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donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur,
tenzij anders vermeld in de Info

Maart 2019
07 Training vanaf
14 Training vanaf
day
21 Training vanaf
28 Training vanaf

Elke

19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond Sint Patricks
19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond
19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond

April 2019
04 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
11 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond, FIFA-avond
13 Paasbingo, aanvang 20.00 uur. Clubhuis open vanaf 19.30 uur
18 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond
25 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond
Mei 2019
02 Training vanaf
09 Training vanaf
16 Training vanaf
23 Training vanaf
30 Training vanaf

19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

uur.
uur.
uur.
uur.
uur.

Vanaf 21.00
Vanaf 21.00
Vanaf 21.00
Vanaf 21.00
Vanaf 21.00

uur spelregelavond
uur ontspanningsavond, voetbalquiz
uur gastspreker/praatavond
uur Mexicaanse avond
uur vrije avond (Hemelvaartsdag)

Juni 2019
06 Zomerreces, snufjesavond en vrije avond, clubhuis open 19.00 tot 23.35
uur
13 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur
20 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 uur
Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave april 2019,
Uiterlijk 5 april 2019
Jaargang 20, nummer 2 verschijnt 18 april 2019.
Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen de komende dagen?
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Het Infobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Infobulletin verschijnt vijfmaal 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 :
Peter Stolk, ad-interim voorzitter, 06-20179807
voorzitter@dsveno.nl
Ron Sotthewes, Algemene zaken, 06-23401710
Ron.sport@hotmail.com
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

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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Van de Voorzitter
Van de voorzitter (ad-interim)
voorwoord februari 2019
Onze 97e Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2019
is net achter de rug.
Tot verrassing van velen kreeg deze een ongewone wending, zo ook
voor mij, en kan het verkeren dat ik in opvolging hiervan en namens ons
bestuur het voorwoord schrijf als ad-interim voor onze info.
Onze voorzitter Ron Sotthewes heeft besloten zijn taak per direct
neer te leggen. Hoezeer we dit besluit ook betreurden, we snappen het
des te meer en steunen Ron dan ook volledig in zijn besluit. Middels
een ingekomen stuk lichtte Ron zelf tijdens de JALV zijn besluit toe.
Bij deze wil ik Ron nogmaals bedanken voor de afgelopen twee jaar, hoe
hij op geheel eigen wijze en met veel energie en passie invulling heeft
gegeven aan zijn taak als voorzitter. En zo ons als vereniging heeft
ondersteund en gestuurd in alle voorkomende taken en uitdagingen.

Gezien de korte tijd vóór de JALV waarop dit bekend werd, zou het
niet goed zijn geweest nu al een opvolger te benoemen. In goed overleg
hebben we dan ook binnen het bestuur de taken verdeeld en zullen we,
zodra we een goede, constructieve en blijvende oplossing gevonden
hebben, u informeren omtrent de invulling van deze functie in de
toekomst.
Er komt namelijk een belangrijke en spannende tijd aan voor ons. De
plannen van de gemeente en het sportbedrijf Deventer in samenspraak
met het EHL over de locatie aan de Marke Zuid komen nu echt in een
stroomversnelling. Samen met Rudie Boone gaan we dit proces bewaken. Met als insteek de belangen van de DSV te waarborgen, zodat het
huidige clubhuis kan blijven bestaan.
Verder is er over drie jaar het 100-jarig bestaan. Een inmiddels
samengestelde jubileumcommissie met Ab van Buuren als voorzitter is
van start gegaan om ons voor te bereiden op dit feestjaar. We houden
u van alle ontwikkelingen op de hoogte.
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Vervolg Voorwoord
In tijden van reuring is het goed om stil te blijven staan bij ‘alles’ wat
ons als vereniging bindt. Ron deed dit in zijn opening onder andere door
het benoemen van de ons ontvallen leden Henk Baars, Wim Bennink en
Bertus Zwerus.
Tegengesteld deed ik dit door onze jubilarissen te benoemen of te
huldigen. Wilco Lobbert en Rob van Zuuk 25 jaar, Ab van Buuren 40
jaar, Theo Solen en Jan de Kaste 50 jaar en de uitschieter Henk Borkent 60 jaar. Alle vele jaren lid en actief voor de COVS en/of ons DSV,
hulde mannen.
Dat Theo Solen niet aanwezig kon zijn, was natuurlijk met zijn staat van
dienst een gemis, we weten echter waarom. Ik wens je dan ook
vanachter m’n schrijfplek veel sterkte toe Theo, en een groet van ons
allemaal!
Wat val ik dan in het niet bij deze toppers met een relatief kort lidmaatschap en het ene jaar dat ik binnen het bestuur onze DSV vertegenwoordig. Toch sta je daar ineens met de voorzittershamer in je
handen op de JALV, weliswaar ad-interim en tot die tijd opereren we
dan ook als bestuur ‘gezamenlijk’.
Laten we ons distantiëren om vooral geen afspiegeling
van onze maatschappij te zijn. Niet in ons doen en laten,
ons
acteren vooral niet te zoeken in individualisme, maar
juist in verbinding met elkaar door onvoorwaardelijke
ondersteuning en respect. Nogmaals ‘samen staan we
sterk’.
Geniet van alle mooie geschreven stukken in dit bulletin en een woord
van dank aan de makers en de vrijwilligers die onze activiteiten binnen
de vereniging mogelijk maken.
Tot besluit, de winter heeft zich licht geroerd, en lijkt toch echt bijna
voorbij. De wedstrijden zijn weer in volle gang, ik wens iedereen dan ook
veel succes en plezier bij het beoefenen van zijn mooie hobby of dit nu
in de zaal of op het veld is tijdens de reguliere competitie of tijdens de
bekerwedstrijden. Ik ga er in ieder geval van genieten!
Peter Stolk
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Arbitragecongres COVS

Ab van Buren krijgt ‘AXIWI Gouden-scheidsrechter fluit’.
Björn Kuipers heeft tijdens dit congres het ochtendprogramma
voor zijn rekening genomen.
De sympathieke ondernemer uit Oldenzaal kreeg de zaal volledig
plat, waardoor de 400 deelnemers van het congres vanaf het beginsignaal tot aan het einde van zijn lezing volledig aan zijn lippen
bleven hangen. Kuipers heeft niet alleen internationaal een enorme
staat van dienst maar ook in Nederland, en zijn collega’s in OostNederland dragen hem door zijn duidelijke, eerlijk en heldere blijk
op de arbitrage op handen. Wereldsterren als Ronaldo en Messie
hebben respect voor Kuipers en weten dat er een goudeerlijke
scheidsrechter op het veld staat met ene alertheid waarmee door
zijn uitstekende sensomotorische integratie niets mis is. Door dit
uitstekende waarnemingsinstrument en zijn Oldenzaalse nuchterheid, maakt Kuipers gebruik van de juiste skills.
In het voorbereidingsproces van het congres, vraagt de COVS aan
zijn dertien regionale scheidsrechtersverenigingen of ze kandidaten voor de AXIWI Gouden-scheidsrechtersfluit willen voordragen. Tijdens deze procedure, worden door een interne stemronde
drie scheidsrechters genomineerd. Dit jaar waren Ab van Buren,
David van de Graaf en Bennie Nijhuis tot de laatste ronde
doorgedrongen.
Tot de laatste minuut bleef de verkiezing spannend.
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Vervolg arbitragecongres COVS
Dat er drie uitstekende kandidaten waren bleek wel uit de verkiezingsuitslag. Alle
aanwezigen van het congres mochten hun stem uitbrengen. Tussen de nummers
1, 2 en 3 waren slechts acht stemmen verschil.
De runner-up kandidaten kregen van Pol Hinke,
voorzitter van de COVS, ook de uitgesproken
waardering, bloemen en een mooie oorkonde.
Ab van Buren (72), heeft tijdens het jaarlijkse
arbitragecongres van de landelijke scheidsrechtersvereniging ‘COVS’, de waarderingsprijs gekregen. De eervolle fluit, waarbij ook een
insigne en een mooie oorkonde hoort, werd
uitgereikt door de Commissaris van de Koning de
heer ir. Andries Heidema, die geassisteerd werd
door de burgemeester van Oldenzaal, Patrick
Welman.
Ab van Buren is gestart in 1979 en heeft 32 jaar
zijn scheidsrechtersloopbaan gecombineerd met
diverse andere taken. Zo had de COVS al snel
door dat Ab oog had voor talentvolle
scheidsrechters, waardoor Ab vanaf 1992 portefeuillehouder was in deze discipline. Hij heeft
veel scheidsrechters onder zijn hoede gehad, waaronder Björn Kuipers.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2019
Commissie Opleidingen

Vraag 1
Terwijl de bal op het middenveld in het spel is, ziet de scheidsrechter dat
de doelverdediger en een veldspeler van plaats hebben geruild. Zij hebben
wel met elkaar van shirt gewisseld, zodat de nieuwe doelverdediger als
zodanig herkenbaar is en de oude doelverdediger ook aan alle voorschriften voldoet. Moet de scheidsrechter nu iets doen?
a) Nee, het spel gewoon door laten gaan.
b) Ja, affluiten en een indirecte vrije trap toekennen aan de andere
partij op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.
c) Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele
kaart, zodra het spel voor de eerstvolgende keer stil ligt.
d) Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele
kaart, maar hiervoor hoeft het spel niet stil te liggen.
Vraag 2
Stelling A: Als een speler een scheidsrechtersbal wint en deze gelijk
tegen de paal schiet mag hij de bal niet meer spelen.
Stelling B: Als er bij een scheidsrechtersbal een overtreding wordt gemaakt voordat de bal de grond heeft geraakt, is de hervatting altijd een
scheidsrechtersbal.
a) Alleen stelling A is goed.
b) Alleen stelling B is goed.
c) Beide stellingen zijn goed.
d) Beide stellingen zijn niet goed.
Vraag 3
Er mag een indirecte vrije schop ter hoogte van de strafschopstip genomen worden door de aanvallende partij. Deze wordt zo uitgevoerd dat
een aanvaller de bal wel
aanraakt, maar deze bijna niet zichtbaar beweegt. Een tweede aanvaller
schiet de bal nu op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal in
het doel wordt geschoten?
a) Hij keurt het doelpunt goed.
b) Hij laat de vrije schop overnemen.
c) Hij keurt het doelpunt af en hervat met een doelschop.
d) Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop
tegen de aanvallende partij wegens onsportief gedrag.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2019
Commissie Opleidingen

Vraag 4
De doelverdediger stopt, staande op de doellijn tussen de palen, al vallend een schot van een aanvaller. Het schot is echter zo hard dat de
bal van zijn borst stuit. Op ongeveer
2 meter afstand staat een verdediger. Deze stopt de bal met de voet,
waarna de doelverdediger de bal weer snel oppakt. Wat beslist de
scheidsrechter?
a) De scheidsrechter laat gewoon doorspelen.
b) De scheidsrechter onderbreekt het spel en geeft een indirecte
vrije schop aan de aanvallende partij.
c) De scheidsrechter onderbreekt het spel, geeft een indirecte vrije
schop aan de aanvallende partij en toont de verdediger, die de bal
voor de keeper stopte, de gele kaart.
d) De scheidsrechter onderbreekt het spel en geeft de aanvallende
partij een strafschop wegens het ontnemen van een duidelijke
scoringskans.
Vraag 5
Uit een doelschop schiet de doelverdediger de bal rechtstreeks naar
een medespeler, die zich buiten het strafschopgebied bevindt. Deze
wipt de bal met de voet omhoog, kopt vervolgens de bal naar zijn
doelverdediger terug die de bal daarna met de hand aanraakt. Wat
moet de scheidsrechter beslissen?
a) Hij laat doorspelen.
b) Hij fluit af, toont deze medespeler een gele kaart en laat het spel
hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de overtreding door deze speler werd begaan.
c) Hij fluit af, laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop
op de plaats waar de doelverdediger de bal met de hand aanraakt.
d) Hij fluit af, toont de doelverdediger een gele kaart en laat het spel
hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de
doelverdediger de bal met de hand raakt.
Antwoorden februari 2019
De antwoorden en de uitleg kunt u vinden verderop op pagina 22.
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Commissie Opleidingen
Talentenjacht, kunstgras en de Mol…
Waar ik aan het begin van dit seizoen nog hoopvol schreef over de intrede
van de VAR in het betaalde voetbal, hebben we inmiddels mogen ervaren
dat ook de VAR af en toe wordt beschouwd als ‘De Mol’. De Mol, laat ik ‘m
maar gewoon weer VAR noemen, lijkt nog niet zaligmakend te zijn. In de
Domstad wordt de VAR ook wel ‘Advocaat’ van de duivel genoemd bij de
plaatselijke FC…

Waar zal ik eens beginnen…?
Met afgelopen weekend (we spreken over 9 en 10 februari) nog vers in het geheugen? Zowel tijdens Heracles-Ajax als tijdens FC Utrecht-PSV bleken situaties achteraf toch ‘bijzonder’ beoordeeld en het weekend erop werd topscheidsrechter Pol van Boekel, betrokken bij beide wedstrijden, vrijgesteld van
het leiden van een volgende wedstrijd in het betaalde voetbal. Of hij nu in zijn
recht stond of niet, ik denk dat het niet zo verstandig is van de aansteller van
dienst om één en dezelfde scheidsrechter op de wedstrijden van twee topclubs
te zetten, om uiteenlopende redenen. Punt 1: Eén topwedstrijd in een weekend
lijkt mij voldoende. Punt 2: Op welke wedstrijd ligt de focus? Punt 3: Wat
gebeurt er als dezelfde persoon betrokken raakt bij cruciale beslissingen? (en
die kans is natuurlijk vrij groot). Nee, ik hoop dat de betrokken aansteller hier
lering uit trekt en aan risicospreiding doet, net als in het programma ‘Wie is de
Mol? …
Kijk, op zich is de intrede van de VAR wel goed geweest. Het ‘meerogenprincipe’ zou ertoe moeten leiden dat er betere beslissingen genomen
worden en in de meeste gevallen is dat ook wel zo, volgens mij, net als bij het
afschaffen van spelen op kunstgras. Ik zeg er expres bij ‘volgens mij’, want feiten heb ik niet. Dat zou ik als wetenschappelijk sportverslaggever grondig
moeten uitzoeken. Ik ben echter (nog) geen sportjournalist en al helemaal niet
wetenschappelijk, dus ik bekijk de dingen graag vanuit de beperkte praktijk.
Maar er komt meer bij ‘kijken’ dan meer ogen alleen…
De VAR vereist niet alleen dezelfde spelregelkennis als die van een arbiter
verwacht wordt; de VAR vraagt tevens het technische vernuft om de juiste
toetsen te bedienen en de juiste beelden erbij te halen, waardoor het beste
besluit genomen kan worden. En gelukkig is er qua techniek al heel veel mogelijk.
Maar daarnaast is een derde factor van essentieel belang: het goed kunnen
samenwerken met mensen op afstand. Graag loop ik deze drie onderdelen even
met u na.
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Vervolg commissie Opleidingen
Spelregelkennis
Wie wordt hier nog warm van? Wij als commissie ervaren het soms als
lastig deze materie aan de man te brengen. Gelukkig heb ik maandelijks
Alexander en Rudie aan mijn zijde met de spelregelvragen en de beeldmaterialen. Anders zou het de commissie echt veel moeite kosten onze
verenigingsleden een jaarprogramma voor te schotelen dat inhoudelijk
aanspreekt. En dan zijn wij nog liefhebbers, dus laat staan hoe het
‘gesteld is met de interesse van spelers, trainers, supporters en overige
betrokkenen…
Anders gezegd: Hoe kan het dat spelregels niet sexy zijn, terwijl half
voetbalminnend Nederland er op een natte zondagmiddag opgewonden
van raakt! Ik zie hier toch echt een gat in de markt. Vergeef me mijn
woordspelingen, maar ik zal proberen het in de volgende alinea toe te
lichten.
Jaren geleden had de KNVB een boeiend fenomeen georganiseerd: de
maandelijkse spelregelquiz ‘Kop of Munt’. Via internet kon je tien vragen
beantwoorden en de beste vijf in elke categorie plaatsten zich voor de
finale in de Amsterdam Arena. Kop of Munt was toentertijd best populair, maar later stierf het toch weer een stille dood. Misschien was dat
ook te verwachten met onze uitvaartondernemer (Alexander) als Nederlands Kampioen van deze quiz…
Een dergelijk initiatief zou wat mij betreft als onderdeel van een voetbalprogramma best impact kunnen hebben. Het geeft in elk geval meer
duidelijkheid qua toepassing van spelregels dan de onzin die sommige
commentatoren trachten over te brengen of wat er aan onduidelijkheid
resteert na een oeverloze discussie, waarin zogenaamde voetbalkenners
er allerlei zaken bij halen die er niet toe doen.
Dus ik pleit ervoor om (bijvoorbeeld) een korte spelregelquiz in te voeren, waarmee een seizoenskaart naar keuze gewonnen kan worden of misschien wel een open sollicitatie als VAR. Ik ben dan stiekem heel benieuwd
of die spelregelkenner het echt zoveel slechter zou doen dan de betaalde collega’s in het welbekende mediabusje. Het is maar een suggestie
voor de heren televisiemakers of voor de afdeling PR & Communicatie in
Zeist om een dergelijke
talentenjacht op te tuigen. Ik denk dat het mooie beelden en resultaten
kan opleveren!
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Vervolg commissie Opleidingen
Techniek
Over beelden gesproken: de techniek stelt ons tegenwoordig in staat in het
stadion (en op TV en internet) met de beelden mee te kijken als een
beslissing (her)overwogen wordt. Wat mij betreft een hele vooruitgang,
omdat we zo tegelijkertijd het publiek scholen in het hanteren van
spelregels. Getuige het feit dat beelden nu eenmaal meer zeggen dan
woorden, ligt hier een verbetering voor het oprapen. Nog even de juiste
regel er achteraan projecteren en meute die joelt, verstilt. Zie hier suggestie nummer 2.
Als dan ook de roze brillen nog afgaan, zijn we van een boel ellende verlost.
Want clubvoorkeur is vaak te zeer van invloed als het gaat om het objectief beoordelen van situaties en het veroorzaken van (voetbal)geweld in
de cultuur waarin wij sporten.
Toch geloof ik er wel in dat kennis en cultuur hierin kunnen samengaan: hoe
meer kennis, hoe meer begrip en hoe minder de kans op ellende langs het
veld. Een nieuwe vorm van agressie-regulatie door middel van techniek. Hoe
simpel kan het zijn?

Als ik een beetje doorsla, denk ik dat het zelfs preventief toegepast kan
worden bij het ontstaan van agressie op de tribune. Uiteraard is dat weer
een volgende stap, afhankelijk van hoe zwaar de AVG (privacywetgeving)
meetelt in dezen, want camera’s en AVG kan soms een boeiend samenspel
opleveren.
Samenwerken met mensen op afstand
Een boeiend samenspel zagen we ook in de eerdergenoemde wedstrijden,
want communicatie is en blijft een lastig ding. Dat geldt als we moeten
samenwerken op de werkvloer of binnen een vereniging, maar zeker als de
fysieke afstand groter wordt of de omstandigheden veranderen.
Kijk maar naar Ajax dat slordig van Heracles verliest, maar in dezelfde
week goed speelt tegen De Koninklijke. Komt dat door het feit dat er op
zaterdagavond gespeeld wordt? Of komt dat door het prachtige kunstgras?
(dit laatste lijkt me niet - lastig mollen!), of speelt ook hier de VAR een
rol?
Hoe dan ook: boeken vol zijn erover communicatie geschreven: er gaan veel
dingen goed, maar misschien nog veel meer dingen fout. En dus moet daarop
getraind worden, net zoals een leidsman zich moet trainen in spelregelkennis, in zijn fysieke conditie en alle andere facetten die komen kijken bij ons
mooie vak als scheidsrechter.

Info DSV jaargang 20 nummer 1

februari 2019

19

Vervolg commissie Opleidingen
Wat komt er dan allemaal kijken bij een goede samenwerking en communicatie? Nationaal Trainingsbureau ISA (klanttevredenheid bijna 100%)
noemt daarvoor drie belangrijke dingen:
1.
Zorg voor concreet observeerbaar gedrag (feiten).
2.
Geef geregeld aandacht en feedback.
3.
Beperk je tot de kern.
Als we de situatie van Mol van Boekel (grapje!) bij FC Utrecht-PSV erbij
halen, dan laat ik er de volgende analyse op los:
1. De VAR levert de beelden aan waarop concreet te zien is wat er
gebeurt: de verdediger van PSV valt tegen de aanvaller van Utrecht
aan, die daardoor ten val wordt gebracht binnen de 16 meter. Of dat
opzettelijk gebeurt of niet, doet geheel niet ter zake. Ook niet of dat
zacht of hard gebeurt.
Kortom: strafschop.
Beide opmerkingen die hij teruggaf aan Makkelie (‘Hij valt!’ en later: ‘Ik
vind het te licht’) doen er niet toe en met name de tweede opmerking
getuigt van een zekere mate van subjectiviteit.
2. In de samenwerking op afstand wordt nauwelijks aandacht gegeven aan
de mededeling van de VAR. Herhaaldelijk geeft Makkelie in zijn bewoordingen en intonatie aan dat hij het (objectief waargenomen) een
strafschop vindt. Van Boekel legt het advies echter naast zich neer
(zelfs als Makkelie zich blijft herhalen) en heeft er dus onvoldoende
aandacht voor. Misschien komt dat doordat hij de situatie uiterst ongelukkig vindt, maar dat is een aanname, gebaseerd op zijn eerste reactie.
Overigens denk ik dat het heel goed zou zijn als scheidsrechters hun
eigen team kunnen kiezen, waardoor de samenwerking beter kan verlopen. Er is vertrouwen nodig voor een optimale samenwerking. Hoe meer
wedstrijden je samen leidt, hoe vaker je aandacht en feedback kunt
geven aan elkaar en we weten allemaal: ‘Wat je aandacht geeft,
groeit’ (behalve kunstgras ;-)
3. Beperk je tot de kern. Misschien is dit wel de moeilijkste: in de eindfase van een wedstrijd, waarin je conditioneel al een zware inspanning
geleverd hebt, weet dat er belangen op het spel staan voor het kampioenschap, dat er een joelend stadion in spanning afwacht en je je
verantwoordelijk voelt voor het definitieve besluit terwijl je een
collega overrulet. Dan moet je de case zo ‘kaal’ mogelijk maken. Oorzaak A heeft B tot gevolg en dat betekent beslissing C. Niets meer,
niets minder.

Info DSV jaargang 20 nummer 1

februari 2019

20

Vervolg commissie Opleidingen
In mijn beleving heeft Pol van Boekel nooit opengestaan voor het objectievere beeld dat de VAR schetst en dat is erg jammer, omdat de VAR
herhaaldelijk en vanuit verschillende invalshoeken de beelden terug kan
zien en tot een goed
besluit kan komen. De VAR zou de scheids in dergelijke gevallen moeten
overrulen en niet andersom. Nu is dat niet gebeurd met mogelijke gevolgen voor het kampioenschap en de carrière van Van Boekel. Dat gun ik
hem niet en in mijn ogen had dit voorkomen kunnen worden. Misschien
doen we er toch goed aan uit een grotere vijver te vissen dan dat de
KNVB op dit moment doet of de toppers op cursus te laten gaan om het
eigen ego op zij te zetten op cruciale momenten in een wedstrijd. Of,
suggestie 3: de scheids, 4e man en de VAR overleggen bij een meerderheid hoe er besloten en hervat wordt. Dat zou de VAR nog meer tot zijn
recht laten komen als je het mij vraagt.
Misschien kunnen we deze vraag voorleggen aan Allard Lindhout, die de
DSV op donderdag 7 maart komt bezoeken. Of een van onze leden van
het spelregelteam voordragen als toekomstig VAR, want die hebben in
een nieuwe samenstelling goed weten samen te werken en in Apeldoorn
een verdienstelijke derde plaats in de wacht gesleept tijdens de Jan
Visser bokaal. Ik hoop dat zij een bron van inspiratie mogen zijn voor
onze leden in de eindsprint naar het kampioenschap spelregels binnen
onze club. Begin april geven we daar een vervolg aan en weten we wellicht
wie zich clubkampioen spelregels mag gaan noemen.
Wij als commissie hebben besloten er weer een jaar aan vast te knopen in
deze samenstelling en hopen u van de nodige input te kunnen voorzien wat
opleidingen
betreft.
Voor nu wens ik jullie een plezierig en blessurevrij slot van de competitie
toe. Weet dat je gewoon zelf de besluiten mag nemen, niet afhankelijk
bent van een VAR en of je nou in de klei staat of op kunstgras: de talentenjacht gaat voort! Laat je niet ‘Mollen’ en ga voor handhaving of promotie!!
Mede namens Alex en Rudie talentvolle groeten gewenst!
Marcel van Schalkwijk
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Antwoorden 5 spelregelvragen
1C, 2B, 3C, 4B, 5B
Uitleg vraag 1
Het enige juiste antwoord is C: Omdat de doelman wel als zodanig herkenbaar is,
hoeft het spel niet te worden onderbroken. De scheidsrechter wacht dus tot het
spel is onderbroken en geeft dan beide spelers een waarschuwing door het tonen
van een gele kaart.

Uitleg vraag 2
Het juiste antwoord is B: Uit een scheidsrechtersbal kun je niet rechtstreeks
scoren, maar je mag de bal wel twee keer achtereen spelen of raken. Wordt de bal
rechtstreeks in het doel van de tegenpartij geschoten, dan is de spelhervatting
een doelschop. Speel je de bal rechtstreeks in je eigen doel, dan is de spelhervatting een hoekschop. Bij een scheidsrechtersbal is de bal pas in het spel als deze
de grond raakt. Gebeurt er iets voordat de bal de grond raakt, dan dient de
scheidsrechtersbal altijd te worden overgenomen. Wel kan de overtreder een persoonlijke straf krijgen.
Uitleg vraag 3
Het enige juiste antwoord is C: Sinds enige tijd is in de regels bepaald, dat bij het
even aanraken van de bal deze pas geacht wordt in het spel te zijn, nadat de
scheidsrechter heeft kunnen constateren, dat de bal duidelijk beweegt. Omdat
hier geen sprake was van duidelijk bewegen, wordt uit de indirecte vrije schop
rechtstreeks gescoord en dat kan nooit een doelpunt opleveren. Spelhervatting is
hier derhalve een doelschop.
Uitleg vraag 4
Het juiste antwoord is B: Dit wordt uitgelegd als het doelbewust spelen van de bal
naar de doelman en dient daarom te worden bestraft met een indirecte vrije
schop, die wordt genomen op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn
het dichtst bij de plaats waar de doelverdediger de bal oppakte. Aan genoemde
speler die de bal voor de doelman stopte, hoeft geen kaart te worden getoond.
Uitleg vraag 5
Het juiste antwoord is B: Hier wordt de ‘truc’ van het omzeilen van de regel van
doel-bewust toespelen van de bal met de voet naar de doelverdediger toegepast.
Dit wordt als onsportief gedrag beschouwd en de speler die deze truc toepast,
dient hiervoor de gele kaart te worden getoond. Als spelhervatting geldt een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler deze truc uitvoerde.
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Verjaardagen komende maanden

Februari
9 Wilco Lobbert
10 Derya Serik
15 Wim Bronsvoort
15 Rudi Middendorp
18 Evert-Jan Eggink
19 Edwin Mulder
22 Ans Peters
22 Frans te Riele
23 Roelof Timmermans
26 Marc Haverkamp
27 Hanneke Schaap
28 Sjoerd Nanninga
29 Maarten Hulst

Maart
3 Eric Philippo
5 Jeffrey Kleine Koerkamp
7 Bram Dijkhuizen
11 Gert Keijl
13 Robbert Karkdijk
13 Gerrit Nijenhuis
17 Mario Julius
21 Dick Schneider
23 Rob Span
28 Jos Pleizier
30 Djarno Brokelman

April
5 Frans Lugtenberg
8 Herman Veldhoen
10 Mick Bronts
10 Stephan Zwier
11 Wilma Zwier
16 Jochem Odink
19 Geke Vergeer
20 Erik Koopman
21 Nick Koers
25 Joop Lodewijk
27 Jelle van de Valle
28 Han Marsman

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:

Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud
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Bestuur
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DSV 2019

Op 14 februari 2019, was de 97-ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de DSV. Er was een redelijke opkomst van zo’n 55 mensen.
Voorzitter Ron Sotthewes geeft eerst Lottoman Gerard het woord
alvorens de aanwezigen welkom te heten.
De voorzitter begint met een terugblik op 2018. Ook dit was weer een
goed jaar met vele activiteiten en aansprekende lezingen. Maar dit
was ook het jaar, waarin bekend werd dat de gemeente grote plannen
heeft met de huidige locatie van de school en dus ook de DSV.
Penningmeester Wim Bronsvoort geeft in zijn kenmerkende korte bewoordingen aan dat het een goed financieel jaar was voor de DSV. Ondanks dat de wedstrijd in Heeten en de oliebollenactie iets minder
opleverden dan in 2017, kan er in 2018 een vergelijkbaar positief resultaat worden genoteerd. Doordat dit jaar het laatste gedeelte van
de nieuwe bar is afgeschreven en er door de actie van Salland
Zorgverzekeringen een flinke meevaller was bij de sponsorinkomsten
is het resultaat positief en stijgt het eigen vermogen.
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Vervolg bestuur
Vervolgens werd de kascommissie (Henk Bleumink en Roelof Michel) naar
hun bevindingen gevraagd. Zij vatten hun controle kort samen, gaven enkele
suggesties en besloten met het advies aan de vergadering om het bestuur
decharge te verlenen. Dit werd door de vergadering gehonoreerd.
Bij punt 3 was er een ingekomen stuk van de huidige voorzitter, die hij zelf
voorlas. Hij maakte bekend vanwege persoonlijke omstandigheden per direct
af te treden als voorzitter. Ron blijft voorlopig wel als bestuurslid actief.
Gezien de korte termijn waarop dit bekend is geworden, stond de nieuwe
bestuurssamenstelling niet in de stukken. Peter Stolk is nu benoemd als nieuwe voorzitter, weliswaar ad-interim. En Ron functioneert als bestuurslid
algemene zaken.
De verschillende taken ( onder andere van de OC) worden binnen het bestuur
verdeeld. En in de nabije toekomst zal gezocht worden naar het structureel
invullen van deze posten.
De eerste daad van Peter is om te bedanken voor zijn inzet. Vervolgens zet
hij het bestuursbeleid voor het komende jaar uiteen, waarbij de plannen rondom het clubhuis het belangrijkste zijn. Verder blijft de samenwerking met
andere COVS-verenigingen in de regio en voetbalverenigingen in ons verzorgingsgebied belangrijk, evenals het aantrekken van nieuwe ( jonge) leden. Op
21 maart is er een presentatie, waarin de plannen van de diverse
werkgroepen duidelijk zullen worden.
Ab van Buuren neemt kort het woord
als voorzitter van de Jubileumcommissie 2022. Er is nu een commissie van
vier personen geformeerd, naast hijzelf nog Theo Mansvelt Beck, Sezgin
Degirmenci en Martijn de Leest. Zij
gaan binnenkort een plan maken, samen
met het bestuur om er een mooi 2022
van te maken. Voor de diverse
activiteiten zullen overige mensen op
projectbasis gevraagd worden. Ab doet
direct al een beroep op een aantal mensen uit de zaal.
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Bestuur
Het bestuursbeleid omvat ook altijd diverse huldigingen:
• Wilco Lobbert ( 25 jaar DSV) en Theo Solen ( 50 jaar COVS)
konden helaas niet aanwezig zijn.
• Rob van Zuuk is 25 jaar lid van
de DSV en de COVS. Rob fluit
nog steeds in de 2e klasse. Hij
maakte in het verleden deel
uit van de PR-commissie en
technische zaken. Rob is al
jaren sponsor van diverse
zaken, en sinds 2017 de hoofdsponsor van de DSV.
• Ab van Buuren is al 40 jaar lid
van de COVS. Ab is gestart in Apeldoorn, maar sinds 2004 alweer
een gewaardeerd lid van de DSV. Ab zijn lijst met verdiensten voor
de COVS en KNVB is eigenlijk te groot om hier op te noemen. Daarvoor heeft hij in januari op het COVS-congres in district Oost ook
de AXIWI Gouden-scheidsrechtersfluit ontvangen.
• Jan de Kaste hoor je niet zo vaak, maar hij is er altijd wel, en is 50
jaar lid van de DSV en COVS. Jan heeft een jaar of 18 gefloten tot
en met de tweede klasse. Toen hij nog een eigen zaak had, was hij
sponsor en stelde zelfs een keer een koelkast beschikbaar als prijs
tijdens de bingo-avonden. Ook is Jan een jaar of vijf penningmeester van de DSV geweest.
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Vervolg bestuur
Dan komt er een bijzondere
huldiging. Iemand, die al 60
jaar lid is van de COVS en de
DSV, Henk Borkent. Henk fluit al heel lang en hij fluit nog
steeds in de zaal, maar hij
maakte bekend dat dit echt
zijn laatste seizoen is. Voor
de DSV doet hij al jaren
onderhoudswerkzaamheden.
En vanaf 2010 is hij na de
trainingen als verzorger in te
schakelen.
Na een welverdiende pauze was de benoeming van de meeste commissies een
formaliteit, hoewel er wel enkele wijzigingen waren. De commissie W&B
wordt op een later moment benoemd na verdere uitwerking van de
gelijknamige werkgroep.
De activiteiten van deze werkgroep voor de wedstrijd Heeten gaan
rechtstreeks onder het bestuur vallen.
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Vervolg bestuur
Wie de vrijwilliger van het jaar wordt,
is altijd spannend. Eerst graag de winnaar van vorig jaar, Sezgin Degirmenci,
zijn herinneringstrofee uitgereikt.
Toen de voorzitter zijn verhaal begon,
werd het toch al snel duidelijk. Neeee
klonk het door de zaal, en inderdaad
het werd Jan Hennink uit Neede, ofwel
Jan oet Nee. Jan is van diverse COVSverenigingen lid geweest en sinds 2009
alweer lid van de DSV. Jan is altijd als
eerste aanwezig bij activiteiten, zoals
die van het voetbalteam. Daarbij functioneert hij als leider en zorgt hij goed
voor de spelers. Worst, kaas, mandarijnen en wat al niet meer komt uit zijn
tas. Verder is Jan een gewaardeerd
sponsor voor de bingoavonden. Jan is een echt mensenmens, is
nagenoeg altijd op de donderdagavond bij de DSV te vinden, ondanks de rit vanuit Neede. Jan kreeg de Geert Matena-beker
2018 uit handen van zijn voorganger uitgereikt.
De rondvraag bestond vooral uit gelukwensen voor de jubilarissen
en bedankjes. Ook werden enkele kritische vragen gesteld over
het jubileum en de situatie rondom het clubhuis.
De (ad-interim) voorzitter Peter sloot rond 22.00 uur af met een
lijst van belangrijke data voor aankomend jaar, waaronder de volgende JALV op
13 februari 2020.
Een uitgebreidere versie van de notulen volgt volgend jaar bij de
stukken van de volgende vergadering.
Namens het bestuur
Martijn de Leest, secretaris
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BRINK 73 - DEVENTER
WWW.FACEBOOK.COM/FEESTCAFEDETIJD
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Technische Commissie
Op 5 januari jl. organiseerde de scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o het Districtstoernooi
Zaalvoetbal van COVS Oost. Zoals gebruikelijk
hadden we ons voor dit toernooi ingeschreven,
want we wilden de titel van vorig jaar prolongeren. In november 2018 werden in totaal
negentien spelers benaderd voor de voorlopige
selectie en uiteindelijk zijn we met negen
spelers naar Kampen afgereisd. Opvallende
naam was Martijn Vos. Martijn heeft in enkele
veldvoetbaltoernooien zijn kunstjes laten zien,
maar we waren wel benieuwd naar zijn debuut in
het zaalvoetbal.
Selectie Spelers: Eric Noortman, Illian Groothuismink, Jeffrey
van Welsen, Marcel van Schalkwijk, Mark Pelgrom, Marnix
Mulder, Martijn Vos, Milan Rouwenhorst en Stan Smit.
Technische staf: Sezgin Degirmenci (coach), Ronny Mulder
(teammanager), Jan Hennink (materiaal), Henk Borkent
(verzorger) en Hans Noortman (fotografie).
Teambuilding

Het team werd om 07.30 uur bij de DSV
uitstekend ontvangen door Gerard
Harmelink met koffie en thee. Hij had alle
materiaal (kleding, drankjes, wisselbekers
etc.) keurig klaargezet. Het was een mooi moment voor ons om ons in alle rust voor te
bereiden op de wedstrijden. Op deze wijze
wordt weer aangetoond dat teambelang essentieel is voor onze vereniging. Bij iedereen
straalde de vrolijkheid en het plezier ervan
af, dit was een teken dat iedereen er zin in
had om er samen een plezierige dag van te
maken.
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Vervolg Technische Commissie
Wedstrijden
De openingswedstrijd was de finale wedstrijd van vorig jaar. De tegenstander was Zwolle. We kwamen op een ongelukkige wijze op achterstand, maar deze werd snel omgezet in een 3-1 overwinning door de
treffers van Marnix en Milan 2x. Achteraf was dit de mooiste
wedstrijd met uitstekend combinatievoetbal met veel bijval van de
tribune. De tweede wedstrijd werd gewonnen tegen Doetinchem II
met 2-0. Doelpunten 1-0 Mark en 2-0 Eric. De derde wedstrijd was
tegen Arnhem. Dit is altijd een lastige tegenstander, maar ook deze
werd door ons gewonnen met 3-1.
1-0 Illian, 2-0 Stan en 3-1 Eric. De vierde en laatste in de
poulewedstrijd was tegen Enschede. Het enige gelijkspel voor ons, de
wedstrijd eindigde in 1-1 door Martijn. Als groepswinnaar konden we
eerst de welverdiende lunch nuttigen en na de pauze stond de halve
finalewedstrijd tegen Apeldoorn op het progamma. Deze wedstrijd
werd ook in winst omgezet. Apeldoorn werd verslagen met 3-1 door de
treffers van Marnix 1-0, Illian 2-0 en Eric 3-1. Na deze wedstrijd begon de andere halve finale tussen Enschede en Doetinchem I. Met het
hele team konden we onze mogelijke tegenstanders observeren, zodat
we de tactiek konden aanpassen. Door de vroege twee treffers van
Millan en Mark was de buit snel binnen in de finale. Het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter klonk en de DSV pakt voor de tweede
keer op rij de titel na een 3-0 zege in de finale op Doetinchem I.
Kampioen 2019
De selectie en de technische staf van de
kersverse kampioen heeft het toernooi afgesloten met een slot etentje bij Ayf op de
Brink. De datum van de huldiging moet nog
nader bepaald worden.
Geplaatst voor het NK 2019 en 2020
Omdat de DSV dit jaar de winnaar is van dit
toernooi, mag zij een jaar later als vertegenwoordiger van COVS District Oost deelnemen
aan het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland,
dat in januari 2020 gehouden wordt.
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Antwoorden spelregelvragen Info-bulletin september 2018
1C, 2D, 3D, 4A, 5D
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De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken organiseert
dit jaar voor de vierentwintigste keer een halve klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag 16 maart 2019 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 0645102995), 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 8 maart 2019.

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag
16 maart 2019 met ...............personen.
De kosten à € 10,- per persoon
zijn wel/niet direct betaald aan
Gé Duchateau of Piebe Zwier.
Datum inschrijving:

Info DSV jaargang 20 nummer 1

februari 2019

37

Info DSV jaargang 20 nummer 1

februari 2019

38

Ontspanningscommissie
Bierproeverij
Weer een donderdagavond
om niet snel te vergeten ……
31 januari 2019
Er stond een bierproeverij
op de agenda, georganiseerd
door de Ontspanningscommissie. De avond was met het
maximale aantal van 18 deelnemers op de laatste dag van
inschrijven,
30 januari 2019, dan ook
gevuld. De diehard bierliefhebbers hadden zich op tijd aangemeld. Hierdoor konden de laatste
kandidaten op de avond zelf, en zelfs 5 minuten van tevoren, helaas niet
meer deelnemen.

Eric Noortman was gevraagd deze avond in te vullen, en dat is hem zéér
goed
gelukt. Voorin het clubhuis bij de beamer was een hoek ingericht waar de
deelnemers aan drie tafels konden genieten van de presentatie en de uitleg
van de vijf te proeven bieren. Eerst werd er iets verteld over de historie
en herkomst en
vervolgens over het brouwproces. Deze mooi in elkaar gezette presentatie
gaf ons een goed beeld over het lekkere gerstenat. Door middel van
filmpjes een heldere uitleg met voorbeelden en zelfs een geweldige quiz
werd de avond, aangevuld met het proeven, goed gevuld.
1. Enkel van Hertog Jan 4,5% (soepel en subtiel – drinktemperatuur 5°C –
bij salades, kip gevogelte en vette vis).
2. Othmar Weizen 5,7% (fris en fruitig – drinktemperatuur 5°C – bij salades, kip gevogelte en jonge romige kazen).
3. DIPA – IPA Imperial Double 7,9% (citrus/bitter - drinktemperatuur 8°
C – bij vette vis en gerijpte kazen).
4. Arcener Tripple van Hertog Jan 8,5% (blond en krachtig - drinktemperatuur 10°C – bij gekruide gerechten en vlees).
5. IJsbock – Gulpener 10,3% (donker en rijk – drinktemperatuur 10°C – bij
pittige kazen, gekruide gerechten en vlees).
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Vervolg Ontspanningscommissie
De quiz sloeg in als een bom en we
hadden een hoop lol, sommige
antwoorden lagen buiten de parate
kennis van velen, maar waren op z’n
minst gezegd soms opvallend. Dat
bijvoorbeeld Tsjechië al 29 jaar de
zuipende ranglijst aanvoert met
142,2 liter p.p./jaar is opmerkelijk.
Of dat de eerste Sumerische nomaden in Mesopotamië (een streek
die we nu als Irak kennen) als eerste
bier maakten. Maar ook dat bier tot aan 2013 in Rusland als frisdrank is
verkocht, en dat Medvedev dit een nationale ramp noemde, aangezien de
gemiddelde Rus zo’n 18 liter pure alcohol drinkt. En nu dus pas als bier
(alcoholische drank) te boek staat, was mooi om te horen.
Na 15 vragen is de quiz gewonnen door Maikel Spijkerman met
Martijn de Leest en Wim
Bronsvoort op de hielen. Maikel
kreeg een setje Triple mee naar
huis om de herinneringen thuis nog
een keer op te halen.
De bierhapjes op tafel, de proefformulieren, mooie proefglazen en
de geweldige sfeer maakten de
avond tot een topavond… Aan het
einde kreeg iedereen een mooi
Bierista proefglas mee naar huis.
We willen Eric bedanken voor zijn enthousiasme, waarmee hij zijn bierkennis
met ons deelde en het geheel presenteerde, of hij niet anders had gedaan! Ook
danken we de enthousiaste deelnemers die het alweer hadden over een
volgende keer ……
Bedankt en heel veel plezier en ontspanning gewenst namens de OC.
Groet Rens, Pascal, Arjan, en Peter
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DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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Vervolg Ontspanningscommissie
Avond in kerstsferen

Traditiegetrouw sluiten we het kalenderjaar bij de DSV af met
een samenzijn van een gezellige avond in kerstsferen in ons
clubhuis. Dit jaar was het niet anders en was de 20e december
weer het decor van gezelligheid en samen genieten van een
stukje muziek, onder het genot van een hapje en drankje.
Na enkele jaren groots te hebben mogen uitpakken met de
muziek, was het dit jaar iets meer bescheiden en maar goed
ook, we raken anders zo snel verwend hè. De normaal voor ons
bekende bands, de grotere namen uit de muziekwereld, maakten nu plaats voor een lokale held.
Het clubhuis was door de vrijwilligers weer geweldig ingericht
met alle
versieringen en mooie verlichting en de opstelling met de tafels
en stoelen waren weer gericht rond de centraal opgestelde
muziek.
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Vervolg Ontspanningscommissie
Om 20.30 uur waren we er klaar voor en begon de
gast van de avond, B. Morris te spelen. Deze singer
-songwriter gaf met zijn gitaar en mondharmonica
gehoor aan de verzoeknummers en er werden vele
nummers vertolkt. B. Morris bleek onvermoeid, ik
denk twee korte pauzes maar verder bleef hij gewoon doorspelen tot kort voor middernacht.
Wat hebben we weer genoten. Het was weer een
avond goed vertoeven bij ons cluppie. De Ontspanningscommissie had ervoor gezorgd dat ook de inwendige mens niet werd vergeten.
De aanwezigen kregen diverse lekker warme en
koude hapjes voorgeschoteld, maar natuurlijk ook de broodjes
beenham aan het einde van de avond waren weer top.
We kijken weer terug op een geslaagde avond met een fantastische invulling qua muziek en gezelligheid. We bedanken Frits
voor zijn ondersteuning en het voltallige team van de bardienst
voor de goede samenwerking weer deze avond.
Namens de Ontspanningscommissie
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Vervolg Ontspanningscommissie
Alle eindejaarsdrukte en gezelligheid is weer geweest en dus komen we
traditiegetrouw weer samen voor het eerste nieuwjaarstreffen, nu op 3
januari 2019. Het gelukkig nieuwjaar en de beste wensen worden gedeeld
met elkaar, we praten bij over de oudejaarsvieringen, maar ook de bijhorende slechte gewoonten. En automatisch volgen dan bij sommigen de
nieuw gestelde doelen en voornemens, mooi.
Veel van de leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om leuke
presentjes mee te nemen voor de verloting aan het einde van de avond.
Hierdoor konden we de tafel(s) weer ruim vullen. Na de opening door de
voorzitter werden de inschrijvingen compleet gemaakt en konden de vele
kandidaten zich opmaken voor de strijd aan de biljarttafel en het dartbord!
In een gezonde en gezellige strijd namen de deelnemers het tegen elkaar
op onder begeleiding van Rens Bluemink aan het biljart en Jeffrey van
Welsum bij het darten. Zij werden ondersteund door Hans van Duren en
Robbert Karkdijk. Tussen de partijen door werden loten verkocht voor de
grote verloting aan het einde. De uiteindelijke winnaars bleken een kopie
van 2018, het kan bij het biljarten aankomen op een stukje geluk of gewoon je dag niet hebben, maar toch bleek Dick Toorneman zich
gewoon weer staande te houden tussen alle andere talenten en ging in de
eindstrijd aan de haal met de overwinning.
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Bij het darten begon een grote groep aan de uitdaging om de oude
keizer van de troon te stoten, maar helaas! Ook dit jaar was
Jeffrey simpelweg te goed en nog steeds in vorm. Ook hij ging
met de prijs naar huis. Door de vele prijzen bij de verloting gingen de meeste mensen weer met iets leuks naar huis en kwam de
eerste activiteit weer tot zijn einde. Dick en Jeffrey gefeliciteerd !
We bedanken alle deelnemers en iedereen die door het meenemen
van een prijs ook aan deze avond weer hebben bijgedragen aan
een gezellig samenzijn. Rens maar zeker ook Jeffrey die door het
wegvallen van invallers het darten en de verloting op zich hebben
genomen. SUPER bedankt hiervoor. Ook de bardienst bedankt
voor de ondersteuning met de versnaperingen en de oliebollen
tijdens de inloop.
De Ontspanningscommissie

Info DSV jaargang 20 nummer 1

februari 2019

47

Oliebollen
Oliebollen bakken 30 december 2018
In oktober beginnen de alarmbellen weer te rinkelen bij ons. Oliebollen bakken
komt eraan! De prijzen van de ingrediënten worden door Ab vergeleken
en ingekocht en ik hou me bezig met
alle verdere zaken. Wilma begint voorzichtig met de administratie en zo
werken we toe naar 30 december.
Stephan, Marc en Kim weer gevraagd en
de club is weer compleet. Tijdens een
van de clubavonden om versterking gevraagd om te helpen bij het schoonmaken
en zowaar gaven Martijn de Leest, Gerrit van de Pol, Ron Sotthewes en Hans
Noortman zich op. Wat geweldig dit!
Voor ons na het bakken iets meer lucht
en rust.
Op vrijdagavond 28 december alles in gereedheid gebracht, zoals vloeren
afplakken, kantine opnieuw inrichten, de
oliebollenbakken plaatsen en vullen met
olie en alle ingrediënten op de plaats zetten.
Zaterdagmorgen met Ab de appelbeignets
opgehaald en op naar het clubhuis.
Daar waren Wilma, Kim en Mitchell om alle
appelbeignets af te maken. Ab ging het
materialenhok in om de sneeuwballen vast
te gaan maken. Tegen 17.00 uur waren we
klaar en gingen we naar huis.
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Dan de zaterdag. ‘s Morgens om 04.00 uur afgesproken bij het clubhuis en begonnen met een bakkie koffie. Het eerste beslag gemaakt
en om 04.45 uur de eerste oliebollen de bak in. Het liep weer als een
speer en in een hoog tempo vlogen de ballen de pan uit.
Tussen de middag een lekker bakkie snert met een broodje en om
12.30 uur ging het vet uit!!!
Klaar met bakken van 4.500 oliebollen!!!!
Ja dan het
schoonmaken. Wat een
hulp zeg. Ron, Gerrit,
Martijn, Hans, Bea heel
erg bedankt voor de
inzet!
Om 13.30 uur was alles
klaar en konden we
gaan genieten van een
biertje/frisdrankje.
Vanaf 15.00 uur
werden de oliebollen
opgehaald en was het een gezellige
happening. Dinie Westervoorde ook bedankt voor het helpen bij de
kassa. Onze barmedewerkers Roelof en Marijke ook bedankt voor
jullie hulp.
Tegen 18.30 uur gingen we weg na een geweldige dag te hebben
gehad. Ab, Wilma, Stephan, Marc en Kim heel erg bedankt voor de
inzet.
Dan thuis alles uitrekenen en de vereniging op de eerste donderdag
van het nieuwe jaar een prachtig bedrag mogen aanbieden.
Zo nu even een tijdje nergens aan denken en op naar december
2019!!!
Piebe Zwier
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Kerstbingo bij de DSV
Op 15 december 2018 was het weer Bingo time, de traditionele DSV
Kerstbingo stond weer op het programma. De deuren openden om 19.30
uur, maar traditiegetrouw waren de eerste fanatiekelingen er al om 19.15
uur.
De mensen zochten hun vertrouwde plekje op en de zaal vulde zich langzaam. We hadden op basis van de laatste drie jaar zo’n 65 stoelen
klaargezet, echter na ± 15 minuten kreeg ik het voorgevoel dat dit niet
afdoende zou zijn. Waar we de laatste jaren gewend waren dat de
Paasbingo een betere opkomst had dan de Kerstbingo, kon het dit jaar wel
weer eens anders uitpakken. We zagen alle bekende gezichten weer
samenkomen, terwijl andere jaren wisselend van elkaar mensen er niet
waren, waren ze er nu bijna allemaal. Dus we moesten tafels en stoelen
bijplaatsen om iedereen een plekje te kunnen geven. Super om te zien dat
de vaste waarden, onze leden met familie en vrienden er weer waren deze
avond.
Het deelnemersaantal kwam uiteindelijk op zo’n 81 personen, iedereen
deed zich tegoed aan de koffie en de heerlijke versnaperingen, gemaakt
door onze huisbakker Ab van Buren, klasse! Na een welkomstwoord voor
de aanwezigen een woord van dank richting de sponsoren, zoals;
‘Jumbo Boreel Deventer’ ‘Plus Kolkman Deventer’ ‘Buitink Sport
Deventer’
Maar ook onze eigen leden die diverse prijzen mogelijk maakten: Jan Hennink, Gerrit Fikkert en Ab van Buuren, allemaal te gek!
Om 20.00 uur galmden de eerste nummers door de zaal die ook deze bingo
weer omgeroepen werden door
onze eigen Gé Duchatteau,
prachtig om deze man met
zoveel enthousiasme aan het
werk te zien. De eerste bingo
kwam rommelig op gang door
de taartenronde, vals of niet
vals.
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Maar hierna liep het als een
trein. De mooie prijzen
werden ronde na ronde tot
aan de hoofdprijzenronde
dankbaar in ontvangst genomen. Ook een lekker hapje
tussendoor met de bitterballen of de worsten van
Jan Hennink werden dankbaar in ontvangst genomen.
Net als eerder dit jaar met de Paasbingo had ook nu de tafel
van Derya Serik en zijn gasten uit Capelle weer enkele grote
prijzen. Zowel uit de hoofdprijzenronde als uit de verloting gingen zij met twee volle boodschappentassen aan de haal. Na
afloop werd er nog een drankje gedronken door de aanwezigen,
en gingen de mensen tevreden
naar huis, met of zonder prijs
onder de arm. Maar hier zijn
ook velen het over eens dat
het niet om de prijzen gaat,
maar om het samenzijn en de
gezelligheid !
Het was wederom een heerlijke avond waar we als DSV
enorm blij mee zijn.
Namens de OC-collega’s bedanken we alle aanwezigen en de
vrijwilligers, zoals de barmedewerkers, Martijn de Leest en Ron
Sotthewes. Gé als bingomeister en Getine voor haar ondersteuning deze avond.
Bedankt namens de Ontspanningscommissie.
Groet Peter, Pascal en Rens
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