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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, 06-12631213
voorzitter@dsveno.nl

Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772
secretaris@dsveno.nl
Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460
penningmeester@dsveno.nl
Gé Duchatteau, 2e voorzitter, 06-13334408
g.duchatteau@home.nl
Rudie Boone, 2e penningmeester, Opleidingen, waaronder spelregels,
06-51115969
rudieboone@gmail.com
Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664
madcops@msn.com
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur
September 2019
19 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker voorzitter VCN
COVS Ron Sotthewes
26 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond
Oktober 2019
03 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
09 Training vanaf 19.00 uur. Vanaf 20.15 uur Week van de scheidsrechter
in Stedendriehoekverband
10 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur reguliere ontspanningsavond
17 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker Kevin Blom
(onder voorbehoud van Europese aanst.)
24 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur thema Amerikaanse avond
31 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Oktoberfest
November 2019
07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
08-10 Technisch weekend
14 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond
21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker, Ron Veenendaal
(Veiligheidszaken KNVB)
23 Sinterklaasmorgen (klein)kinderen DSVenO, aanvang 10.00 uur
28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond
30 Klaverjasmarathon, inloop vanaf 09.30 uur, aanvang 10.00 uur
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur

December 2019
05 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Sinterklaasavond
12 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond
14 Kerstbingo vanaf 20.00 uur. Clubhuis open vanaf 19.30 uur.
Introducees toegestaan.
19 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur avond in kerstsferen

Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave december 2019,
Uiterlijk 25 november 2019
Jaargang 20, nummer 5 verschijnt 5 december 2019.

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

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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Van de Voorzitter
Van de voorzitter (ad-interim)
voorwoord september 2019
Met het schrijven van een nieuw voorwoord zijn we inmiddels ook al
weer enkele weken aan de slag binnen onze vereniging. Zit het zomerreces erop en hebben we de medewerkers- en openingsavond mogen
organiseren. Tijdens deze activiteiten hebben we u al een beetje bijgepraat over de start van het nieuwe seizoen. Was u hier niet bij? Geen
nood, we blijven u natuurlijk informeren. U als leden, maar ook voor
onze sponsoren en begunstigers doen we dit via de gebruikelijke info en
middels de niet meer weg te denken website en social media kanalen.
Onze ‘DSV’, een scheidsrechtersvereniging met actieve, maar ook zeer
ervaren getopte leden. Onze actieve leden worden bij de start van het
nieuwe seizoen weer geacht fit te zijn en volledig op de hoogte van de
veranderde spelregels. Dit gebeurt in Zeist of op andere campussen van
de KNVB.
Waar voor onze actieve leden en liefhebbers niet wordt voorzien in
deze landelijke sessie, is er de ondersteuning van onze eigen commissie
Opleidingen tijdens de spelregelavonden. Uiteraard is de eigen studie
onlosmakelijk om uiteindelijk op de themabijeenkomsten weer goed voor
de dag te komen. Iedereen succes met de voorbereidingen en ondersteun elkaar, we hebben kennis voldoende in huis. Naast de aangesloten
voetbalverenigingen biedt onze commissie Opleidingen natuurlijk ook
ondersteuning voor uw eigen leden. Neem hiervoor contact met ons op.
Er is namelijk voor dit seizoen weer het nodige veranderd voor uw
spelers en staf.
De komende maanden heeft de Ontspanningscommissie weer een volle
agenda. En staan de clubavonden weer bol van de activiteiten.
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Vervolg Voorwoord
Om zo maar een paar dingen te noemen: er is een thema Amerikaanse
avond, een heus Oktoberfest, er zijn spelregelavonden en gerenommeerde gastsprekers. Sinterklaas bezoekt de DSV voor jong en oud.
Er wordt weer een fantastische klaverjasmarathon georganiseerd en
we gaan ook dit jaar weer met een grote groep leden op technisch
weekend.
De week van de scheidsrechter is een mooi agendapunt voor het
bestuur. Samen met onze Stedendriehoek-collega’s SZO uit Zutphen
en SAO uit Apeldoorn zullen we u op woensdag 9 oktober te Deventer
aan de Keurkamp een avond extra in het zonnetje zetten.
Een fantastisch avondprogramma met onder andere een training door
een BVO assistent-scheidsrechter(s), de COVS-KNVB zorgt ervoor
dat een scheidsrechter uit het betaald voetbal een presentatie
verzorgt. Er is informatievoorziening uit de scheidsrechterswereld en
het COVS. De spelregels zijn onmisbaar en we hebben uiteraard een
leuke attentie voor de aanwezigen! Dit belooft wat, dus meldt u aan bij
ons via secretaris@dsveno.nl.
De ontwikkeling van jonge scheidsrechters en de aanwas van jongere
leden blijft een aandachtspunt van ons allemaal. Vanuit het bestuur is
de coaching gestart, deze starten we samen met onze ervaringsdeskundigen uit ons eigen ledenbestand (coaches/begeleiders). Hiervoor
zet niet alleen de gevestigde orde zich in als vrijwilliger, maar draagt
ook de jeugd hun steentje bij. Dit doen ze bij de commissies, maar ook
bij de ondersteuning van de ingezette social-media kanalen.
Hier zijn we ontzettend blij mee!
Uiteraard is dit niet de enige benodigde invulling voor onze mooie
vereniging !
Ook ons bestuur heeft uitdagingen en gaat deze graag samen met u
aan. Zo moeten er commissies bemand worden, waar leden met elkaar
hier en daar een paar uurtjes besteden aan activiteiten.
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Vervolg Voorwoord
Ook komen bestuurlijke functies vrij die we graag bij de komende
JALV ingevuld zouden willen hebben. Dus ben jij toevallig zo’n creatieveling of gewoon de duizendpoot die de handen uit de mouwen wil
steken voor zijn vereniging, schroom dan niet om je aan te melden
……… het bestuur hoort graag van u.

We bedanken ook graag onze sponsoren voor hun steun, sommige zijn
al jaar en dag verbonden met de DSV, trots op hun en onze eigen
sponsorcommissie die dit mogelijk maakt! Maar ook nog steeds de
verwelkoming van nieuwe sponsoren, zo ook dit kwartaal weer.
Bedankt hiervoor …….
‘Paul van Gurp Fastservice Restaurant en Tapperij/
eethuis ’t Hof van Colmschate’

Bezoek waar mogelijk onze activiteiten en de clubavonden op de
donderdag, bij vragen staan onze commissie-verantwoordelijken en
wij als bestuur graag voor u klaar.
Tot slot wenst het bestuur u allen een sportief en succesvol voetbalseizoen toe, een ieder op zijn eigen manier en invulling. Of dit nu in
de zaal, op het veld, aan de kant als coach/rapporteur of begeleider
is.
Sta stil bij die mensen die tijdelijk of al langer de club, wegens het
ziek zijn, niet kunnen bezoeken. Bezoek hen waar mogelijk, hiervoor
onze dank! Wij wensen hun allemaal een voorspoedig herstel of
beterschap toe.
Laten we ons motto niet uit het oog verliezen
‘Samen staan we sterk’ !
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Spelregels: 10 vragen van de commissie
Spelregelvragen september 2019
Commissie Opleidingen
Met ingang van dit seizoen zijn er heel wat spelregelwijzigingen doorgevoerd. Daarom
leek het ons een goed idee om u nu niet vijf, maar eens tien spelregelvragen voor te
schotelen. Alle vragen hebben betrekking op de gewijzigde spelregels. Succes!

Vraag 1
Een aanvaller van partij A gaat alleen op het doel af. Buiten het strafschopgebied
ontneemt een verdediger van partij B hem op onreglementaire wijze een duidelijke
scoringskans door hem vast te houden en de aanvaller komt ten val. De scheidsrechter
fluit nu af, kent een directe vrije schop toe, maar nog voordat hij de verdediger een
kaart kan tonen neemt de aanvaller de vrije schop snel, omdat zijn teamgenoot de bal nu
gemakkelijk voor het inschieten heeft. Zijn teamgenoot mist echter het doel en de bal
vliegt hoog over. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a) Doelschop en een gele kaart voor de verdediger wegens vasthouden.
b) Doelschop en een rode kaart voor de verdediger wegens het ontnemen van een
duidelijke scoringskans.
c) Directe vrije trap voor partij A en een gele kaart voor de verdediger wegens
vasthouden.
d) Directe vrije trap voor partij A en een rode kaart voor de verdediger wegens het
ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Vraag 2
Een aanvaller wordt gewisseld en loopt keurig naar de dichtstbijzijnde plaats om het
speelveld te verlaten. De scheidsrechter wil echter dat de aanvaller het speelveld
verlaat ter hoogte van zijn eigen dug-out. De aanvaller weigert dit. Wat moet de
scheidsrechter nu doen?
a) Niets, de aanvaller dient op de dichtstbijzijnde plaats het speelveld te verlaten.
b) De aanvaller vermanen.
c) De aanvaller bestraffen met een gele kaart wegens het vertragen van de spelhervatting.
d) De aanvaller bestraffen met een gele kaart wegens onsportief gedrag.
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Spelregels: 10 vragen van de commissie
Spelregelvragen september 2019
Commissie Opleidingen
Vraag 3
De scheidsrechter kent een strafschop toe. De speler die de strafschop wil nemen, is echter
geblesseerd geraakt bij de overtreding zojuist op hem gemaakt en heeft verzorging nodig.
Er is geen kaart getoond. Wat nu?
a) De speler dient het speelveld te verlaten om verzorgd te worden. Nadat het spel is hervat
(met die strafschop), mag hij op teken van de scheidsrechter het speelveld weer
betreden. De speler kan de strafschop dus niet nemen.
b) De speler dient het speelveld te verlaten om verzorgd te worden, maar de scheidsrechter
wacht op hem. Na een teken van de scheidsrechter mag hij het speelveld betreden om de
strafschop te nemen.
c) De speler dient het speelveld te verlaten om verzorgd te worden, maar de scheidsrechter
wacht op hem. Na een teken van de scheidsrechter mag hij het speelveld betreden om de
strafschop te nemen. De scheidsrechter dient dit wel expliciet te melden aan de bond.
d) De speler hoeft in deze situatie het speelveld niet te verlaten en mag op het veld
verzorgd worden. Daarna kan hij de strafschop nemen.

Vraag 4
De aanvoerder van partij A wint de toss. Wat is juist?
a) Deze aanvoerder mag nu kiezen om óf de aftrap te nemen óf welk doel te verdedigen in de
eerste helft.
b) Deze aanvoerder kiest nu welk doel te verdedigen in de eerste helft. Team B neemt de
aftrap.
c) Deze aanvoerder heeft nu de aftrap gewonnen. Team B mag kiezen welk doel te verdedigen
in de eerste helft.
d) Deze aanvoerder mag ervoor kiezen om de keuze van de aftrap of welk doel te verdedigen
in de eerste helft aan de tegenstander over te laten.

Vraag 5
Het is druk in het strafschopgebied en de scheidsrechter volgt op korte afstand het spel.
Bij het wegwerken van de bal door een verdediger gaat de bal plots via de scheidsrechter het
doel in. Hoe moet het spel worden hervat?
a) Met een aftrap na een geldig doelpunt.
b) Met een scheidsrechtersbal.
c) Met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.
d) Met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
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Spelregels: 10 vragen van de commissie
Vraag 6

Spelregelvragen september 2019
Commissie Opleidingen

De doelverdediger van partij A is tijdens het spel in balbezit gekomen. Vanuit
zijn eigen strafschopgebied weet hij de bal in één keer in het doel van de tegenstander te gooien. Wat is de spelhervatting?
a) Aftrap na een geldig doelpunt.
b) Doelschop.
c) Hoekschop.
d) Scheidsrechtersbal.

Vraag 7
Een speler speelt de bal met zijn voet terug naar zijn doelverdediger. De doelverdediger trapt de bal echter volledig mis en deze dreigt nu het doel in te gaan.
Vlak voordat een toegesnelde aanvaller de bal in het doel kan schieten, speelt de
doelverdediger de bal met zijn hand en blijft daardoor in het bezit van de bal.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a) Niets, gewoon door laten spelen.
b) Een indirecte vrije schop toekennen aan de aanvallende partij.
c) Een indirecte vrije schop toekennen aan de aanvallende partij en de doelverdediger een gele kaart tonen wegens onsportief gedrag.
d) Een indirecte vrije schop toekennen aan de aanvallende partij en de doelverdediger een rode kaart tonen wegens het ontnemen van een duidelijke
scoringskans.

Vraag 8
Er mag een indirecte vrije schop genomen worden. Er vormt zich een muurtje
met vijf verdedigers. Twee aanvallers gaan ook in de muur staan. De indirecte
vrije schop wordt rechtstreeks op het doel geschoten. Een verdediger (niet de
doelverdediger), die op de doellijn staat, tikt de bal met de hand over het doel.
De bal was er anders in gegaan. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a) Hoekschop.
b) Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
c) Strafschop en een rode kaart voor de verdediger wegens het ontnemen van
een duidelijke scoringskans.
d) Strafschop en een gele kaart voor de verdediger wegens het spelen van de
bal met de hand.
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Spelregels: 10 vragen van de commissie
Spelregelvragen september 2019
Commissie Opleidingen
Vraag 9
Er mag een strafschop genomen worden. De doelverdediger is er bang voor dat
hij te vroeg van de doellijn naar voren stapt en daarom gaat hij achter de doellijn staan. Mag dat?
a) Ja, dat mag.
b) De scheidsrechter zal de uitwerking van de strafschop afwachten. Gaat de
bal in het doel, dan is het een doelpunt; gaat de bal niet in het doel, dan zal
de strafschop overgenomen worden.
c) De scheidsrechter zal de uitwerking van de strafschop afwachten. Gaat de
bal in het doel, dan is het een doelpunt; gaat de bal niet in het doel, dan zal
de strafschop overgenomen worden. In beide situaties zal de doelverdediger een gele kaart ontvangen.
d) Nee, dat mag niet.

Vraag 10
Een speler trapt de bal uit een vrije schop, genomen in het eigen strafschopgebied, terug naar zijn doelverdediger. De doelverdediger let niet op en de bal
verdwijnt in het eigen doel, zonder dat de bal verder door iemand is aangeraakt.
Wat beslist de scheidsrechter?
a) Aftrap na geldig doelpunt.
b) Vrije schop overnemen.
c) Doelschop.
d) Hoekschop.

Antwoorden september 2019
De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op de pagina’s
29 en 30 na het verslag van de commissie Opleidingen
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DSV - SINT NICOLAAS 2019 - DSV
ZATERDAGMORGEN 23 NOVEMBER 2019
VAN 10.00-11.30 UUR
Ook voor dit jaar heeft de goedheiligman zich voorgenomen om de kinderen van de DSV te
bezoeken.
Hij nodigt hiervoor alle kinderen uit vanaf 2 tot en met 8 jaar om samen met hem en de
zwarte pieten zijn verjaardag te vieren in het clubhuis van de DSV ‘De Keurkamp’ aan de
Keurkampstraat te Deventer.
Om het Sint Nicolaas en zijn knecht iets gemakkelijker te maken, verzoeken wij de leden en
begunstigers om hun medewerking. Vult u a.u.b. zo compleet mogelijk het antwoordstrookje
in en lever dit met de verschuldigde eigen bijdrage van € 4,- per kind met een maximum van
€ 10,- per lid en/of donateur, in bij G.H. Duchatteau. De uiterste inleverdatum is dit jaar
gesteld op donderdag 26 oktober 2019 (nadien geen opgave meer mogelijk, stel de kinderen
niet teleur).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
OPGAVEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN ST. NICOLAASFEEST (jeugd)
Roepnaam
Familienaam
Geboortedatum:
Jongen/meisje *
..................
..................
..................
.....................
..................
...................
..................
.....................
..................
...................
..................
.....................
..................
...................
..................
.....................
* Graag duidelijk aangeven de geboortedatum en of het om een jongen/meisje gaat!!!!!!!!!!
Het door mij verschuldigde bedrag bedraagt €
, en voldoe ik gelijktijdig met het
inleveren van dit formulier.
Denk aan Sint Nicolaas en vermeld hier enige wetenswaardigheden van uw
kinderen/kleinkinderen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ingeleverd door: ...........................................
Let op!! Uiterste inleverdatum donderdag 26 oktober 2019
Het Sinterklaasfeest wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
Het sinterklaasfeest wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsoring van
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De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken organiseert dit jaar
voor de vijfentwintigste keer een halve klaverjaskaartmarathon en wel op
zaterdag 30 november 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 (06-45102995), via de e-mail:
pk.zwier@home.nl of bij Gé Duchateau (tel.0570-633867 of 06-13334408),
via de e-mail: g.duchatteau@home.nl en via onderstaande invulstrook.
Opgave vóór vrijdag 22 november 2019.

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 30 november
2019 met ...............personen.
De kosten à € 10,- per persoon zijn wel/niet direct betaald aan
Gé Duchateau of Piebe Zwier.
Datum inschrijving:
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Verjaardagen komende maanden

Oktober

November

December

7

Thom de Gucht

1

Roelof Michel

1

Gerben Smeenk

8

Erik Nieuwenhuijsen

6

Luuk Mentink

1

Gerard Veneman

7

Sezgin Degirmenci

2

Dyon Fikkert

10 Geert Jan Meijer
11

Gerhard Langenkamp-Erelid 8

Betsy van Huizen-Witteveen

2

Gerard Vloedgraven- Erelid

11

Hans Noortman

Michiel Grijpma

3

Milan Rouwenhorst

13 Marnix Mulder

9

12 Henk Nijenhuis

5

Cees Dengerink

13 Richard van Remmen

12 Annemarie Rensink

9

Bobby Brüggeman

15 Rutger Bekebrede

20 Gé Duchatteau-Erelid

10 Piebe Zwier-lvv

17 Rens Bluemink

21 Gerard Harmelink-lvv

15 Frits Brinks

17 Bennie Reusken

22 Bart Donders

17 Dick Toorneman

17 Justin Voppen

22 Martijn de Leest

19 Gerrit Fikkert

18 Nermin Halitovic

25 Ab Brilleman-Erelid

21 Henk Bluemink -lvv

20 Nannette Roetert

27 Herman Schoneveld

30 Paul van Remmen

26 Rob van Zutphen

30 Stan Smit

27 Jan Tepperik

31 Kees van Huizen

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne
verjaardag toegewenst:
Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud
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Commissie Opleidingen
Zomerreces(sie)
De welverdiende vakantie is voorbij, de nodige zonuren zijn meegepikt, een
ieder is uitgerust teruggekeerd en het seizoen is eigenlijk alweer in volle
gang. Typisch voor deze tijd van het jaar, de goede voornemens voor het
seizoen dat voor ons ligt. Waar de een zich zelfs onder een snikhete
augustuszon in het zweet werkt om de conditie op peil te houden (of te
verbeteren), daar trekt de ander een sprint naar de bar voor de laatste
gehaktschijf, want als het trainen in een hittegolf niet kan, dan kan die
ene vette hap er ook nog wel bij…
Maar eerst maar eens terug naar 23 augustus: in wat het staartje van de
vakantie heet, organiseerde het bestuur de jaarlijkse vrijwilligersavond op een
datum die we niet gewend waren. Niet aan het einde van weer een succesvol
seizoen en als ‘beloning’ voor alle diensten die wij elkaar in allerlei vormen en
maten bewijzen, maar nu aan het begin van een nieuw seizoen als voorschot op al
het goede wat ons nog te wachten staat. Een mooi unicum, als u het mij vraagt.
Want natuurlijk is een goed verzorgd feestje aan het begin van de vakantie
heus welkom, maar tussen alle afscheidsborrels, recepties en zomerafsluitingen
op het werk en bij alle vrijwilligersgeledingen door raken we er zo langzamerhand aan gewend om in de maand juni al die feestjes beleefd te aanvaarden en
een gewone, gezonde hap is er bijna niet meer bij. We raken toch enigszins
gewend en verwend aan alle partijtjes om de zomer maar goed in te luiden en
dus nemen we het er goed van!
Misschien was deze avond ook een van de redenen dat het zomerreces voor mijn
gevoel korter duurde dan anders. Want we hebben lang mogen genieten van Ajax
in de Champions League, maar gedurende de zomermaanden hebben we tevens
kunnen genieten van de dames die een puike prestatie leverden op het WK. Dat
de Americanas een klein (cup)maatje te groot waren, doet daar niets aan af. En
met een WK in de zomer is de zomerstop vanzelfsprekend sowieso al aan de
korte kant en is de bal eigenlijk alweer aan het rollen voor je er erg in hebt.
En met een nieuwe voetbaljaargang zijn eveneens de nieuwe spelregels tot ons
gekomen. Per 1 juli waren ze in Nederland van kracht.
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Vervolg commissie Opleidingen
In de landen en competities om ons heen kon dat verschillen van datum, omdat de
competities daar soms langer doorlopen, en dan is het uiteraard heel vreemd om de
regels gedurende die strijd om de titel ineens aan te passen. Als ik er zo bij stil sta,
kan het wel bijzondere taferelen opleveren, maar dat laat ik vanwege de onzinnigheid
maar even achterwege; ik zou zeggen: laat uw creatieve brein gerust de vrije loop…
Die nieuwe spelregels zouden ook op de bewuste (of is het beruchte) themabijeenkomsten aan bod komen, zo tussen half en eind september. Als commissie voelen wij
er ons verantwoordelijk voor dat we die wijzigingen aan ons arbiterskorps presenteren. Al met al vaak theoretische stof, die wel onontbeerlijk is voor elke scheids.
Op de eerste spelregelavond van het seizoen was het zover. Alexander had een paar
pittige spelregelvragen met betrekking tot de actuele wijzigingen geselecteerd en
die werden aan het in grote getale aanwezige publiek voorgelegd. De papieren versie
was bijna uitverkocht, maar gelukkig had Rudie ze zoals altijd weer keurig in
Socrative gezet, zodat ook de collega’s die niet aanwezig konden zijn, mooi konden
meedoen via het digitale netwerk.
Vermeldenswaardig was dat zo bij aanvang van het seizoen menig collega zijn hersenen ook een zomerreces had aangeboden. Of liever gezegd een recessie, want de
vragen waren over het algemeen niet zo best gemaakt. Een positieve uitzondering op
die regel was ons aller Ernst Waanders. Hij had het uiterst serieus genomen (maar
dat kan ook niet anders als je zo’n voornaam hebt gekregen) en had zich vooraf goed
verdiept in de nieuwe reglementen op de site van de KNVB (Kan Niet Veel Beter).
Nou dat tussen haakjes klopte bij Ernst wel, want hij had maar liefst 80% goed en
daarmee scoorde hij op een na het beste in de zaal: Grote Klasse van deze ervaren
scheidsrechter. Ik zou hem bijna uitnodigen weer actief te worden op de velden,
maar er zijn volgens mij weer andere reglementen die dat wat lastig maken…
Hoe dan ook: de aandacht was gewekt, want de scores waren laag en zelfs voor de
docenten die de jaarlijkse docentenclinic in het Zeister bos bijwoonden, viel het
behoorlijk tegen. In een klein half uur werden de wijzigingen behandeld en kon een
ieder met een enigszins gerust hart de komende themabijeenkomst tegemoet zien.
Daarvan zijn inmiddels de eerste achter de rug en de resultaten zijn gelukkig
bevredigender dan op de spelregelavond. Dat doet ons als commissie deugd.
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Vervolg commissie Opleidingen
Was er nog meer te melden? Jazeker! Er wordt zo langzamerhand steeds meer
verwacht van onze commissie. Want er werd door de aanwezigen ook geïnformeerd naar de spelregelwijzigingen in de andere categorieën en bij de jeugdigen, omdat we net zo goed leidsmannen hebben die op die niveaus opereren.
Helaas moesten we die antwoorden schuldig blijven begin september, maar we
komen er komende maand graag op terug en volgend jaar zullen we proberen dit
direct mee te nemen bij de aanvang van het seizoen. Dank voor de terechte
kritische noot! We schrijven het maar met een knipoog toe aan onze eigen
zomerreces(sie)…
Wie de spelregelwijzigingen nog eens terug wil kijken of doornemen (en wie wil
dat nou niet), u kunt ze vinden op de site van de KNVB via: https://www.knvb.nl/
assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels
Dan nog iets anders wat opleidingen betreft: In Rotterdam is gedurende het
zomerreces een prachtig nieuw complex gebouwd. Varkenoord ligt er bij als een
walhalla voor de voetballiefhebber en is van alle gemakken voorzien om de jeugdige talentjes alle kneepjes van het voetbal bij te brengen. Een prachtig initiatief dat vrijwel direct de kop in gedrukt dreigt te worden door de KNVB, want
deze liet onlangs weten, niet gecharmeerd te zijn van het opleiden van kinderen
onder de 12 jaar door de BVO’s (dit is voor het gemak even de verkorte versie).
Ik betreur de zienswijze van de bond, maar ach wie ben ik… Alleen maar iemand
met wat onderwijservaring, die beseft dat de kritische leerjaren van een kind
om een taal te leren spreken, in zijn of haar vroegste jeugd liggen. Gelukkig heb
ik meer verstand van opleiden…
Ik kan het hoogstwaarschijnlijk niet wetenschappelijk onderbouwen en de tijd
om dat te doen heb ik simpelweg niet, maar ik heb de indruk dat voor het leren
voetballen in grote lijnen hetzelfde geldt: lekker van jongs af aan spelenderwijs
met een bal ravotten. Dat leidt mijns inziens tot een te grote toevalsfactor: het
is maar de vraag of je dan net zo’n grote ster wordt, zoals Messie, Van Dijk of
Rouwenhorst (ieder in zijn eigen natuurlijke habitat, dat wel). Nee, ik zou er nog
eens over nadenken als ik in Zeist gezeten zou hebben.
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Vervolg commissie Opleidingen
Als je het mij vraagt, probeer dat leren dan ‘opspelenderwijs’ te doen: laat ze vrijuit
ravotten totdat er iets opspeelt, iets tegenzit. Want dan zie je niet alleen de natuurlijke talenten, maar als die weerstand ontstaat, dan zie je of ze echt leren of niet.
Wat voor karaktertje er achter dat kleine ventje (of grietje) schuilgaat. Dan treden
ze buiten hun comfortzone en moeten ze doorzetten en volhouden. En dan lijkt me het
beter dat dit onder het toeziend oog van een ‘meester’ gebeurt, een ervaren proftrainer, die niet goedwillend en vrijwillig op de amateurvelden zijn stinkende best
doet, maar gewoon op een goed geoutilleerd complex, zoals meer BVO’s hebben, het
beste in de jeugd boven haalt. En laat die kleine verwende jongetjes en meisjes dan
gerust zelf hun stinkende best doen in plaats van enorm in de watten gelegd te
worden, want dat is nou net waar het in de Nederlandse mentaliteit nog wel eens aan
schort. En daar kan een prachtig complex en ook <12 jaar opleiden een grote invloed op
hebben, mits dat op functionele wijze en met gezond verstand ingezet wordt. En
anders kan Hans N. ze nog wel wat lessen bijbrengen.
‘Gelukkig heb ik meer verstand van … ’ zei ooit Johnny Kraaikamp jr. in een reclamespot van een nationale verzekeringsmaatschappij (nee, niet die; die andere, ‘roestvrij
stalen’). Daar kan ik me tenminste nog achter verschuilen als ik me zwart op wit uitlaat
over alles wat er maar met onze mooie hobby te maken heeft. Anders is het voor de
politieke bazen in Alkmaar, die een nationale ramp maar net ontlopen hebben. Een
ingestort dak van het stadion is het gevolg van slecht opgeleid personeel in de bouw en
in de politiek, waar iedereen tegenwoordig zomaar zijn intrede kan doen. Ik pleit derhalve voor een VOG in de bouw: een ‘Vergunning Onroerende Goederen’.
En als ik dan een beetje doormijmer over de voetbalwereld en wat zich de afgelopen
tijd heeft afgespeeld, mag ik dan nog 1 statement maken? ‘ADO moet in de eredivisie
blijven!’ Types, ruwe bolster, blanke pit, zou Theo Maassen zeggen (al valt er uit de
prijzenkast bij de Hagenezen weinig te jatten…). De Haagse bluf is ver te zoeken
momenteel, maar de bereidwilligheid en maatschappelijke betrokkenheid verdient een
meer dan dikke pluim! Eerst boden de ‘Rèigahs’ hun onderkomen tot de winterstop aan
de collega’s van AZ aan vanwege de misère die in de bouwvak (‘reces in de bouw’) heeft
plaatsgevonden in het stadion in Alkmaar. Half september ontpopte ADO zich voor de
zoveelste maal tot knuffelhagenezen toen ze de kinderen van het Sophiaziekenhuis
bedolven onder 25 duizend knuffels. Een hartverwarmende actie die ze inmiddels
jaren achtereen herhaald hebben en die eens temeer aantoont hoe betrekkelijk het
voetbal allemaal is. Anders gezegd: de belangrijkste bijzaak die er maar kan zijn…

Marcel van Schalkwijk

Info DSV jaargang 20 nummer 4

september 2019

25

Info DSV jaargang 20 nummer 4

september 2019

26

Info DSV jaargang 20 nummer 4

september 2019

27

Info DSV jaargang 20 nummer 4

september 2019

28

Uitleg spelregelvragen
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Antwoorden op de 10 schriftelijke spelregelvragen
Uitleg bij spelregelvraag 1
In regel 12 staat dat indien een speler een tegenstander op
onreglementaire wijze een duidelijke scoringskans ontneemt en de
scheidsrechter een vrije schop toekent, maar de tegenstander
behoudt een duidelijke scoringskans door de vrije schop snel te
nemen, dan ontvangt de overtredende speler bij de eerstvolgende
onderbreking een gele kaart (alsof de voordeelregel wordt toegepast).
Uitleg bij spelregelvraag 2
In regel 3 is te vinden dat een speler die gewisseld wordt op de
dichtstbijzijnde plaats het speelveld moet verlaten, tenzij de
scheidsrechter anders aangeeft. Een speler die deze regel overtreedt, wordt bestraft voor het vertragen van een spelhervatting
met een gele kaart.
Uitleg bij spelregelvraag 3
In regel 5 kunt u terugvinden dat als een strafschop wordt toegekend de strafschopnemer op het veld verzorgd mag worden, hij
hoeft het veld niet te verlaten.
Uitleg bij spelregelvraag 4
In regel 8 is beschreven dat het team dat de toss wint, ervoor kan
kiezen om ofwel de aftrap te nemen of te kiezen welk doel het in
de eerste helft verdedigt.
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Vervolg uitleg spelregelvragen
Uitleg bij spelregelvraag 6
In regel 10 staat: ‘Indien de keeper de bal in één keer in het doel van
de tegenstander gooit, wordt een doelschop toegekend.’
Uitleg bij spelregelvraag 7
In regel 12 is te vinden dat indien de keeper na een inworp van een
teamgenoot of een ‘terugspeelbal’ duidelijk de bal trapt of probeert
de bal te trappen en dit mislukt, hij de bal weer met de handen mag
spelen.
Uitleg bij spelregelvraag 8
In regel 13 kunt u terugvinden dat bij een verdedigende muur van
tenminste drie spelers, alle aanvallers zich op tenminste 1 meter van
de muur moeten bevinden totdat de vrije schop is genomen. Indien zij
op het moment dat de vrije schop genomen wordt, toch te dicht bij de
muur staan, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop voor de
verdedigende partij.
Uitleg bij spelregelvraag 9
In regel 14 is beschreven dat bij het nemen van een strafschop de
keeper ten minste een deel van één voet op de doellijn moet hebben.
Hij mag niet achter de doellijn staan.
Uitleg bij spelregelvraag 10
Het was tot en met het afgelopen seizoen zo dat zolang de bal, bij een
vrije schop genomen vanuit het eigen strafschopgebied, niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied was en de bal verdween in het
doel, dan de vrije schop overgenomen moest worden. Nu is de bal in
het spel zodra deze is getrapt en duidelijk beweegt. Scoren uit een
vrije schop in eigen doel levert echter geen doelpunt op, de spelhervatting is dan een hoekschop.
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Vrijwilligersavond
‘Dankbaarheid’
Het was weer zover we mochten de medewerkersavond weer organiseren als
bestuur ! En gelukkig maar, dit betekende weer een jaar van inzet door die geweldenaren van vrijwilligers bij ons aller DSV!!
Vrijdag de 23e augustus was dit jaar de dag, en kwamen we samen aan de Keurkamp met de vrijwilligers en hun partners om er een gezellige avond van te maken.
De huidige a.i. voorzitter opende de avond en bedankte in zijn korte voorwoord de
aanwezigen, en hun partners, die het mede mogelijk maakten dat de heren en
dames deze uren in hun vrije tijd besteden bij de DSV.
Ook werd kort stilgestaan bij die afwezige genodigden die door ziekte niet
aanwezig konden zijn.
Na de opening kon een ieder zich tegoed doen aan het lekkere eten. Een buffet
met diverse koude en warme, vegetarische gerechten en keuzemogelijkheden in
allerlei soorten vleesgerechten. Na een uurtje van gemoedelijk smullen met een
lekker drankje was het tijd voor actie.
Het bestuur had in diverse categorieën, onder andere financiën, Olympische
Spelen, hoofdbrekers, bier en DSV-historie een leuke quiz samengesteld. De in
groepen gevormde teams konden de mouwen opstropen en aan de bak om er het
maximale uit te halen. Na twee uurtjes strijd en lachen met elkaar kon de avond
verder ingevuld worden met een goed gesprek onder het genot van de rijkelijk
vloeiende consumpties.

We kunnen concluderen dat het een geslaagde avond was, iedereen had genoten
met elkaar in een voor ons allemaal zo vertrouwde omgeving. Alleen dit al maakt
het voor ons als bestuur zo waardevol.
We zetten ook graag het komende seizoen weer samen met alle vrijwilligers de
schouders eronder. Want alleen samen met jullie kunnen we weer zorgen voor een
prettige en goed functionerende vereniging, waarbij al onze leden zich thuis
kunnen voelen.
Peter Stolk
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Openingsavond
De tijd vliegt voorbij …… zo ook de vakanties en het zomerreces!
En voordat we het weten, staan we alweer aan de vooravond van
het nieuwe seizoen 2019-2020 bij onze DSV.
Donderdagavond de 29e augustus was het zover onze voorzitter
a.i. trapte het seizoen deze avond af.

In een mooi gevuld clubhuis aan de Keurkamp werden de aanwezigen geïnformeerd, eerst een gebruikelijk welkomstwoord waarna een korte presentatie
gebruikt werd om het een en ander te
verduidelijken:
- Welkomstwoord opening nieuwe seizoen.
- Korte terugblik voor en tijdens het zomerreces.
- Winnaars afgelopen seizoen, OC-Opl-TC.
- Commissies (DS voor de TC) en overige ‘Turkije’.
- Activiteiten algemeen.
- Bestuurlijke ins en outs.
- Onze leden.
Na een mooi en succesvol zomerreces te hebben
gehad, kunnen we nu vooruitkijken en de focus
leggen op enkele bestuurlijke uitdagingen die er
zullen zijn. Maar we gaan ook weer met heel veel
plezier aan de slag met onze vrijwilligers, de
werkgroepen en onze commissies.
Geniet volop van je hobby, bezoek onze trainingen en gezellige clubavonden. Vertel een ieder
wat voor een mooie vereniging we hebben en kijk
af en toe eens op onze internetsite, facebookpagina en sinds kort ons Instagram account.
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Winkelcentrum Colmschate 0570654922
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