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Het Infobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deven-

ter 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  

mailto:rudieboone@kpnmail.nl
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training  

van 19.30-20.30 uur,  

 

April 2019 

18 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur kaarten/sjoelen 

25 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond, KNVB jubilarissen 

 

Mei 2019 

02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond 

09 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Mexicaanse avond, kaarten/   

sjoelen 

16 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 

23 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur voetbalquiz 

30 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur vrije avond (Hemelvaartsdag) 

 

Juni 2019 

06 Zomerreces, snufjesavond en vrije avond, clubhuis open van 19.00-23.30 

uur 

13 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

15 Fietstocht, nadere berichtgeving via de nieuwsbrief 

15 COVS finale spelregelwedstrijd 

20 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

22 NK veldvoetbal COVS, Enschede 

27 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

29 IJssel en Berkel toernooi COVS District Oost te Voorst 
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DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 

Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training  

van 19.30-20.30 uur,  

 

Juli 2019 

04 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur  

11 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

18 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

25 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

 

Augustus 2019 

01 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

08 Zomerreces. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

15 Zomerreces. Training vanaf 19.30 uur. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

22 Zomerreces. Training vanaf 19.30 uur. Clubhuis open van 19.00-23.30 uur 

29 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur. Opening nieuwe seizoen 
    

Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave juli 2019,  

Uiterlijk 21 juni 2019 

 Jaargang 20, nummer 3 verschijnt 4 juli 2019. 
 

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

Van de voorzitter (ad-interim)  
voorwoord april 2019 

  
 
Na het eerste voorwoord in februari was de aftrap gegeven…. nu opnieuw een 

stukje als voorwoord voor onze mooie info van de DSVenO. 

 

Een van mijn boodschappen in de vorige info was deze; 

 
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  

individualism, maar juist in verbinding met elkaar door onvoorwaardelijke 

ondersteuning en respect. 

 
Ik haal deze nog graag een keer terug. ‘Individualisering’ waar komt het toch 

vandaan, allerlei theorieën zijn erover geschreven en de meningen zijn divers. 

Enkele elementen komen wel steeds terug, de traditionele instituties die een rol 

kunnen spelen, keuzevrijheid en zelfbeschikking, en ons acteren als individu of 

binnen de groepen. Maar dan nog steeds, wat een ieder denkt daar kunnen we 
niets van vinden, maar we kunnen wel het ‘gedrag’ waarnemen. Gedrag is niet  

alleen het gevolg van de ideeën en wensen van individuen, maar ook van de mate 

waarin de samenleving het individu ruimte biedt daaraan invulling te geven.  

Kopieer gedrag van anderen, om ergens bij te willen horen of om ongezouten je 

mening te geven zonder na te denken over de gevolgen.  
 

Juist over dit laatste kan ik me soms zorgen maken en toch willen we ook hier 

niet te veel de nadruk opleggen, omdat te veel aandacht voor het individu kan 

leiden tot het verlies aan sociale cohesie. En met name dit zoeken we binnen onze 

vereniging.  
 

Onze commissies zijn elke week weer druk om onze club verder vorm te geven, 

onze vrijwilligers dragen hieraan een belangrijk steentje bij en een ieder op zijn 

eigen wijze. Onze sponsoren zetten zich telkens weer onvoorwaardelijk in en het 

bestuur van ons aller DSV stopt vele uren in de belangrijke projecten voor de 
ontwikkeling en het behoud van onze vereniging.  
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Vervolg Voorwoord 

Hierin zie ik geen ruimte voor mensen die op persoonlijke aard acteren zonder 

het belang van een mede-lid, een commissie of de vereniging als geheel te  

willen begrijpen of te willen laten groeien/ontwikkelen. 
 

Wat we wel zullen moeten accepteren, is dat onze tijden veranderen wat  

betreft de sociale kant van de onderlinge communicatie, de contacten en de 

ideeën van de jeugd versus oudere jeugdigen.  

Het is een feit dat bijvoorbeeld de communicatie de laatste zeven jaar 
gestegen is van 48 naar 87% via de sociale netwerken. Hiermee hebben we te 

maken en we zullen ons soms anders moeten opstellen of openstellen om dingen 

beter te begrijpen waarom iets gebeurt of verandert.  Elke verandering is 

moeilijk, maar als je het woord ‘moeilijk’ weglaat, zal je zien dat het vanzelf 

‘makkelijker’ gaat. 
 

Geniet verder van alle mooie geschreven stukken in dit bulletin met een woord 

van dank aan de makers en de vrijwilligers die onze activiteiten binnen de 

vereniging mede mogelijk maken. Bezoek, waar mogelijk, onze activiteiten en 

de clubavonden op de donderdag, bij vragen staan onze commissieverant-
woordelijken en wij als bestuur voor u klaar. 

 

Bedankt voor uw tijd, we wensen iedereen veel gezondheid toe en plezier bij 

het beoefenen van zijn mooie hobby of dit nu in de zaal of op het veld is.  

 
Laten we ons motto niet uit het oog verliezen ‘Samen staan we sterk’  en  

respecteer elkaar in wie we zijn! 

 

Groet Peter Stolk 
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Op maandag 4 februari werd de wedstrijd om de Jan Visserbokaal gespeeld. Maar dit 

keer was het toch anders dan anders. Bij de scheidsrechtersbijeenkomst in Oldenzaal 

hadden we al kennis gemaakt met de nieuwe manier van beantwoorden van deze 

spelregelvragen, door op de smartphone de antwoorden te geven. Zeer zeker ook door de 
nieuwe teamspeler Peter Stolk.  

Het enige wat hetzelfde bleef, waren de spelregels. 

 

Het team bestond die avond uit good oldy Han Marsman en de altijd leergierige Sezgin 

Degirmenci, en het nieuwe talent Peter Stolk. En op de reservebank hadden we nog de 

doorgewinterde Alex IJsendorn. Aan het begin van  de avond kregen we eerst nog even 
uitleg wat er allemaal precies was veranderd. Na dit betoog konden we eindelijk beginnen 

aan de wedstrijd. 

Het bleek gaandeweg de wedstrijd dat het toch even wennen was aan deze nieuwe ma-

nier van invullen. Maar het mooie van hievan is, dat je ook als supporter kunt meedoen. 

Dit werd dan ook door de talloze supporters gedaan, zelfs op de reservebank. Het bleek 

dat Alex de hoogst scorende was van de avond. 
Na deze avond vol strijd met de spelregels bleek dat het Deventer team derde was  

geworden. Een prima prestatie, zeker door de nieuwe teamleden. Natuurlijk is het even 

wennen om met deze zware druk om te gaan. Maar ze hebben zich goed staande 

gehouden. 

 

De conclusie van deze avond is dat de COVS een goede stap naar voren heeft gedaan om 
de spelregelwedstrijden te vernieuwen. Wij willen hierbij de groep Apeldoorn bedanken 

voor de organisatie van deze wedstrijd. Hierna volgt de uitslag van deze avond. 

 

Eindstand COVS-teams 

1 Apeldoorn 1 224 punten 

2 Apeldoorn 2 205 punten 

3 Deventer 193 punten 
4 Zutphen 147 punten 

5 Zwolle   120 punten 

 

Persoonlijk winnaar 

1 Luuk Timmer 82 punten 

2 Han Marsman 80 punten 
3 Martijn Kieft 72 punten 

 

Coach  

Gerard Harmelink 

Spelregelwedstrijd te Apeldoorn  
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Spelregelvragen april 2019 
Commissie Opleidingen 

 
Vraag 1 

Bij een doelschop, die te zacht wordt genomen, loopt een aanvaller van de tegenpartij te 
vroeg toe. Een verdediger ziet dit en ontneemt hem de weg naar de bal door een 
onbesuisde overtreding te maken binnen het strafschopgebied. Wat moet de 
scheidsrechter beslissen? 
a)  Affluiten en alleen de doelschop laten overnemen. 

b) Affluiten, de verdediger de gele kaart tonen en de doelschop laten overnemen. 
c) Affluiten, de verdediger de rode kaart tonen en de doelschop laten overnemen. 
d) Affluiten, de verdediger de gele kaart tonen en een strafschop toekennen. 
 
Vraag 2 

Een verdediger trapt in een duel, op de rand van het doelgebied, veel te hoog de bal voor 
het gezicht van een aanvaller weg op het moment dat die aanvaller de bal in het verlaten 
doel wil koppen. De aanvaller wordt hierbij niet geraakt, omdat de aanvaller de  
verdediger op datzelfde moment met beide handen wegduwde. De bal wordt nu door de 
verdediger over het eigen doel getrapt. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter 

moeten zijn? 
a) Beide spelers begaan tegelijkertijd een overtreding, de scheidsrechter zal moeten 

affluiten en laten hervatten met een scheidsrechtersbal. 
b) De scheidsrechter zal moeten affluiten en laten hervatten met een directe vrije 

schop voor de verdediger. De overtreding van de aanvaller is de ernstigste overtre-

ding. 
c) De scheidsrechter zal moeten affluiten, de verdediger van het speelveld zenden door 

het tonen van de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en 
laten hervatten met een indirecte vrije schop tegen deze verdediger.  
De overtreding van de verdediger is qua sanctie de ernstigste overtreding. 

d) Beide overtredingen zijn even ernstig, de scheidsrechter laat dan ook doorspelen.  
In deze situatie kent hij een hoekschop toe. 

 
Vraag 3 
Bij een bekerwedstrijd moet de beslissing vallen door het nemen van strafschoppen.  

Uit de derde strafschop wordt gescoord en de scheidsrechter kent het doelpunt toe.  
De doelverdediger is het niet eens met deze beslissing, omdat hij van mening is dat de bal 
de doellijn niet volledig heeft gepasseerd en hij beledigt de scheidsrechter op grove 
wijze. De scheidsrechter toont hem de rode kaart.  

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen april 2019 
Commissie Opleidingen 

 
Mag de doelverdediger nu worden vervangen door de reservedoelman die nog op de bank 
zit? 

a) Ja, een doelverdediger mag altijd tijdens een strafschoppenserie worden vervangen 
door een reservedoelman die op de bank zit. 

b) Ja, dit mag als deze reservedoelman vermeld staat op het wedstrijdformulier. 
c) Ja, dit mag als er tijdens de wedstrijd nog niet drie keer gewisseld werd. 
d) Nee, hij mag alleen worden vervangen door een andere deelnemer aan de strafschop-

penserie. 
 
Vraag 4 
Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij komt lopen, gooit een gewissel-
de speler van de tegenpartij vanaf de bank een bidon naar deze speler. Hoe hervat de 

scheidsrechter het spel, nadat hij dit heeft onderbroken en de gewisselde speler een 
rode kaart heeft getoond? 
a) Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onder-

broken. 
b) Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt of geraakt 

zou worden. 
c) Met een directe vrije schop op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van gooien. 
d) Met een directe vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt of geraakt zou 

worden. 
 

Vraag 5 
Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt een speler de 
bal rechtstreeks in eigen doel. Hoe moet het spel verder? 
a) Doelpunt 
b) Scheidsrechtersbal opnieuw nemen. 

c) Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij. 
d) Hoekschop. 
 
 

Antwoorden april 2019 
De antwoorden en de uitleg kunt u vinden verderop op pagina 20. 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Commissie Opleidingen 

Het spel en de knikkers 
 

Het is de avond waarop de vaderlandse dames hun Chileense collega’s met 

een heuse zevenklapper verslaan als ik aan dit epistel begonnen ben.  

Tevens maakt Juventus-coach Allegri eindelijk bekend wat iedereen allang 

verwacht had: de Portugese godenzoon Ronaldo is volledig hersteld en 
begint aan de start van de belangrijke wedstrijd in de Amsterdam (V)

Arena.  

Waar de dames met speels gemak hun frivole spel tentoonspreidden, gaat 

het er in het miljoenenbal een stuk serieuzer aan toe en proberen Ajax en 

Juventus elkaar uit het toernooi te knikkeren. Kortom: een groter  
contrast is bijna niet te bedenken: Gaat het nu om het spel of gaat het 

om de knikkers? En wat is uiteindelijk meer waard? 

 

Kijk, om echt iets te bereiken, moet je natuurlijk heel veel doen en laten. Je 

moet echt veel leren, trainen, uitproberen, op je bek gaan, bijsturen en heel 
veel praktijkervaring opdoen. Dat geldt voor ons als scheidsrechters net zo 

goed als voor al die voetballers die wij elke week fluiten, elk op zijn of haar 

niveau. En het ironische is dat het merendeel van die spelers de sport  

beoefent om te winnen. Niemand gaat het veld in met de gedachte: ‘Zo, nou 

gaan we eens even lekker met 7-0 van de mat gespeeld worden’ (tenzij je als 
Chileense door het Nederlandse dameselftal afgedroogd wilt worden, in de 

hoop dat gezamenlijk douchen er na afloop vanzelf bij hoort). 

 

Nee, die dames hebben er echt een oefenwedstrijd van gemaakt, met de 

nadruk op ‘oefen’, want van een echte wedstrijd is nooit sprake geweest.  
Misschien moest de kersverse WK-debutant het incasseren oefenen? Dan is de 

missie volledig geslaagd te noemen, maar om daarvoor nu de halve wereld over 

te reizen? Dat kost toch een behoorlijk aantal knikkers, terwijl zo’n spelletje 

even goed (of slecht) aanzienlijk dichter bij huis gespeeld had kunnen worden, 

maar dat terzijde. Het spelplezier spat er vanaf, maar slechts aan de kant van 
de Oranje Leeuwinnen en de vraag is dan wat de meerwaarde van zo’n oefen-

wedstrijd is. Je wilt toch op de proef gesteld worden, zodat je het spelletje 

op verschillende manieren kunt uitproberen, niet dan?  
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Alleen dan heeft een oefenpotje echt zin als je het mij vraagt en worden de 

dames dan pas echt serieus genomen (wel even goed op de klemtoon letten 

s.v.p. bij de laatste twee woorden). 
 

Morgenavond zal dat wel anders zijn: Ajax tegen de Oude dame. Daar gaat het 

niet om het spel. Daar gaat het om de keiharde knikkers. Plezier wijkt voor 

pegels en het resultaat heiligt alle (verboden) middelen. Alhoewel… op papier 

snap ik wel dat een oude dame er in ’96 doping voor nodig heeft gehad om op te 
boksen tegen een jonge garde erop los dravende broekies als Davids en  

consorten. Maar als de Europese bazen Fair Play echt hoog in het vaandel  

hadden gehad, dan hadden ze omwille van het spel de knikkers van de vals-

spelende Italianen afgenomen en naar Amsterdam gestuurd. Helaas laat de 

UEFA nog steeds op zich wachten… Het neutrale Zwitserland lijkt toch niet zo 
neutraal als gedacht en ligt net iets dichter bij Italië dan bij Nederland.  

 

Dus hebben de Mokummers morgen (en 16 april) in een tweeluik opnieuw de 

kans een stap dichter bij de cup met de grote oren te komen. Ik hoop nu op 

een prachtig spel, maar nog liever kies ik voor de knikkers. Ik hoop eigenlijk 
dat onze vaderlandse trots alle voetbalwetten aan hun Italiaanse laars lapt. 

Wat zou het toch gerechtigheid geven als Ajax vol overtuiging over de zebra’s 

heen walst of, beter nog, als ze in de laatste minuut van de return de kwalifi-

cerende goal maken in Turijn. Maar goed: ‘De meeste dromen zijn bedrog’, zong 

ooit een bekend Nederlands-Italiaanse zanger, en die heeft daar aardig wat 
knikkers mee verdiend, kan ik u zeggen. 

 

Ons spelregelteam heeft overigens ook knikkers verdiend. Althans, als we het 

een beetje in de juiste verhoudingen bekijken. Na maanden trainen aan het 

begin van de week, werpt het vele oefenen met elkaar nu toch echt vruchten 
af. Tijdens de laatste districtsfinale op vrijdag 5 april in Apeldoorn verover-

den Han, Sezgin en Alexander een prachtige eerste plaats en daarmee een plek 

in de landelijke finale in Enschede. Coach Gerard kan niet anders dan trots zijn 

op hun spel en kijkt reikhalzend uit naar meer succes, al dan niet met over-

nachting, en al dan niet op eigen kosten ;-) 

Vervolg commissie Opleidingen 
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Vervolg commissie Opleidingen 

Nu ik het toch over Enschede heb, toeval bestaat niet, daar ging het deze week wel 

vaker over de knikkers. De gemeente besloot de plaatselijke FCT de hand toe te 

reiken en (opnieuw) voor een slordige 14 miljoen euro te steunen. Het komt de club 
met de trouwe supportersschare goed uit, zeker nu ze er in de Keuken Kampioen 

Divisie goed voor staan en promotie binnen handbereik is. Maar wat blijft er over 

van het sociale karakter van de club als er herhaaldelijk uit de staatskas geplukt 

mag worden en banken al moeten bijspringen om de club levend te houden? Ik zou 

zeggen: verander je beleid, koop niet te dure spelers en zet in op een goede - 
sportieve en financiële - opleiding. Of open een B&B (Bluemink & Bronsvoort) naast 

het stadion. Die helpen de club er binnen een paar jaar bovenop, en dan hoeft het 

transferbeleid misschien niet eens op de schop!  

 

Wat transferbeleid betreft: ook in Amsterdam was er een kleine misser: Toen Ajax 
Frenkie de Jong overnam van Willem II, had het 8 ton moeten betalen. Er was er 

echter maar één, Ton (Tonnie Bruins Slot), die er heil in zag. Hij kreeg het niet voor 

elkaar om hem voor deze prijs binnen te slepen. De RvC wilde liever een door-

verkooppercentage afspreken, waardoor Ajax nu tien keer zoveel kwijt is aan de 

Tilburgers (een bekend DSV-lid zou misschien zeggen 013) en ook aan RKC. Eigen 
schuld, dikke bult; goedkoop is duurkoop en de knikkers rollen lekker de andere kant 

op… Misschien hadden de bollebozen in Amsterdam iets beter met elkaar moeten 

communiceren, voordat een besluit genomen werd. 

 

Dat communiceren moeten we als scheidsrechters in het bloed hebben, op allerlei 
manieren. Binnen het veld, erbuiten, in woord en gebaar, maar ook voor en na de 

wedstrijd. Vandaar dat onze commissie op 4 april eens een iets andere invulling gaf 

aan de spelregelavond. Deze eerste donderdag van de maand stond natuurlijk weer in 

het teken van de gebruikelijke spelregels die Alex steeds met zorg selecteert, maar 

de daaropvolgende (amateur)beelden die Rudie bespreekt met de aanwezigen, bleven 
ditmaal achterwege. In plaats daarvan mocht ondergetekende de avond vullen in het 

kader van communicatie. Aan de hand van een achttal tips trachtte ik het niveau van 

de communicatie binnen ons scheidsrechterskorps op te krikken. Aan de positieve 

reacties na afloop te horen, is dat grotendeels gelukt en voor mij persoonlijk was 

het erg aangenaam daags erna op social media een aantal van deze positieve 
kritieken terug te mogen lezen! Kijk, dat is waar we het voor doen: het spel en niet 

de knikkers! Dank hiervoor. 
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Vervolg commissie Opleidingen 

Wat nog onvoldoende bekend is binnen de verenigingen in de wijde omgeving, is 

dat onze commissie ook een dergelijke avond (tegen geringe vergoeding) bij u 

kan verzorgen. Neemt u gerust contact met ons op en wij komen het spel graag 
toelichten, zodat de bestuurders hun verenigingsscheidsrechters ook eens een 

keer kunnen trakteren op actuele spelregelkennis, allerlei vaardigheden en 

trucs die juist op het niveau van de amateurwedstrijden zo goed van pas  

kunnen komen. Wie weet verhoogt het hun eigen fluitniveau en dat is waar we 

het uiteindelijk allemaal voor doen! Informatie opvragen kan via 06-28172845 
of via onze secretaris. 

 

Dan, als ik bijna aan het einde gekomen ben van dit artikel, geef ik graag nog 

door dat we Betaald Voetbal-scheidsrechter Rob Dieperink benaderd hebben 

om na de zomer een interactieve avond te verzorgen bij de DSV. Die avond is 
toegankelijk voor onze eigen DSV’ers, maar ook voor verenigingsscheidsrech-

ters uit Deventer en omgeving. Kom gerust de avond bijwonen en proef de  

gemoedelijke sfeer van plezier en prestatie binnen onze mooie club. Oftewel, 

het spel en de knikkers, maar dan anders… Zodra de datum bekend is, berich-

ten wij hier meer over. 
 

En zo aan het einde van dit schrijfsel wil ik toch heel graag nog één ding 

zeggen over de kwartfinale tot besluit, want laat mij maar gerust dromen:  

‘Een keer in de zoveel tijd komen dromen uit…!’  

 
Alex, Rudie en ik spelen en knikkeren de hele zomer verder om met de  

commissie komend jaar weer goed voor de dag te komen.  

 

Mede namens hen: speelse groeten!  

 
Marcel van Schalkwijk 
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Antwoorden 

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

Uitleg antwoord vraag 1 
Het antwoord had B moeten zijn: Toen de overtreding werd gemaakt, was de bal nog 

niet in het spel, omdat deze nog niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied was én 

dient de doelschop derhalve te worden overgenomen. De verdediger maakt wel een 

onbesuisde overtreding, waarvoor hij een gele kaart getoond krijgt. 

 
Uitleg antwoord vraag 2 

Het antwoord had C moeten zijn: Hier worden twee overtredingen gelijktijdig gemaakt. 

De aanvaller duwt de verdediger weg en de verdediger maakt zich schuldig aan het 

ontnemen van een duidelijke scoringskans. Dat laatste wordt als sanctie als de zwaar-

ste overtreding gezien. Omdat de aanvaller niet wordt geraakt, is hier sprake van  
gevaarlijk spel zonder fysiek contact en is de spelhervatting een indirecte vrije schop. 

 

Uitleg antwoord vraag 3 

Het antwoord had D moeten zijn: Omdat het hier om het wegzenden van een doelman 

gaat, mag voor hem geen vervanger worden ingezet en moet een van de andere deel-
nemers van de strafschoppenserie zijn plaats innemen. Was hij geblesseerd geraakt en 

had men nog niet driemaal gewisseld, dan had hij wel vervangen mogen worden door een 

reservedoelman. 

 

Uitleg antwoord vraag 4 
Het antwoord had D moeten zijn: Regel 12, blz. 58 laatste alinea. Als een wisselspeler 

of gewisselde speler of verwijderde speler of een speler die het speelveld tijdelijk 

heeft verlaten of een teamofficial een voorwerp op het speelveld trapt of gooit en het 

beïnvloedt de loop van het spel, een tegenstander of een wedstrijdofficial, dan wordt 

het spel hervat met een directe vrije schop (of strafschop) op de plaats waar het 
voorwerp het spel beïnvloedde of de tegenstander, wedstrijdofficial óf de bal raakte 

óf geraakt zou hebben. 

 

Uitleg antwoord vraag 5 

Het antwoord had D moeten zijn: Regel 8, pagina 40. Als de bal in het doel gaat zonder 
door ten minste twee spelers te zijn geraakt, dan wordt het spel hervat met een 

doelschop als de bal in het doel van de tegenpartij gaat of met een hoekschop als de 

bal in het eigen doel gaat. 

Antwoorden 5 spelregelvragen 
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Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst: 

 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

 

Verjaardagen komende maanden 

April  Mei Juni   Juli  

5 Frans Lugtenberg 1 Marco Schoorlemmer 4 Nico Prins 1 Rinus van Amersfoort 

8 Herman Veldhoen 4 Elderik Schoolderman 6 Hans van Duren 1 Berry Westervoorde 

10 Stephan Zwier 8 Theo Hubers 6 Teun Jansen 7 Peter Stolk  

10 Mick Bronts 8 Alexander IJsendorn 7 Ronny Broekman 9 Erik Kleinjan 

11 Wilma Zwier 11 Nienke Marsman 7 Ernst Waanders 15 Jan Hollander 

16 Jochem Odink 15 Robbert-Jan Meijer 9 Pascal Smeenk 17 Theo Esmeijer 

19 Geke Vergeer 17 Jan Bolink 9 Herman Verhoef 18 Martijn Vos  

20 Erik Koopman 17 Anton Schutte 10 Jan Olijslager  24 Johan Mensink 

21 Nick Koers 18 Johan van Dijk 11 Johan Sterling 25 Theo Solen 

25 Joop Lodewijk 18 Theo Mansvelt Beck 15 Ab van Buuren 28 Jeffrey van Welsen 

27 Jelle van de Valle 19 Rob Philippo 19 Johan Hoogboom 30 Ron Sotthewes 

28 Han Marsman 20 Frits Veldwijk 21 Reint Dragt    

  21 Wim van Oosten 24 Rene Temmink    

  24 Jop Vennink 27 John Bakker    

  26 Wim Aarnink      

  27 Gerard Wesselink      

  29 Wim Tromp      
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De 24e gehouden klaverjasmarathon bij de DSV (Scheidsrechtersvereniging 
Deventer en Omstreken) is op zaterdag 16 maart jl. weer een geweldige leuke 

dag geworden. Met 68 deelnemers, die wij konden inschrijven, en een goed 

gevuld clubhuis. Helaas hadden we te maken met een enkele afmelding vanwege 

ziekte. Maar gelukkig was Heintje Egberts bereid gevonden om als 68ste 

deelnemer te komen om in te vallen en konden wij met 68 deelnemers op 17 
tafels gelijk om 10.00 uur starten om er een geslaagde dag van te maken. 

 

Met de fantastische barbezetting door Wilma, Dinie en Piebe werd een ieder 

voorzien van een kopje koffie bij binnenkomst, met een heerlijk stuk gebak  

verzorgd en gesponsord door onze meesterbakker Ab van Buuren en tussen de 
middag waren er belegde broodjes en een heerlijke gemaakte groente- en/of 

tomatensoep (met dank aan Marcel Duchatteau). En tussen het kaarten door 

werd een ieder voorzien van wat bittergarnituur. 

 

Na een dag klaverjassen in een ontspannen en gezellige sfeer en na 7 bomen de 
eindstand te hebben opgemaakt, kon Roelof aan het einde van de dag de winnaar 

van de 24e klaverjasmarathon bekend maken. 

Het bleek uiteindelijk iemand te zijn die dit jaar ver in puntenaantal boven de 

overige deelnemers uitstak. 

 

Geert Wagenaar 
 
was diegene die de beste kaarten kreeg en voldoende tactiek en kaartinzicht 

bezat om zich tot winnaar te laten uitroepen van de 24e klaverjasmarathon van 

de DSVeno. 

 

Ook ditmaal werd de EC bedankt voor het beschikbaar stellen van een mooie tas 
met boodschappen voor de verloting, Jan Hennink voor zijn sponsoring in de 

vorm van de welbekende harde worsten en Henk Nijenhuis voor zijn hulp bij het 

inrichten op de vrijdag van ons clubhuis. 
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De trekking van de lotnummers en de uitreiking van de prijzen voor de verloting 

werden door Piebe Zwier, Marcel Duchatteau en Gé Duchatteau vlot na de laatste 

gespeelde klaverjasboom afgehandeld. Dinie Westervoorde was de gelukkige, als 

vaste hulp achter de bar, zij keerde met een goedgevulde tas boodschappen 

huiswaarts. 
 

Namens de organisatie een hartelijk woord van dank aan een ieder die op welke wijze 

dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van dit evenement, voorafgaand, tijdens 

en/of nadien bij het opruimen van het clubhuis heeft geholpen, en zondag en maandag 

om het clubhuis weer in orde te brengen.  
 

De commissie hoopt en verwacht dat velen ook op zaterdag 30 november 2019 weer 

van de partij zijn en wederom kunnen komen deelnemen aan de dan 25e editie van 

onze klaverjasmarathon van ons aller DSVeno. 

 
Er zal vanwege deze 25e editie gezorgd worden voor goed verzorgde prijzentafels,  

er is voor deze dag nog wat extra aandacht aan te besteden door de commissie. 
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Thema St. Patricks Day  
 

Donderdagavond 14 maart 2019, niet een speciale activiteit maar een 

‘kaarten en sjoelen’-avond met een groen tintje.  

We noemden het St. Patricks Day. In het clubhuis waren weer enkele  

versieringen aangebracht in de kleuren van Ierland, en na de training was 

alles weer in gereedheid gebracht voor de onderlinge competitie bij het 

kaarten en sjoelen. De 16 deelnemers bij het kaarten konden de klaverjas-

strijd weer met elkaar aangaan in een zoals altijd gemoedelijke sfeer.  

 

Onze nieuwe topper Arjan had zich 

uitgeleefd om namens de commissie 

de leden van enkele hapjes te voor-

zien met een Iers tintje. Dit is hem 

super goed gelukt, de diverse  

groene en gezonde versnaperingen 

werden allemaal opgemaakt. Van 

groene eitjes tot pittige peper-

hapjes ze waren allemaal zeer in 

trek.  

 

Zelfs aan de prijzen voor de winnaars was gedacht en deze hadden een Ierse 

inslag. Er waren extra biertjes Murphy’s en Guinness ingekocht, met de  

bedoeling om de liefhebbers te laten proeven van een ander biertje dan het 

bij de DSV geserveerde standaard lager biertje. Maar nu een stevige Stout 

met ± 4-8% Alch. 

 

 

 Ontspanningscommissie 
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Vervolg ontspanningscommissie 

Dit laatst genoemde donkere biertje 

(voor de kenners Ruby Red) was ech-

ter veel te snel uitverkocht, na de 

eerste twee rondjes was het al op. 

Hier was geen rekening mee gehou-

den, maar de OC zal hier voor de  

volgende keer anders op inspringen, 

zodat de grote groeiende groep bier-

liefhebbers wel gewoon aan hun 

trekken komt. 

 

Een enkel lid kwam onze kantine 

binnen met een groen tintje wat in 

deze wel erg letterlijk was genomen,  

maar zo kennen we hem dan ook, hul-

de…. !  
 

Heel veel plezier en ontspanning gewenst bij onze activiteiten. 

 

Namens de OC 

Groet Rens, Pascal, Arjan en Peter  
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Gastspreker 

Spelregels met Allard Lindhout 

Donderdag 7 maart was - op onze normale spelregelavond -  Allard Lindhout de  

spreker van de maand. Hij is een van de aanstormende jonge scheidsrechters in het 

betaald voetbal en bezocht ons twee jaar geleden ook, Toen stond vooral zijn loop-

baan als scheidsrechter centraal, nú lag de nadruk op de werkwijze van de VAR.  

 
Sinds dit seizoen wordt in de Nederlandse competitie dit hulpmiddel ingezet. De VAR 

mag alleen ingrijpen als er een duidelijke fout door het arbitrale trio wordt gemaakt 

of een overtreding in aanloop naar een doelpunt niet wordt opgemerkt en de beelden 

wel het bewijs van buitenspel, bal in of uit of van een overtreding leveren.  

 
Dan wordt de SR ingeseind niet het sein te geven voor een hervatting, totdat de VAR 

alles heeft bekeken en (eventueel na overleg door SR met VAR) een beslissing is  

genomen. 
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Vervolg gastspreker 

Met actuele beelden (bal wel/niet over de zijlijn bij Real Madrid - Ajax, vast-

houden van een aanvaller in scoringspositie bij Roma – Porto) en de aanwezigen in de 

zaal als VAR werd getracht tot de juiste beslissing te komen. Interactief, enkele 
jeugdige scheidsrechters werden uitgedaagd in interviewvorm hun beslissing uit te 

leggen. 

 

De VAR bekijkt de wedstrijdbeelden en geeft advies als een doelpunt is gescoord, 

als er mogelijk sprake is van een strafschop, als een directe rode kaart gegeven 

moet worden en als bij een waarschuwing/veldverwijdering sprake is van per-

soonsverwisseling. Het advies moet kort en bondig zijn, geen oordeel, maar 

beschrijven wat je ziet. Het gaat om de feiten. Als de VAR geen overtuigend 
bewijs kan vinden in de beelden, blijft de oorspronkelijke beslissing van de SR 

staan.  

‘Met beelden van overtredingen maakt Allard duidelijk waar SR/VAR oplet-

ten bij directe rode kaarten. Komt een speler inglijden met zijn noppen 

naar  

voren gericht op onderbeen/enkels of over de grond, balgericht en wordt 

de tegenspeler in de sliding meegenomen?  

 

Is er sprake dat een arm/elleboog als wapen wordt ingezet of onder-

steunen de armen een speler op een natuurlijke wijze bij het springen naar 

de bal, waarbij ook een tegenstander wordt geraakt? Ga dan niet uit van je 

onderbuikgevoel, maar hou je aan de feiten. Wat heb je gezien? Wat laten 

de beelden zien? 
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Al met al een boeiende en interessante spelregelavond.  

 

Rond de klok van 22.00 uur bedankte Rudie Boone (bestuurslid Opleidingen) Allard 
voor zijn eigen wijze van presenteren en ontving deze spreker het bloemetje en de 

enveloppe met inhoud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han Marsman 

Vervolg gastspreker 
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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           INSCHRIJFFORMULIER TECHNISCH 
WEEKEND 2019 

 
Vrijdag 8 tot en met zondag 10 november 2019 (2 overnachtingen) 

 

De Technische Commissie heeft wederom een leuk weekend georganiseerd 

voor de leden van de DSV. Het worden leuke, gezellige, natte en  

educatieve dagen. De kosten zijn € 130,- all-inclusive tot 23.00 uur.  
Wij hopen op een grote deelname en iedereen is welkom. 

Alle deelnemers worden via een whatsapp-groep of mail op de hoogte 

gehouden. 

 
Locatie en info: 
https://foreesten.nl/ 

 
NAAM :      HANDTEKENING: 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Het inschrijfformulier vóór 1 mei aanstaande inleveren bij Ron Sotthewes of 

aanmelden bij  

ron.sport@hotmail.com 

 

Het geldbedrag van € 130,- kunt u contant betalen of overmaken op rekening-
nummer:  

                                                   
NL23 RABO 0106765698 ten name van R. Sotthewes  
LET OP: IS DE BETALING NIET OP TIJD BINNEN, 

DAN IS JE INSCHRIJVING NIET GELDIG EN KUN 
JE NIET MEE !!!!!!!!!!!  (GEEN UITZONDERINGEN) 

https://foreesten.nl/
mailto:ron.sport@hotmail.com
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PROGRAMMA TECHNISCH WEEKEND  
8 tot en met 10 NOVEMBER 2019 

 
 

DAG 1 
Aanwezig: vrijdag om 14.00 uur en vertrek om 14.15 uur vanaf de DSV 

Aankomst hotel Foreesten in Vierhouten omstreeks 15.00 uur 

Inchecken en vrije tijd tot 16.00 uur 
16.00 tot 18.00 uur commissie Opleidingen 

Diner 18.00 tot 19.30 uur, daarna vrije tijd 

 

DAG 2 
Ontbijt eigen keuze 

Training van 10.00 tot 11.00 uur, bij VV Vierhouten (verzamelen 09.45 uur) 

Na de training tot 12.30 uur douchen 

13.00 uur verzamelen voor een wedstrijdbezoek 
na de wedstrijd retour hotel 

Ontspanningscommissie 17.00 tot 18.15 uur 

18.15 tot 19.30 uur diner, daarna vrije tijd 

 

DAG 3 
Ontbijt eigen keuze 

10.00 tot 11.30 uur wedstrijdanalyse, commissie Opleidingen 

12.00 uur tot …. bierproeverij 
15.00 uur retour Deventer 

15.45 uur aankomst DSV 

 

Alle tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud. 

 
Derya Serik 

Technische Commissie 
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Paasbingo 13 april 2019 
 

De jaarlijkse Paasbingo kende dit jaar een goede 

opkomst van belangstellenden en ruim vóór 20.00 

uur was ons clubhuis al snel goed bezet. Een gezellig 

ingericht clubhuis, twee prachtige prijzentafels, 
barbezetting door Ron  

Sotthewes en Martijn de Leest die de gasten ver-

zorgden met koffie of thee en daarnaast nog 

wederom een heerlijk gebakje gemaakt door onze 

meester bakker Ab van Buuren. Alle ingrediënten 
voor een gezellige avond. 

 

Om 20.00 uur kon Peter Stolk mede namens zijn 

mede-commissieleden een ieder welkom heten en 

uitleg geven aan de aanwezigen hoe de bingo-avond 
en verloting gespeeld gingen worden.  

 

Een bingoavond en verloting kunnen alleen mogelijk gemaakt worden door 

sponsoring en daarvoor werden dan ook de sponsors JUMBO, Sport 2000 

Buitink, PLUS, Groen Woning- en Projectinrichting en Jan Hennink  
hartelijk bedankt.  

 

De commissie had hiermee weer voor een ruim gesorteerde prijzentafel  

gezorgd.  

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Vervolg Ontspanningscommissie 
In vlot tempo werden de eerste vier rondes gespeeld en konden de aanwezi-

gen in de pauze een drankje en hapje bestellen bij Ron en Martijn, werd Ron 

tijdig afgelost door Maikel en werden de loten aan de man/vrouw gebracht.  
 

Ook de volgende vier rondes werden vlot achter elkaar 

gespeeld en alle prijzen vonden hun weg naar de di-

verse deelnemers. De prijzentafel ten 

behoeve van de verloting werd zoals gebruikelijk met 
enige hilariteit verloot (het zal ook Gé niet overkomen) 

en menig deelnemer kon ook hiervan met een leuk 

prijsje huiswaarts keren. 

 

De commissie dankt een ieder nogmaals voor de komst 
naar ons clubhuis en hoopt u allen en overige leden en 

introducés die nu niet in de gelegenheid waren te 

komen op een van de komende evenementen te mogen 

begroeten. 

 
De Ontspanningscommissie 
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            Finale spelregels district Oost 
 
Na vele trainingen op dinsdagavond kon ik op 2 april na de laatste training het team 
bekend maken. Het wordt voor mij lastiger, omdat het aanstormende talent Peter Stolk 
al redelijk goed de geijkte riedeltjes kan opnoemen. Maar het groeibriljantje kwam toch 
nog net iets te kort om de volgende spelers Sezgin Degirmenci, Han Marsman en  
Alexander IJsendorn uit het team te spelen. 
 

Vrijdag 5 april werd de wedstrijd gespeeld in het clubgebouw van SAO te Apeldoorn. We 
hadden al een keer proef gedraaid met de nieuwe stijl van het maken en beantwoorden 
van de spelregelvragen. Ook deze avond gaven de beeldvragen weer enige  
discussie van wat ze van de LSC (spelregelgeleerden van de COVS) als antwoord hadden 
opgeschreven en de spelregelgeleerden van de teams in de zaal. Maar we komen er bijna 
altijd uit wat het antwoord moet zijn. Lukt het niet, dan wordt de vraag geschrapt en 
komt er gewoon een reserve-beeldvraag. 
 
In een tussenstand bleek dat het deze avond voor de finaleplaats tussen Apeldoorn en 
Deventer zou gaan. En met enige gepaste afstand streden de COVS-groep Zutphen  en 
het jeugdige Hengelo om de andere twee plaatsen. Het was jammer dat de groep  
Enschede pas op de avond van de wedstrijd afzegde. In de zaal kon je ook gewoon mee 
spelen, dit ging Peter heel goed af met 94 punten. Ik deed zelf ook mee maar halverwege 
de wedstrijd drukte ik op een toets en alles was weg. Dus helaas is er van mij geen score 
bekend. Maar ik kan je zeggen dat dit wel heel goed was! 
Na vijf rondes was er dan een eindstand bekend. De ronde van de mondelinge vraag was 
deze avond geschrapt. Dat is heel jammer want daaraan kun je zien of de kennis van de 
spelers echt goed is. (Gelukkig komt deze vraag wel in de landelijke finale terug.) Wat 
was het spannend, maar na de uitslag van de persoonlijke winnaar was het wel bijna 
bekend dat we hadden gewonnen. Maar zoals ik altijd zeg! Prijzen pas na de finish. Het 
bleek dat onze gedachten goed waren 1 DEVENTER!         Zie de uitslagen hierna. 
 
Dus ook wij mogen als spelregelteam net zoals het voetbalteam op 15 juni 2019 naar 
Enschede om de naam van de DSV hoog te houden. Wij gaan allen na de wedstrijd wel 
weer naar huis. Dus als je mee wilt, hoef je geen hotel te boeken, en zijn de kosten zeer 
laag. 

 
Uitslag Persoonlijk winnaar 
1. Deventer       299 punten. 1. Luuk Timmer (Apel) 109 punten. 
2. Apeldoorn     294 punten. 2. Han Marsman              103 punten. 
3. Hengelo         239 punten. 3. Alexander IJsendorn 101 punten. 
4. Zutphen        228 punten. 4. Dolf Versteeg (Zutp) 100 punten. 
 5. Sezgin Degirmenci           95 punten. 
Coach Gerard 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

FIFA-toernooi: FIFA-master DSV 
Voor het eerst was er een officieel FIFA-toernooi bij de DSV.  

 

Hierbij deden 20 leden mee. Ze werden verdeeld in 10 teams om de strijd als 

koppels met elkaar aan te gaan. De teams werden bepaald door middel van 

loting, dus kwamen er allemaal verrassende teamsamenstellingen uit.  
Toevallig kwamen er teams uit waarvan één iemand bekwaam in FIFA was en 

de ander het voor het eerst deed. Dit maakte de sfeer tijdens het toernooi 

fantastisch, er was dan ook veel fanatisme.  

We hadden een kleine competitie opgezet, waarbij iedereen drie keer moest 

spelen. De beste vier teams gingen door naar de halve finale. In de halve 
finales kwamen Manchester City (Arjan en Pascal) - Juventus (Rens en Stan), 

deze werd gewonnen door Juventus. Een kleine opmerking, Juventus eindigde 

de wedstrijd met 8 man! 

 

De andere halve finale was tussen Atletico Madrid (Maikel en Milan) - Bayern 
München (Mark en Derya). Deze wedstrijd werd overduidelijk gewonnen door 

Atletico Madrid.  

Dus de finale was Juventus - Atletico Madrid en deze moest na penalty’s 

worden beslist, omdat Atletico vlak voor tijd de 1-1 op het scorebord zette. 

Juventus won de penalty-serie en zo zijn Rens en Stan de eerste winnaars 
van het DSV FIFA-toernooi. Helaas hielp het trucje van Atletico Madrid 

niet, dus Stan en Rens mogen zich voorlopig de FIFA-masters 2019 van de 

DSV noemen.  

 

De prijzen voor de nummers 1 en 2 werden dankbaar in ontvangst genomen. 
Na het succes en de complimenten die we hebben ontvangen, gaan we het 

zeker nog een keer doen. Dus blijf oefenen om volgend jaar Rens en Stan te 

verslaan en word de nieuwe FIFA-master van de DSV. 

 

Ik wil namens de organisatie van het FIFA-toernooi iedereen bedanken voor 
hun inzet en de durf om mee te doen tijdens het toernooi ook als  

niet-getrainde speler. 

 

Bedankt  
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