolgd door Ron de Bruin. De samenstelling van het VCN is nu 

als volgt: 

• Pol Hinke (voorzitter)  

• Pieter-Jan Janssen (secretaris)  

• Jos Straver (penningmeester)  

• Johan Suurd (afgevaardigde district Noord)  

• Frank Sanders (afgevaardigde district Oost)  

• Ron de Bruin (afgevaardigde district West 1)  

• René Kiebert (afgevaardigde district West 2)  

• Arthur Smits (afgevaardigde district Zuid 1)  

• Tomy Klein Zieverink (afgevaardigde district Zuid 2)  
 

Portefeuilleverdeling landelijk bestuur  
Op de laatste bestuursvergadering is de portefeuilleverdeling ook weer bijge-

werkt. Deze is nu als volgt:  

• KNVB:  Pol Hinke  

• Media: Ron de Bruin en Arthur Smits  

• Opleidingen, technische zaken en toernooien: Johan Suurd  

• Spelregels: Johan Suurd  

• Werving en behoud: René Kiebert  

• Juridische zaken: Frank Sanders  

• Sponsoring: Tomy Klein Zieverink  

 
Leden van verdienste 
Tijdens de jaarvergadering zijn Thon Harte en Piet Tiggelaar door de vergade-

ring benoemd tot lid van verdienste van de COVS. 

Thon Harte heeft grote verdiensten gehad voor de COVS. Eerst bij zijn groep 

Gorinchem, maar de laatste jaren ook als penningmeester en ledenadministra-

teur.  

COVS 



Info DSV jaargang 19 nummer 5 december 2018  49 

 

Dit heeft hij op en top gedaan. Alles is inzichtelijk in beeld gebracht. De  

nieuwe ledenadministrateur Hugo Jaspers kan voortborduren op het goede 

werk van Thon Harte.  
Voor Jos Straver geldt dit hetzelfde als penningmeester. Was alles voorheen 

nog redelijk onduidelijk, Thon Harte heeft gezorgd dat dit werd verbeterd. 

Zelfs met een teruglopend ledenaantal heeft hij toch alles kunnen blijven doen, 

zonder de begroting te overschrijden. 

Piet Tiggelaar was al als secretaris in het district West 2 en als secretaris van 
Alkmaar een echte COVS-man. Het COVS-bloed stroomt door zijn aderen. Hij 

deelt lief en leed met de COVS. Op het moment dat hij zwaar leed in zijn  

privéleven kende, heeft hij bij de COVS steun gevonden. Na 25 jaar bestuur-

lijk actief te zijn binnen de COVS, heeft hij besloten om nu het stokje door te 

geven.  
 

Arbitragecongres 
Op zaterdag 12 januari 2019 zal in het district Oost het volgende arbitrage-

congres worden gehouden. Dit zal plaatsvinden in Oldenzaal. Deze dag zal mede 

verzorgd worden door onze topscheidsrechter Björn Kuipers. Omdat hij ook 

veel aan de COVS te danken had, heeft hij gratis zijn medewerking aan deze 
dag toegezegd. Op deze dag zal ook weer de gouden scheidsrechtersfluit  

worden uitgereikt door de Commissaris van de Koning. 

 

NK Zaalvoetbal 2019 
Het landelijke zaalvoetbaltoernooi van de COVS zal gehouden worden op zater-

dag 19 januari 2019. In het district West 1 zijn de groepen Alkmaar, Amster-

dam, Haarlem en Zaanstad bezig om dit toernooi op een goede manier op te 
zetten. Het toernooi zal gehouden worden in Den Helder. Zodra er meer infor-

matie bekend is, zal dit met jullie gecommuniceerd worden.  

   

Jaarvergadering 2019 
Inmiddels hebben we als landelijk bestuur de datum voor de jaarvergadering in 

2019 vastgesteld op zaterdag 18 mei.  

Vervolg COVS 
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Toernooien 2019 
Op de jaarvergadering van 8 september 2018 zijn ook de overige toer-

nooien voor 2019 vastgesteld. Onderstaand de data en organiserende  

verenigingen voor deze toernooien.  

• Districtsfinales spelregels: donderdag-zondag 4-7 april 2019 

• Eventuele districtsfinales jeugdspelregels: donderdag-zondag  
11-14 april 2019 

• NK Jeugdspelregels: zaterdag 1 juni 2019 (Apeldoorn) 

• NK Spelregels: zaterdag 15 juni 2019 (Enschede) 

• NK Veldvoetbal: zaterdag 22 juni 2019 (Enschede) 

• Met betrekking tot het veldvoetbaltoernooi is op deze jaarvergade-

ring ook besloten om dit voortaan vast als 7 tegen 7 te houden. 

 

Toernooien 2020 (en verder) 
Over de organisatie van de toernooien vanaf 2020 is op de jaarvergade-

ring het besluit genomen om af te stappen van het roulatieschema.  
Voornamelijk doordat jubilerende verenigingen graag een toernooi wilden 

organiseren, is hier de afgelopen jaren al sterk van afgeweken. Vanaf 

2020 kan dus iedere groep aangeven als ze een toernooi willen organise-

ren. Op de jaarvergadering van 2019 zullen de organiserende verenigingen 

voor deze toernooien worden aangewezen.  

 

Sponsoring en webshop 
We zijn in een vergevorderd stadium met twee partijen om een nieuwe 

webshop met COVS-artikelen op te zetten. Hierop zullen ook door middel 

van een sponsorovereenkomst voor aantrekkelijke prijzen scheidsrech-

terskleding en -toebehoren te koop zijn. Ook de aankoop van de  

vaantjes voor de pupil van de week zal dan via deze nieuwe webshop gaan 
verlopen. Omdat we nog bezig zijn met de laatste puntjes op de i te  

zetten, vragen we jullie nog even geduld hiervoor.  

Vervolg COVS 
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Aftreden voorzitter 
Vanwege zijn drukke werkzaamheden heeft onze voorzitter Pol Hinke  

aangegeven dat hij vanaf de jaarvergadering van 2019 zijn taak zal beëin-

digen. Als landelijk bestuur zijn we daarom op zoek naar een nieuwe voor-
zitter. Een commissie onder leiding van René Kiebert zal zich gaan bezig-

houden met de opvolging van Pol Hinke.  

 

Gebruik naam COVS 
Op de jaarvergadering heeft de groep Leiden gevraagd om een onafhanke-

lijk onderzoek te starten naar de herkenbaarheid van de naam COVS.  

Hoewel we herkennen dat de naam COVS niet bij iedereen een associatie 
met voetbalscheidsrechters teweeg brengt, zijn wij niet van mening dat 

we onze naam aan moeten passen. We zien dat veel groepen de naam COVS 

niet in hun verenigingsnaam hebben en gewoon herkenbaar zijn als scheids-

rechtersvereniging. Tevens zal een nieuwe naam ook snel weer afgekort 

gaan worden, waarna hetzelfde probleem gaat ontstaan. Daarom gaan wij 
in onze (externe) communicatie nadrukkelijker de volledige naam van de 

COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) vermelden. Ook 

zullen we de afkorting VCN (Verenigingsbestuur COVS Nederland) zo veel 

mogelijk proberen te beperken.  

 

Wijzigingen en vacatures commissies 
Tijdens de jaarvergadering hebben in diverse commissies (her)benoemin-
gen plaatsgevonden. Echter zijn nog niet alle commissies volledig bemand. 

In de permanente commissies zijn nog vacatures in de Tuchtcommissie, de 

Commissie van beroep en de Landelijke Commissie Spelregels. Ook in de 

overige commissies (Commissie technische zaken en toernooien, Commissie 

werving en behoud, Commissie Media, Commissie sponsoring en Commissie 
juridische zaken) kunnen we nog aanvulling gebruiken. Weet je iemand die 

hiervoor interesse heeft? Laat het de secretaris (secretaris@covs.nl) 

weten!  

 

Vervolg COVS 

mailto:secretaris@covs.nl
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