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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 
  

Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS De-
venter. 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  

 

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 

29 Afhalen oliebollen, appelbeignets etc., vanaf 15.00 tot 18.00 uur 

 

Januari 2020 

02 Nieuwjaarsreceptie met onder andere biljarten, darten en verloting, 

vanaf 19.00 uur  

05 JW van Essen zaalvoetbaltoernooi COVS Oost te Kampen 

09 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur ontspanningsavond 

16 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 

23 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 

30 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur ontspanningsavond  

 

Februari 2020 

06 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur spelregelavond 

13 Geen training, vanaf 20.00 uur 98-ste JALV 

20 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 

27 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 
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DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 

Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training  

van 19.30-20.30 uur  

 

Maart 2020 

06 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur spelregelavond 

13 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur ontspanningsavond 

20 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 

27 Training vanaf 19.30 uur, vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave februari 2020,  

Uiterlijk 14 februari 2020 

 Jaargang 21, nummer 1 verschijnt 27 februari 2020. 
 

 

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 september 2019 

 

Wat vliegt de tijd… alweer de laatste info van 2019! Zoveel met elkaar georgani-

seerd, gedaan en beleefd. En dan is de maand december ter afsluiting ook nog 
eens niet de minste voor onze mooie vereniging, want er staan ons nog enkele  

traditionele klappers te wachten. 

 

We kijken normaal niet graag over de schouders terug naar hetgeen gebeurd is.  

 
Een wijs man zei ooit 

 

          ‘Als je terugkijkt naar het verleden dan sta je met de rug gekeerd 

naar de toekomst.’  

 
Toch is het af en toe goed om nog even stil te staan bij bijzondere momenten. Zo 

ook voor ons als vereniging in oktober jl. Ons Erelid Theo Solen overleed namelijk 

op de 21e oktober 2019. Na twee jaar van emoties en gevechten met pieken en 

dalen in zijn welzijn, heeft Theo nu rust gekregen. 

 
Wij als bestuur, maar ook diverse leden, hebben eerst de condoleance en later de 

dienst voor de begrafenis bijgewoond te Heeten. En deze was enorm druk  

bezocht. Fijn om te zien dat er zoveel betrokkenheid en steun was voor zijn 

vrouw, de kinderen en kleinkinderen, Bedankt hiervoor.  

Met grote bewondering heb ik de speeches beluisterd van Joke, zijn vrouw, en 
van de kinderen. Wat knap dat je op zo’n moment zo sterk kan zijn…. Waar voor 

velen de decembermaand een feestelijk tintje heeft, zal het hier voor hen zeker 

niet altijd even gemakkelijk zijn. We wensen hen dan ook alle sterkte toe in deze  

periode. 

 
Zoals gezegd staat de decembermaand traditiegetrouw bol van de activiteiten bij 

de DSV. De kinderen hadden een geweldig feest met Sinterklaas en zwarte piet.  

 

Ook de volwassenen werden op de 28e november getrakteerd op een bezoek van 

de Sint en hebben zich kostelijk vermaakt.  
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Vervolg Voorwoord 

De Kerstbingo komt er de 14e december weer aan, laten we de OC voorzien van 

een vol clubhuis door met velen aanwezig te zijn. Gezelligheid is altijd 

gegarandeerd.  
 

En natuurlijk op 19 december is er kerstavond bij de DSV. We zien dan ook 

graag iedereen met partner op deze feestelijke afsluiting van het jaar. Er 

staat ons een gezellige avond te wachten met mooie muziek, lekkere hapjes en 

een heerlijk drankje. Alle ingrediënten zijn voorzien om samen met de 

muziek, Tim Knol en de Blue Grass Boogiemen, er weer een geweldige 

avond van te maken. 

 
Als laatste is het woord aan de oliebollenploeg die ook dit jaar weer aan de 
slag gaan en enkele dagen in de vroege uurtjes duizenden oliebollen, kren-

tenbollen en sneeuwballen staan te bakken. Hulde aan de mannen en dames die 

hierin menige uurtjes stoppen en ons de 29ste december weer van diverse  

lekkernijen voorzien. Zij zien dan ook graag uw bestellingen tegemoet door een 

berichtje aan pk.zwier@home.nl te versturen. De bestelformulieren liggen 
natuurlijk ook in ons clubhuis klaar om ingevuld te worden. 

 

We bedanken de sponsoren voor hun onvoorwaardelijke steun aan onze vereni-

ging, dat doen we dit jaar ook weer persoonlijk middels een leuke attentie  

vanuit de scheidsrechterswereld. Deze zullen u uiteraard persoonlijk worden 
aangereikt. 

 

We kunnen het als bestuur zo vaak zeggen, maar wat zijn we blij met alle 

vrijwilligers binnen onze vereniging. Ook nu weer onderstreep ik dit graag, 

zonder u geen vereniging, onze dank is dan ook groot. 
 

Dit geldt natuurlijk ook voor de vrijwilligers in de commissies. Wat is het fijn 

dat we altijd weer op jullie kunnen rekenen en samen met ons als bestuur deze 

mooie DSV sturen en vorm geven. Laten we dit samen vooral blijven voortzet-

ten ook in 2020.  
 

 

Vervolg Voorwoord 

mailto:pk.zwier@home.nl
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Ook houden we ons vast aan de normen en waarden. We tonen respect voor 

elkaar en hebben begrip voor een ieder binnen onze vereniging. Ook al 

vervagen deze normen en waarden soms binnen onze samenleving, wij zijn er 
om elkaar te helpen en te laten ontwikkelen, we willen immers groei van onze 

jeugd en de aanwezige talenten. We zien hen graag aansluiten binnen onze 

club, zodat zij hun stem kunnen laten horen. Wij zien hun bijdrage dan ook 

graag binnen de commissies en bestuurlijk om te zijner tijd de stokjes over 

te nemen van de gewaardeerde leden die jarenlang hun kennis en ervaring 
hebben ingezet voor de vereniging, zoals deze nu staat. Dit zal geleidelijk 

gaan alvorens de kennis aan hen is overgedragen en zij hun eigen jus en 

ideeën hieraan toevoegen. 

 

Tot slot wenst het bestuur u allen een sportief en succesvol volgend voet-
balseizoen 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 hen allemaal een voorspoedig herstel of beterschap toe.  

 

Graag sluiten we af door een ieder hele fijne feestdagen toe te wensen !  

En hopen u in goede gezondheid weer te treffen tijdens het nieuwjaars-

darten en -biljarten op donderdag 3 januari 2020. 
 

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

 

Peter Stolk 

Voorzitter a.i. 

 

 

 

 

 

 

Vervolg Voorwoord 
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Spelregelvragen december 2019 
Commissie Opleidingen 

Vraag 1 
Een speler van partij A rent met de bal aan zijn voet richting een tegenstander (partij 

B). Hij passeert zijn tegenstander op knappe wijze, maar komt daarbij buiten het speel-
veld, terwijl de bal in het spel blijft. Zijn tegenstander brengt hem nu, buiten het speel-
veld, op onvoorzichtige wijze ten val zonder de mogelijkheid te hebben om de bal te  
spelen. Wat beslist de scheidsrechter? 
a)  Niets, doorgaan. Het voorval vindt namelijk plaats buiten het speelveld. 

b) Het spel onderbreken en een gele kaart voor de speler van partij B. Het spel laten 
hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel 
werd onderbroken. 

c)  Het spel onderbreken en een gele kaart voor de speler van partij B. Het spel laten 
hervatten met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen het spel 

werd onderbroken. 
d)  Het spel onderbreken en een gele kaart voor de speler van partij B. Het spel laten 

hervatten met een directe vrije schop vanaf de zijlijn. 
 
Vraag 2 

De doelverdediger en een tegenstander komen met elkaar in botsing en raken allebei 
geblesseerd. De scheidsrechter staat voor beiden verzorging toe. Wat moet er vervol-
gens gebeuren? 
a)  Beide spelers mogen op het speelveld blijven. 
b)  De aanvaller moet het speelveld tijdelijk verlaten. De doelverdediger mag op het 

speelveld blijven. 
c)  Alleen degene met een bloedende wond moet het veld na behandeling tijdelijk  

verlaten. De ander mag op het speelveld blijven. 
d)  Beide spelers moeten na de behandeling het speelveld tijdelijk verlaten. 

 
Vraag 3  

Terwijl de bal in het spel is, gooit de doelverdediger vanuit zijn eigen strafschop-

gebied de bal met kracht naar een tegenstander. Deze staat buiten het speelveld 

op ongeveer 5 meter van het doel. Hoe moet de scheidsrechter het spel hervatten 

nadat hij de doelverdediger van het speelveld heeft gezonden met een rode kaart? 

a)  Scheidsrechtersbal. 
b)  Strafschop. 

c)  Hoekschop. 

d)  Indirecte vrije schop. 

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

Vraag 4  
De doelverdediger schiet, tijdens het spel, de bal uit zijn handen. Op het moment 

dat de bal, ter hoogte van de middenstip, hoog in de lucht is, ziet de scheidsrechter 

dat een speler geblesseerd is aan zijn hoofd. De scheidsrechter fluit af en wil het 

spel, nadat de speler verzorgd is, hervatten met een scheidsrechterbal. Maar hoe 

zit dat ook al weer? 
a)  De scheidsrechtersbal moet genomen worden op de plek waar de bal was, dus 

ter hoogte van de middenstip, toen hij affloot. Een medespeler van de 

doelverdediger mag hierbij als enige aanwezig zijn. 

b)  De scheidsrechtersbal moet genomen worden op de plek waar de bal was, dus 

ter hoogte van de middenstip, toen hij affloot. De doelverdediger mag hierbij 
als enige aanwezig zijn. 

c)  De scheidsrechtersbal moet genomen worden op de plek waar de bal was, dus 

ter hoogte van de middenstip, toen hij affloot. Van beide ploegen mag hierbij 

iemand aanwezig zijn. 

d)  De scheidsrechtersbal moet genomen worden op de plek waar de doelverdediger 
de bal als laatste trapte, dus in zijn eigen strafschopgebied. De doelverdediger 

mag hierbij als enige aanwezig zijn. 

 
Vraag 5  
Stelling 1: Als een speler de bal, na een scheidsrechtersbal, tegen de paal schiet 
mag hij de bal niet meer spelen. Stelling 2: 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 1 is goed. 
b)  Alleen stelling 2 is goed. 
c)  Beide stellingen zijn goed. 
d)  Beide stellingen zijn niet goed. 

 
 

 
Antwoorden december 2019 

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op  pagina 27.  
 

 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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De oliebollenploeg gaat weer bakken 
in ons clubhuis De Keurkamp aan de 

Keurkampstraat!!!!! 
  

Door het grote succes van voorgaande jaren gaan we er nog  
steviger tegenaan om oliebollen te bakken. Dit jaar geen nee meer 
verkopen. Voor een ieder zullen genoeg oliebollen te koop zijn!!!!!!!!  
 
Bestel ze tijdig bij de DSV&o, geniet en denk aan het sportieve 
jaar terug met betrekking tot de arbitrage. 
 
Op zondag 29 december 2019, onder het genot van een natje en 
een oliebol, bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom in ons  
clubhuis aan de Keurkampstraat om de bestelde oliebollen/appelbeignets zelf op te  
halen!!! Tot 18.00 uur is ons clubhuis geopend. 
  
De oliebollen kosten dit jaar € 0,70 per stuk, de appelbeignets kosten € 1,- per 
stuk, en de sneeuwballen € 1,30 per stuk/4 voor € 5,-. 
  
Vraag nu aan zoveel mogelijk familieleden, kennissen, vrienden, collega’s om oliebollen/
appelbeignets van de DSV&o te kopen!!!!! De opbrengst komt ten goede aan de vereniging. 
Graag onderstaande invulstrook inleveren bij Piebe Zwier (06-45102995). Graag contant 
afrekenen in het clubhuis bij het afhalen van de oliebollen. 
 
E-mailen kan ook naar pk.zwier@home.nl .  
 
Inleveren graag vóór 25 december 2019!!!! 
  
We rekenen op een hoge verkoop en hopen u allen op 29 december 2019 in ons clubhuis te 
mogen ontmoeten. 

Ondergetekende : 
  

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

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

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

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

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

mailto:pk.zwier@home.nl
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De COVS is op zoek naar een webredacteur voor onze website (www.covs.nl)  
  

Een webredacteur is iemand die verantwoordelijk is voor het redactiewerk 
aan een website, vooral het redigeren van teksten, het (mede) bepalen van 

de inhoud en het up-to-date houden van de site. In feite is de rol van web-
redacteur vergelijkbaar met die van redacteur, met dit verschil dat een 
webredacteur zich uitsluitend bezighoudt met online teksten.  

   
Wat doet een webredacteur?  

• Coördineren en redigeren en publiceren van teksten van ingezonden 
informatie (regiocorrespondenten, andere commissies et cetera).  

• Schrijven en publiceren van eigen teksten.  

• Beheren van de inhoud van de website in een CMS (Content Management 

System).  

• Bewaken van de gebruiksvriendelijkheid van de website (in samenwerking 

met andere leden van de Commissie Media).  

• Verzorgen van social media-activiteiten (bijvoorbeeld posten op Twitter, 

Facebook of Instagram).  

• (Mede) vormgeven en bewaken van de huisstijl en de richtlijnen wat  
betreft content.  

• (Mede) opstellen en bewaken van de planning en taakverdeling binnen de 

redactie.  
  
Vorenstaande activiteiten hebben uiteraard ook een tijdsbesteding. Wij 

denken dat de gemiddelde tijdsduur (na een inwerkperiode) ± 4 uur per 
week zal zijn. Er zijn echter ook collega’s die kunnen helpen, zoals het redi-

geren van ingezonden informatie. Daarnaast zijn de activiteiten niet plaats-
gebonden en is de tijdsindeling grotendeels zelf te bepalen.  
  

Zie jij jezelf het vorenstaande doen en heb je er ook de tijd voor, laat het 
dan weten, want dan zijn wij op zoek naar jou. Aanmelden of extra  

informatie kun je vragen via Ron de Bruin (e-mail: vcn-media@covs.nl).  
  

COVS 
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Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne  

verjaardag toegewenst: 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

 

Verjaardagen komende maanden 

December   Januari    Februari  

1 Gerben Smeenk  1 Hennie Ruiter 9 Wilco Lobbert 

1 Gerard Veneman  6 Frank Jansen 10 Derya Serik 

2 Dyon Fikkert  6 Andre Leushuis 15 Wim Bronsvoort 

2 Gerard Vloedgraven- erelid  7 Jan Muntinga 15 Rudi Middendorp 

3 Milan Rouwenhorst  9 Rob van Broekhuizen 18 Evert-Jan Eggink 

5 Cees Dengerink  11 Koos Strang 19 Edwin Mulder 

6 Bas van Gils  11 Engin Karpuz 22 Ans Peters 

9 Bobby Brüggeman  12 Henk Borkent 22 Frans te Riele 

10 Piebe Zwier -lvv  15 Teun van Keulen 23 Roelof Timmermans 

15 Frits Brinks  16 Jan de Kaste 26 Marc Haverkamp 

15 Kaya Serik  18 Henk Timmermans 27 Hanneke Schaap 

17 Dick Toorneman  19 Ernst ter Mate 28 Sjoerd Nanninga 

19 Gerrit Fikkert  20 Charles de Bie 29 Maarten Hulst 

21 Henk Bluemink-lvv  26 Rudy Karrenbeld    

30 Paul van Remmen  26 Gerrit van de Pol    

30 Stan Smit  29 Jan Krooshof    

31 Kees van Huizen  30 Marinus de Winter    
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Goed voorbeeld doet goed volgen… 
 
We hebben er wekelijks mee te maken. Allemaal! Misschien nog wel vaker. Gedrag op 
de velden, op de club, in het verkeer, op je werk, waar dan maar ook. Meestal gaat 
het goed, geregeld is er wrijving, soms een botsing en heel af en toe loopt het uit de 
hand. Escalaties vinden nog te vaak plaats en worden toegeschreven aan, in mijn 
ogen, de verkeerde factoren: in de eerste plaats altijd aan de ander (‘Ja, maar 
hij…’, ‘Jij…’). Ik hoor het mezelf ook wel eens zeggen en even later denk ik: ‘Wat 
had ik hier ZELF aan kunnen doen?’ 
 
Begin oktober had ik deze inleiding al klaar voor het Infobulletin dat u nu onder ogen 
heeft. Reden: op een cursus ‘Spelbegeleider’ voor pupillen verwonderde ik me twee keer 
binnen het uur op een bijveld, waar jonge meiden en jongens voor het eerst (!) de fluit ter 
hand namen. Kinderen van ongeveer 12 tot 14 jaar… 
 
In de ene wedstrijd liep een jochie boos het veld af toen hij hoorde dat hij moest gaan 
voetballen in plaats van keepen. Toen ik de leider ernaar vroeg, gaf hij aan dat de ouders 
gescheiden waren en (vrij vertaald) dat vader en moeder niet op één lijn zaten. Vader 
vond hem heel goed als keeper, maar moeder ging achter de goal staan en bemoeide zich 
er net even te veel mee (en nu druk ik me netjes uit). Gevolg: het baasje wist zich eigen-
lijk geen raad en hing tussen twee ouders in. De dubbele loyaliteit was voor hem op dat 
moment net even teveel en hij wist zich geen raad. Ook de trainer kreeg er geen grip op 
en hij liep boos weg… 
 
Op een ander veld was de thuisploeg veel sterker dan de uitploeg en speelde ook wat 
fysieker. Op zich niet erg; voetbal is een contactsport. Toen echter binnen korte tijd 
door verschillende spelers van de thuisploeg een (lichte) overtreding werd gemaakt op een 
klein spelertje van de bezoekers, kwam zijn broer het veld in stieren en probeerde alles 
te schoppen wat een blauw shirt aan had. Leiders en ouders stonden erbij en keken 
ernaar… Toen greep ik zelf maar in. 
 
Ik kon hem gelukkig tot bedaren brengen en de leiders gaven aan dat ze geen vat op hem 
kregen. ‘Het was bijna elke week raak’ en ‘moeder doet ook niets’, zo werd er gezegd.  
Ik heb even met het mannetje staan praten en gezegd dat ik hem wel kan begrijpen. Toen 
werd hij rustiger. ‘Die woorden heeft hij lang niet gehoord’, dacht ik bij mezelf. Uitein-
delijk is het allemaal goed gekomen: hoewel ze de wedstrijd verloren, wonnen ze de 
aansluitende strafschoppenserie en dat was een mooie sportieve revanche. Die heb ik kort 
samen met hem gevierd. Om het even wat de neutrale KNVB’er in mij daarvan zou moeten 
vinden. 

Commissie Opleidingen 
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Nu, een ruime maand later, we schrijven 25 november, heb ik ineens inspiratie te over wat  
betreft het onderwerp van dit artikel, want het ene is nog niet gebeurd, of het andere gaat 
daar alweer overheen! Ik zou opnieuw kunnen beginnen met een nieuwe titel en een nieuwe 
inleiding, door alles wat er de afgelopen week binnen en buiten de voetbalvelden is gebeurd: 
racistische spreekkoren, Zwarte Piet-protesten, idolen die zich ‘grappend’ vergalopperen op TV, 
modehuizen die de Tweede Wereldoorlog even vergeten, noem maar op. Dus, hoewel ik in mijn 
artikelen best wel eens wat dingen een beetje aandik voor de smeuïgheid, gaat dit artikel  
gewoon over de feiten van de afgelopen dagen en dat maakt het des te schrijnender. Ik doe 
iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb, ik begin mijn artikel gewoon opnieuw: 
 

‘Voetbal is oorlog!’ 
 
In mijn jeugd speelde ik vaak spelletjes thuis. En nog steeds vind ik het een erg leuk 
vermaak. Ik leerde verliezen en winnen op jonge leeftijd. Het hoort er gewoon bij. Als ik 
niet binnen zat (met autootjes, lego, playmobil of wat dan ook), dan klom ik hoog in de 
bomen, waar ik ontdekte dat hoge bomen ook letterlijk veel wind vangen. Nu, op latere 
leeftijd, heb ik dat heel persoonlijk ook figuurlijk aan den lijve ondervonden, maar daar-
over ga ik het nu zeker niet hebben. Als ik ging buitenspelen, was de keuze vaak: ‘Voetbal 
of Oorlogje?’ En meestal werd dat het eerste. God zij dank… 

 
Ik ben namelijk vredelievend. Ik hou niet van vechten, ruzie, strijd, schreeuwen of gedoe.  
Ik hou van mensen, van rechtvaardigheid, van mooie dingen, van samen winnen of verliezen en 
van harmonie. In mijn woordenboek komt het woord haat niet voor. Tussen ‘haasvreter’ en 
‘habbekrats’ heb ik alles gedeletet. Nou ja, bijna alles: ‘haat-liefdeverhouding’ komt er wel in 
voor, maar met meer nadruk op de  tweede en derde lettergreep dan op de eerste. 
 
Natuurlijk, ik vind het leuk om te winnen (wie niet?), het voelt goed als ik succes heb en ik vind 
aandacht en belangstelling hartstikke leuk, maar ten koste van een ander hoeft het van mij 
echt niet te gaan. Ik zie liever een heel mooie, spannende wedstrijd, waarin Oranje of Ajax 
verliest, dan dat ik naar een draak van een wedstrijd zit te kijken en mijn favorieten hebben 
succes. Kortom: ik ben een liefhebber van het spel. Ik denk dat dit voor heel veel scheidsrech-
ters geldt. Ze houden van het spel! 
 
In mijn voetbaljaren mocht de trainer mij overal neerzetten: liefst als rechtsvoor, maar ‘in 
geval van nood’ speelde ik overal, zelfs op de goal. En als de tegenstander mij voorbij speelde of 
een prachtige goal maakte, dan kon ik daarvan genieten. Soms gaf ik zelfs applaus, tot ergernis 
van mijn teamgenoten. ‘Lekker belangrijk’, dacht ik dan en ik ging over tot de orde van de dag. 
 
De laatste week is dat me wat moeilijker vergaan, die orde van de dag. 
 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Want ja, ik heb ook genoten in 1988 toen Van Basten met een prachtige omhaal de Rus-
sen verschalkte en toen Rijkaard de haardos van Rudi wat völler maakte… ‘Net goed’, 
dacht ik. Die Duitsers zijn ook geen lieverdjes… 
 
Maar deze week hoorde ik een totaal andere Van Basten. Iemand die, ook niet als 
‘grapje’, zijn boekje ver te buiten ging na het Duitse interview op TV. De woorden die hij 
gebruikte, getuigen van weinig moraal, weinig besef, zeker in een week, waarin  
racisme de boventoon voert op de maatschappelijke ladder. Heel verstandig haalde FOX 
hem van TV (Marco, Basta!) en werd zijn loon overgemaakt naar het Instituut voor oor-
logs-, holocaust- en genocidestudies. En terecht. Meer dan terecht! Helaas heeft Marco 
zelf de stoute schoenen nog niet echt aangetrokken: het zou hem sieren als hij daar een 
week lang vrijwilligerswerk zou verrichten! 
 
Over vrijwilligerswerk gesproken: Zwarte Piet is weer in het land. Oer-Hollandse gezel-
ligheid. Hij heeft zijn schaduw meegenomen, zag ik. Roetveeg-Piet, maar ook  
blanke Piet en kaas-Piet. Een oude variant in een modern jasje. 
 
Toen ik klein was, heb ik nooit aan de slavernij gedacht in de tijd van Sinterklaas. Ik 
heb ook zeker ‘grappen’ gemaakt ten koste van een ander, maar toen besefte ik nog niet 
hoe het allemaal zat. Tegenwoordig hoef je maar een baard te dragen en je wordt al 
vreemd aangekeken, zou Sint kunnen denken… In de huidige context is dat echter heel 
anders dan vroeger. 
 
In mijn ogen is het dan ook prima dat er over nagedacht en over gesproken wordt. Dat 
is Nederland ten voeten uit. Polder genoeg om een nieuw model te testen, zeg ik altijd 
maar… Democratie bestaat bij de gratie van alle verschillende meningen die men heeft. 
In voetballand spreekt men over: er zijn 19 miljoen bondscoaches. Mooi toch! 
Maar de laatste weken liep het wat mij betreft de spuigaten uit: 

• Den Bosch - Excelsior: spreekkoren tegen de donkere speler van Excelsior, en de 

scheidsrechter durft eindelijk de wedstrijd stil te leggen (ik had het al geadviseerd 
op onze DSV-app). 

• In minimaal twee amateurwedstrijden op niveau is sprake van staken of voortijdig 

eindigen van een wedstrijd, omdat er gediscrimineerd wordt. 

• Gelukkig is er een minuut stilte bij elke wedstrijd in het Betaalde Voetbal om 

aandacht te vragen voor het racisme op en rond de vaderlandse voetbalvelden. 

• Vervolgens roept Marco van Basten, een idool van velen, maar zich allerminst van 

deze rol bewust, ‘grappend’ ‘Sieg Heil’ na een interview met een Duits sprekende 
trainer. Hoe getalenteerd en beperkt kun je tegelijkertijd zijn…? Doe vooral waar 
je goed in bent en laat AL het andere alsjeblieft achterwege. 
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• Een (hoe verzin je het in de tijd van de Sint) Spaans modehuis brengt een nieuwe outfit 

uit. Op zich niets verwonderlijks, tot je het ontwerp ziet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nee, het gaat hier niet om een scheidsrechterstenue, mocht u dat soms denken… Dit 
ontwerp lijkt veel te veel op het uniform dat de gedeporteerden droegen in de concen-
tratiekampen. Hoeveel mensen hebben er zitten slapen, voordat dit ontwerp halverwege 
november gelanceerd werd… Verschrikkelijk toch? 
 
En ja, ik snap ook wel dat de grens tussen humor en ‘net even te ver gaan’ soms heel dicht 
bij elkaar ligt. En ja, ik snap ook wel dat een grap soms te snel gemaakt is. En ja, ik snap 
ook wel dat we moeten wennen aan een multiculturele samenleving. En ja, ik snap ook wel 

dat we er niet voor gekozen hebben… En zo kan ik nog wel talloze excuses aanvoeren voor 
onaanvaardbaar gedrag! 
 
Maar draai het eens om! 
 
Hoe zou jij het vinden als je moet vluchten? Hoe zou jij het vinden als je maar één soort 
kleding dragen mag? Hoe zou jij het vinden als je gekleineerd wordt? Of nagekeken op 
straat? Of op het voetbalveld? Want dat is wel wat er gebeurt!! Dat is wat er gebeurt als 
je opvalt. Als je anders bent. Als je zwart, homo, spleetoog, gehandicapt, kaal, 
scheidsrechter of een liliputter (letterlijk vertaald: onbeduidend mens…) bent. 
 
IEDEREEN IS ANDERS! Dus waar maken we een punt van? 
 
Ajacieden en Feyenoorders kijken ook samen naar Oranje. Katholieken en protestanten 
hangen ook samen een geloof aan. VVD’ers en PvdA’ers hebben allebei stemrecht. Laurel & 
Hardy hebben allebei bijgedragen aan hun succes. Ja, zelfs man en vrouw zijn allebei nodig 
voor het nageslacht. En ik hou niet van hard rock, maar mijn broers wel. So what? Laten 
we alsjeblieft stoppen elkaar te veroordelen en kijken naar wat we met elkaar kunnen 
bereiken! Naar het motto van onze vereniging: ‘Samen staan we sterk!’ 
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Laten we vooral begrip hebben voor andermans gedachten en gevoelens en snappen dat het 
voor ‘anderen’ (dat zijn we allemaal) soms moeilijker is dan voor onszelf. Kort gezegd: 
#doeslief! 
 
Om een stap in de goede richting te zetten, pleit ik ervoor, dat voetbalteams voorafgaande 
aan de wedstrijd elkaar verwelkomen, wat drinken, gezamenlijk een warming-up doen en na 
de wedstrijd gezamenlijk een borrel drinken. Dat verbindt, net zoals bij cricket. En daar 
heb ik nog nooit een wedstrijd uit de hand zien lopen, maar goed, daar liep Rinus Michels 
ook niet als bondscoach met zijn lijfkreet ‘Voetbal is oorlog!’ En ja, dat vraagt natuurlijk om 
een cultuurverandering, want dat kost zeeën van tijd, maar dat is nou net waar het in onze 
gehaaste samenleving aan schort. 
 
Tot zover de lezing van de commissie Opleidingen (op persoonlijke titel weliswaar). 
 
Dan nog even de formaliteiten: in oktober en november twee aangename spelregelavonden 
mogen meemaken (de een met betere scores dan de ander). Met zeer bewogen en veel  
besproken spelregelmomenten op beeld (dank, Rudie!). 
 
Ook was er in oktober een prima ‘Week van de Scheidsrechter’, waarin Clay Ruperti een 
fantastische interactieve en actuele lezing gaf, die door velen werd gewaardeerd. De week 
erna, maar daags voor zijn vertrek naar Brazilië, kon Dennis Higler nog tijd vrijmaken om 
bij ons te prediken over zijn activiteiten binnen de KNVB. Een persoonlijk, maar zeer leer-
zaam betoog. 
 
Vervolgens in het Technisch Weekend in Vierhouten een speelse, maar zeer actieve work-
shop over ‘Waarnemen in de praktijk’, gekoppeld aan enkele wezenlijke (levens)vragen, die 
je jezelf als scheidsrechter bewust maken van wat je doet en waarom. 
 
Kortom, een zeer actieve periode voor de commissie Opleidingen, waarin we erg druk zijn 
geweest om u op allerlei manieren te voeden met de juiste ingrediënten voor een betere 

scheidsrechterscarriėre. Een tijd om mooi op terug te kunnen kijken, maar ook twee 
heftige weken, om gauw te vergeten… of beter van niet? 
 
Hoe dan ook: ik wens u namens de commissieleden een aangename, donkere decembertijd. 
Bij ons thuis staat die altijd voor gezelligheid en aandacht voor elkaar. Hopelijk staat die 
‘zwarte’ tijd dat van nu af aan ook voor u en uw omgeving, hoe ver die ook reikt… 
 
Met een even donkere als kleurrijke groet, 
 
Marcel van Schalkwijk 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 

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

 
Uitleg bij spelregelvraag 1 

Het antwoord is D. De bal is in het spel, maar de overtreder grijpt wel in in 

het spel van zijn tegenstander en daarom wordt het spel onderbroken. 

Omdat de overtreder geen mogelijkheid had om de bal te spelen, wordt dit 

aangemerkt als onsportief gedrag, waarvoor de gele kaart wordt getoond. 
Omdat de bal in het spel was en de overtreding buiten het speelveld was, 

wordt de spelhervatting een directe vrije schop op de zijlijn. 

 

Uitleg bij spelregelvraag 2 

Het antwoord is A. Normaal gesproken moet een geblesseerde speler, tenzij 
de veroorzaker van de overtreding en de blessure een kaart wordt getoond, 

het speelveld tijdelijk verlaten na verzorgd te zijn geweest. Een van de 

uitzonderingen hierop is als een doelverdediger en een veldspeler met 

elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben. 

Dan hoeven ze het veld niet te verlaten. 
 

Uitleg bij spelregelvraag 3 

Het antwoord is B. Als de bal in het spel is en een speler begaat een geweld-

dadige overtreding tegen een tegenstander buiten het speelveld, dan wordt 

het spel hervat met een strafschop als het een overtreding is waarvoor een 
directe vrije schop moet worden toegekend binnen het strafschopgebied 

van de overtreder. 

 

Uitleg bij spelregelvraag 4 

Het juiste antwoord is D. Zodra de scheidsrechter merkt dat een speler 
aan zijn hoofd geblesseerd is, dient hij het spel te onderbreken. De spel-

hervatting is dan een scheidsrechtersbal voor het team dat de bal het 

laatste raakte op de plaats waar de bal het laatste werd aangeraakt. In dit 

geval dus voor de doelverdediger die de bal als laatste raakte binnen zijn 

strafschopgebied. Dat is ook de plaats waar de scheidsrechtersbal dient te 
worden genomen. De scheidsrechtersbal wordt dus aan de doelverdediger 

gegeven.  

 

Uitleg spelregelvragen  
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Vervolg uitleg spelregelvragen 

Uitleg bij spelregelvraag 5 

Het 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 scheidsrech-

tersbal is de bal pas in het spel als deze de grond raakt. Gebeurt er iets 

voordat de bal de grond raakt, dan dient de scheidsrechterbal altijd te 
worden overgenomen. Wel kan de overtreder een persoonlijke straf 

krijgen. 
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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Verslag dag 1 

Tussen 13.30 en 14.00 uur verzamelden wij met z’n allen bij het clubhuis van 

de DSV. Iedereen was positief gestemd en had zin in het technisch weekend. 
Rond 14.00 uur vertrokken we richting Vierhouten. Om 14.40 uur kwamen wij 

aan bij hotel De Foreesten. Toen we de spullen hadden weggelegd en hadden 

ingecheckt, werden we om 16.00 uur verwacht in de vergaderruimte van het 

hotel. Daar werd onder leiding van Marcel van Schalkwijk uitgelegd welke 

activiteit we gingen doen tussen 16.00 en 18.00 uur. De groepen werden  
opgesplitst en daar gingen we. Tijdens de uitleg kregen we mee dat we 

onderweg moesten letten op bepaalde dingen (waarnemen). Tel het aantal 

dieren of wat zien jullie hier? Ook kregen 

we mee dat je punten kon verdienen door 

het snelst binnen te komen. Het eerste 
groepje kwam rond 17.15 uur binnen, en het 

laatste groepje rond 17.45 uur. Toen de 

laatste groep binnen was, kregen we de 

uitslag. Tijdens de uitslag werden eerst de 

antwoorden besproken. Toen kwam naar 
voren dat twee groepen hetzelfde aantal 

punten hadden behaald. De groep van Ernst 

Waanders en de groep van Peter Stolk. De groep van Peter Stolk met Piebe 

en Milan hadden uiteindelijk de beslissingsvraag goed en wonnen de 

speurtocht. 
  

Na de speurtocht werden we verwacht in het restaurant. Vooraf kregen we 

een lijst met gerechten waaruit we konden kiezen. Het eten was prima! Het 

voorgerecht was een tomatensoep. Het hoofdgerecht bestond uit biefstuk, 

aardappels en bloemkool. Het nagerecht bestond uit vanille ijs met slagroom.  
 

Na het eten kregen we de vrijheid om te kiezen wat we wilden doen. Bijna 

iedereen koos ervoor om gezellig een drankje te doen in het restaurant. Later 

op de avond werden meerdere spellen gedaan. In het restaurant was het 

wederom erg gezellig! Rond 00.30 uur werd het restaurant (bar) gesloten en 
ging iedereen naar zijn kamer. 

 

Mark Pelgrom 

Technische Commissie  
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Verslag dag 2 

Na een goede nachtrust begonnen wij de dag met een goed ontbijt om 

09.00 uur die tot ieders tevredenheid 
was. Er was voldoende koffie aanwezig  

om iedereen weer scherp te krijgen voor 

de training die wij zouden ondergaan van 

onze trainer Gerard Harmelink. Vol goede 

moed vertrokken wij naar een schitterend 
gelegen veld midden in de bossen. Er werd 

volop en scherp getraind.  

Na deze training gingen we te voet terug 

naar ons hotel en kwamen we langs het veld van vv Vierhouten. De jeugd 

liep zich al warm en enkelen van ons vroegen zich af wie er zou fluiten bij 
deze jeugdwedstrijd. Bij navraag zou de leider van Vierhouten fluiten. De 

link werd al snel gelegd en al gauw boden enkele van onze leden zich aan 

om de wedstrijd te leiden als compleet trio. Deze wedstrijd  werd dan ook   

op een professionele manier tot een goed einde gebracht. Vv Vierhouten 

was blij! 

 
Het arbitrale trio bij de jeugdwedstrijd! 

Natuurlijk volgde na 

de training en de 

wedstrijd een goed 

verzorgde lunch in 

Hotel De Foreesten, 
waar wij dit weekend 

verbleven. 

Hierna vertrokken 

wij per auto in onge-

veer 20 minuten  naar 
het nabijgelegen Oldebroek om aldaar de wedstrijd  OWIOS-PH Almelo 

te gaan aanschouwen die door ons clublid en talent Stan Smit geleid zou 

gaan worden. 

Vervolg Technische Commissie 
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Plaatsgenomen op de tribune waren wij 

getuige van een door Stan goed gefloten 

wedstrijd. Ook de bal gehakt in de rust 
smaakte goed. De volgende dag zouden 

wij deze wedstrijd nog bespreken. 

 

Na de wedstrijd reden wij direct terug 

naar ons hotel alwaar ons nog een PUB 
Quiz te wachten stond, in afwachting van 

ons diner. Ook deze quiz werd met overtuiging door iedereen met overgave 

gespeeld ! Weliswaar door sommigen met behulp van Google, maar vooruit….. 

Ook volgde er nog een spelletjesavond met onder andere verschillende  

disciplines: 

Hierna hadden we rest van de 

avond vrij om naar eigen inzicht 

te besteden……Op tijd naar bed, 
want zondag volgde er nog een 

wedstrijdbespreking ! 

Vervolg Technische Commissie 
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Verslag dag 3 

Na de eerste twee intensieve, leerzame en gezellige dagen gingen we ons 

opmaken voor de derde en laatste dag van ons Technisch Weekend in 
Vierhouten. Na het heerlijke ontbijt moesten we om 10.00 uur uitchecken. 

 

Dit verliep zeer voorspoe-

dig, mede omdat alle 

rekeningen de dag hier-
voor al betaald waren. 

Rond 10.30 uur volgde ons 

volgende programmapunt, 

te weten de evaluatie van 

de wedstrijd OWIOS - 
PH die geleid werd door 

ons lid en TW-deelnemer 

Stan Smit.  

 
Evaluatie 

De voorgaande dag hadden we ons lid Stan tijdens de wedstrijd OWIOS - 

PH als scheidsrechter aan het werk kunnen zien. 

De overige TW-deelnemers werden ingedeeld in vier groepen die elk een 

thema meekregen ter observatie van de wedstrijd in relatie tot Stan. Na 
de wedstrijd hebben Gert Keijl en Stan de wedstrijd met behulp van de 

beschikbare wedstrijdbeelden doorgenomen en geanalyseerd. 

 
De vier thema’s waren: 

• volgen en positie kiezen 

• omgaan met weerstand  

• disciplinair beleid 

• persoonlijkheid 

 

Vervolg Technische Commissie 
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Nadat elke groep de genoteerde punten had gebundeld, kregen zij het woord. 

 

Elke groep gaf zowel de positieve punten als de aandachtspunten weer, waarop 
Stan vervolgens kon reageren. Dit onderdeel werd prima begeleid door Wim. 

Stan stelde zich hierbij open en kwetsbaar op, waarbij de diverse aandachts-

punten door een ieder beargumenteerd werden, en vervolgens kon Stan zijn 

zienswijze hierop geven. Het geheel leidde tot een leerzame bijeenkomst, 

waarbij behalve Stan ook de deelnemers werden geconfronteerd met de diverse 
punten waarmee men zelf ook hun voordeel zouden kunnen doen. 

Al met al dus een zeer geslaagde activiteit. 

 

Bierproeverij 

Het ochtendprogramma werd vervolgens voortgezet met een bierproeverij. 
Onze Griekse gastheer Kuriakos gaf op deskundige wijze tekst en uitleg over 

bier in het algemeen en 

de vier biersoorten die 

we konden nuttigen. 

 
De opbouw van de 

proeverij was als volgt: 

• Lage landen, een 

Belgische biersoort 
die in Nederland 

gebrouwen wordt. 

• De bekende Brugse 

Zotte. 

• Het seizoensgebonden Bokbier.  

• De bekende dubbele Grimbergen. 

 
Kos had gedurende zijn uitleg alle belangstelling van de deelnemers. Dit resul-

teerde in de vele vragen en aanvullingen vanuit de deelnemers.  

 

Al met al wederom een zeer geslaagd activiteit die zeker bij de deelnemers in de 

goede smaak viel. 

Vervolg Technische Commissie 
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De terugreis 

Na de lunch werd de terugreis naar Deventer ingezet. 

Bij terugkomst in ons DSV clubhuis werden we verrast door een heerlijk 
broodje vlees. Deze werd onder het genot van een lekker drankje  

genuttigd. 

Voor de liefhebbers was er de mogelijkheid om te darten. 

 
Na een zeer geslaagd weekend gaat onze dank uit naar de organisatie en 

alle verdere deelnemers die er samen voor gezorgd hebben dat we een erg 

fijn weekend hebben kunnen doorbrengen. 

 

Een ieder was dan ook erg enthousiast en hierna kon tot slot, met een  
bedankje en met een luid applaus, dit geslaagde technische weekend  

afgesloten worden. 

 

Hans Noortman 

Vervolg Technische Commissie 
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Sint Nicolaasmorgen 23 november 2019 
 

Het was ook bij de sinterklaasviering voor de kinderen van de DSVenO 

weer een gezellig samenzijn op zaterdagmorgen 23 november 2019 met  

15 kinderen, en diverse ouders en grootouders.  

 
Dankzij de hulp van Ans en Rob van Zutphen achter de bar, die een ieder 

van koffie en overige lekkere dingen voorzagen deze ochtend, in een 

schitterend versierd clubhuis. Een stoel die al klaar stond voor de Sint en 

een tafel vol met cadeaus voor de kinderen. 

Dan de op het laatste moment ingehuurde ceremoniemeester Alexander 
IJsendorn die de aanwezige kinderen op een geweldig leuke wijze wist 

bezig te houden met een leuk memoryspel bij binnenkomst en tevens de 

Sint en zijn trouwe Zwarte Piet verwelkomde. Dit alles maakte dat het 

een gezellige aanvang van de ochtend werd.    

 
Nadat de Sint en zijn hulp uitgebreid de handen schudden van de kinderen 

en menig ouder en aanwezige grootouder, kon na de plichtplegingen door 

de Sint al ras daarna worden begonnen om het grote boek tot zich te ne-

men en de eerste kinderen bij 

zich te roepen. Met tussendoor 
samen met de kinderen wat 

mooie liedjes te zingen, zag de 

Sint toch nog kans om alle 

kinderen bij zich te halen en 

met hen een praatje te maken.  
Daarna kregen de kinderen van 

Zwarte Piet hun cadeau, choco-

ladeletter en chocolade  

wisselgeld en konden ze terug 

naar hun plaats en dan maar 
wachten met uitpakken van de 

cadeaus, nadat ieder kind zijn cadeau had ontvangen. 

Ontspanningscommissie 



Info DSV jaargang 20 nummer 5 december 2019  41 

 

Gelukkig bleek uit de reac-

ties van de kinderen dat ook 

dit jaar de ontvangen 
cadeaus bij hen in de smaak 

vielen en was er bij menig 

kind enthousiast te horen: 

‘Dit wou ik zo graag hebben’ 

en ‘Oh, kijk eens wat mooi’. 
 

Aan het einde van de 

ochtend richtte Sint, nog 

voordat hij met zijn gewel-

dige hulp naar een volgend 
adres zou vertrekken, zich middels een woord van dank aan Alexander voor 

zijn spontane hulp, aan de jaren van sponsoring door Rob van Zuuk Tegel-

werken en bij afwezigheid ook aan Gerard Harmelink voor zijn bijdrage  

middels het verzorgen van de wekelijkse lottogetallen, die daarmee even-

eens een belangrijke financiële bijdrage levert aan de kosten voor dit 
evenement. 

 

Rest alleen nog om de hulp Zwarte Piet, Sinterklaas en Corrie Duchatteau 

hartelijk te bedanken voor de ondersteuning van het leuke gezellige  

Sinterklaasfeest 2019. 
 

Gé Duchatteau 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Oktoberfest bij de DSV 
 

Het was weer zover het jaarlijkse Oktoberfest bij de DSV. Heerlijk weer 

een clubhuis omgetoverd tot een Beierse bier Taverne en iedereen kon zich 

op deze mooie donderdagavond weer uitleven op de Deutsche Schlagers. Dit 

moest wel gaan lukken met DJ Soeljee uit Deventer, die met een indruk-
wekkende installatie met verlichting en grote boxen groots hadden uitgepakt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Het grote deel van de leden was in een passende outfit en anderen lekker op 

hun eigen vertrouwde manier, maar lol hadden we. De avond begon rustig 

maar al snel kwam de sfeer er aardig in en vlogen de bierpullen over de bar 
en werd er samen met andere lekkere versnaperingen en flugels genoten van 

een fantastische sfeer. Dit werd perfect opgepakt door DJ Soeljee en de 

microfoon ging al snel de zaal in. Hierdoor was het karaoke-gehalte erg hoog, 

maar wel prachtig om te zien en horen. 

 
De beste deze avond was wat mij betreft Paul Haarhuis. Zijn vertolking van 

Tequila was grandioos. Waar ik 

telkens dacht tot een muzikaal 

hoogtepunt te komen, bleef het 

bij dat ene woordje, geniaal wat 
hebben we gelachen om deze 

briljante liedkeuze. 

 

 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Tijdens het Oktoberfest mag een lekker hapje niet ontbreken, die ook dit keer 

weer prima verzorgd werd door Pascal en Milan. Want met een beetje drank, 

hossen en springen is een lekkere vette hap tussendoor zeker welkom.  
De hamburgers en hotdogs met topping waren een prima keuze. Ze stonden er 

voor in de rij, of was dit nu een ouderwetse polonaise …. 

Al met al een 

geslaagd 

feest waar 
tot in het 

laatste uurtje 

van de avond 

werd genoten 

van de optre-
dens. 

 

Mooie plaatjes die vaak meer 

zeggen dan hele verhalen.  
 

Onderstaande foto is er dan ook zo één.  

1. Stephan: Genieten van een biertje en lekker 

zingen, ik ben in mijn sas. 

2. Marcel: Fotomomentje meepakken met mijn 
matties en iemand anders heeft mijn muts? 

3. Eric: Heerlijk Oktoberfest bij de DSV, lekkere 

tarwe smoothie, een van de betere activiteiten die 

ik niet wil missen.  

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Amerikaanse avond!!! 
 
De tweede donderdag van de maand  

november was geen normale kaart- en  

sjoelavond, maar eentje met een thema.  

 

Wij als commissie hadden er een tintje aan gegeven en er een Amerikaanse 
avond van gemaakt. De zaal was versierd met slingers, op tafels stonden 

Amerikaanse lekkernijen, zoals muffins, brownies en verse popcorn. Rond 

een uur of tien waren er ook nog broodjes hotdogs te eten. En natuurlijk 

mocht er geen Amerikaans biertje ontbreken en was er een voorraad  

Budweiser om te drinken voor de liefhebber.  
 
Tijdens de avond werd naast het  

gebruikelijke kaarten ook een Beerpong

-toernooi gehouden. Door de deel-

nemers werd fanatiek gestreden om de 

titel Beerpongers van de DSV.  
Er werden voor het toernooi koppels 

gevormd middels een blinde trekking.  

 

Uit het deelnemersveld kwam uitein-

delijk ook een finale voort. In de finale 
van het eerste DSV-toernooi stonden 

team Robert en Jochem tegen het team van Wim en Thom.  

Na een spannende finale waarin niet alles geoorloofd was, maar wel regels 

met voeten werden getreden, mochten uiteindelijk Wim en Thom zich de 

eerste Beerpongers van de DSV noemen, en konden zij de prijs in ontvangst 
nemen. 

 

Tijdens de avond werd er zoals gezegd ook gewoon gekaart en hierbij was 

Peter de betere van de andere kaarters die avond. Het was een gezellige en 

geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar volgens de Beerpongers. 
 

Pascal Smeenk 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Beste voetbalvrienden, 

 

Tijdens het Bestuurdersoverleg van COVS District Oost van 28 oktober jl. 
is de loting verricht voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, dat 

op zaterdag 4 januari 2020 wordt gehouden in de KHC-hal te Kampen. 

   

Er hadden zich twee COVS-groepen (Hengelo en NOT) afgemeld en de 

Scheidsrechtersverenigingen Almelo e.o., Enschede e.o. en Nijverdal e.o. 
meldden zich aan, zodat er elf deelnemende COVS-groepen zijn. Het toer-

nooi zal worden afgewerkt met een poule A met zes teams en een poule B 

met vijf teams. De loting leverde het volgende resultaat op: 

  

Poule A:                                     Poule B: 
1.  Enschede                                                1. Almelo 

2. Zutphen                                                  2. Doetinchem 

3. Nijmegen                                                3. Apeldoorn 

4. Nijverdal                                                4. Zwolle 

5. Winterswijk                                            5. Deventer 
6. Arnhem 

  

Zaalvoetbal toernooien 
 

JWvE 4 januari 2020  
 

in Kampen 

Vervolg Technische Commissie 
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Het toernooi wordt georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging  

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

De aanvang van het toernooi is om 09.30 uur. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o. organiseert het NK zaalvoetbaltoer-

nooi op 18 januari a.s. Als winnaar van het district Oost mag de DSV hier-
aan deelnemen. De wedstrijden zijn tussen 10.00 en 18.00 uur in Panningen.  

 

We reizen af naar Kampen en Panningen met de sterkste selectie ooit. We 

hebben de afgelopen toernooien laten zien dat we uitstekende zaalvoetbal-

lers binnen de vereniging hebben. 
 

De steun van onze leden kunnen we goed gebruiken. Noteer alvast deze data 

in uw agenda. Nadere informatie over beide toernooien zal via onze site 

https://www.dsveno.nl/ gecommuniceerd worden. 

 
Indien er nog vragen zijn, dan kun je bij een van de ondergetekenden 

terecht. 

 

Met sportieve groet, 

 
Technische commissie 

Derya Serik, Sezgin Degirmenci en Ronny Mulder 

Vervolg Technische Commissie 

https://www.google.com/maps/search/Veneweg+1,+8265+VC+Kampen?entry=gmail&source=g
https://www.dsveno.nl/
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Week van de scheidsrechter 
in de stedendriehoek 
 
Introductie 

Vorig jaar organiseerde iedere scheidsrechtersvereniging in de Steden-

driehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen) een avond in het kader van de 

week van de scheidsrechter. Dit jaar werd besloten één gezamenlijke avond 

te beleggen. 
Op woensdag 9 oktober wist Clay Ruperti de lange weg uit Rotterdam naar 

Deventer te vinden. Hij maakt deel uit van de masterclass bv en fluit regel-

matig wedstrijden in de Keukenkampioendivisie. Ook is hij actief als vierde 

man in de Eredivisie. 

Met beelden en verhalen nam hij de 40 aanwezigen mee in zijn loopbaan in 
het betaalde voetbal. Hij spaarde daarbij zichzelf niet, liet niet alleen zien/

horen waar hij een goede beslissing nam of voorstelde, maar ook waar hij de 

mist inging door te dringend advies te geven of te veel te vertrouwen op de 

stadionklok in plaats van het eigen horloge. 

 
Interactief 

Op een interactieve wijze werden thema’s als communicatie en samenwerking 

behandeld en -zoals gebruikelijk de laatste twee jaar- werd ook het VAR-

gebeuren belicht. Ook aan de hand van zijn eigen bijdrage als VAR. 

 
Ook besteedde hij aandacht aan de invloed van sociale media. ‘Internet  

vergeet niets’ … dus wees je bewust van wat jezelf post. Hij liet ook zien hoe 

op Twitter na een foute beslissing van hem vervelende en nare reacties  

volgden. Weet dan dat zoiets kan 

gebeuren, en denk na over hoe je 
daarmee kunt omgaan. 

Zijn lijfspreuk haalde hij bij de 

Franse denker André Gide weg, hij 

zei: ‘Blijf jezelf …ook als men je 

niet moet om een verkeerde 
beslissing … dan is het maar zo.  

Je bent er niet om te ‘pleasen’, 

maar om jezelf te blijven.’ 
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Week van de scheidsrechter 
in de stedendriehoek 
 

 
Tips 

• Doe wat je leuk vindt, pers jezelf niet in een keurslijf dat je niet past. 

• Communiceer met je assistenten of als de VAR kort en kernachtig. Geen 

omhaal van woorden, zakelijke omschrijvingen. Wees duidelijk in je  

advies. 

• Ben je overtuigd van een fout/misser, durf je dan kwetsbaar op te  

stellen. 

• Spelers (op het veld de eerst betrokkenen) beseffen dan dat een 

scheidsrechter ook maar een mens is. 

 

Sluiting 
Clay meldde verder dat vanaf de kwartfinales bij de beker geëxperimen-

teerd zal worden door VAR-beslissingen in stadions waar een verbinding met 

de geluidsinstallatie is door de scheidsrechter kort toe te lichten. 

 

De uitsmijter van de avond was een terugblik op zijn trip over het internet 
op zoek naar leden van de scheidsrechtersvereniging in de Stedendriehoek. 

Hij heeft er vele gevonden en deed ons op een ludieke wijze verslag. 

 

Han Marsman 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Gastspreker 

Op donderdag 17 oktober verwel-

komde voorzitter Peter Stolk de 

eerste spreker van de maand in het 
seizoen 2019/2020. Dennis Higler uit 

Amersfoort, scheidsrechter in het 

betaalde voetbal, had de weg naar 

Deventer gevonden. In het weekend 

ervoor nog actief als scheidsrechter 
bij Hongarije – Azerbeidzjan en de 

volgende morgen klaar om het vlieg-

tuig naar Brazilië te nemen om als VAR te fungeren op het WK onder de 17. 

 

In 2010 debuteerde hij in het betaalde voetbal. Na wedstrijden in de eerste 
divisie volgde in 2011 het debuut in de eredivisie. Sinds 2017 wordt hij ook 

aangesteld voor wedstrijden in het buitenland (UEFA/FIFA). 

Zijn motto is: ‘Geef voetballers zoveel mogelijk speelruimte, los het bij over-

tredingen zo klein mogelijk op, durf echter hard op te treden als dit nodig is.’ 

Hij maakt daarbij gebruik van de drie B’s: beschouwen, benoemen, bepalen.  
Het beste resultaat is er in zijn ogen als achteraf niemand meer weet wie de 

wedstrijd gefloten heeft.  

 

Een scheidsrechter moet goed communiceren met zijn/haar assistenten en de 

spelers. Leg uit -indien nodig- wat en waarom je een beslissing neemt. Weet 
ook dat niet altijd situaties helder zijn (er is soms een grijs gebied dat op 

meerdere wijzen geïnterpreteerd kan worden). Aan de hand van een clipje met 

beelden met Stijn Vreven -op dat moment trainer van NAC- laat Dennis zien/

horen hoe je door een situatie te benoemen, de angel uit een emotie haalt en 

zo bij een incident rust creëert. 
 

4e official en VAR 

Als scheidsrechter in het betaalde voetbal werk je ook met een 4e official, 

dus met een paar extra ogen en oren. Het vorige seizoen is bij vier situaties 

(doelpunt, mogelijke strafschop, mogelijke rode kaart en persoonsverwisseling) 
ook nog de inbreng van de VAR van belang. De communicatie verloopt via piep-

signalen en via de headset.  
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De scheidsrechter filtert de signalen/

adviezen en neemt de beslissing. Maak 

dus duidelijk wat je van de anderen  
verwacht, hoe je op hen vertrouwt en 

bouwt. Soms moet je daarbij je primaire 

reactie inhouden en tot 10 tellen. Even 

wachten en tijd kopen kan helpen om de 

greep op de wedstrijd vast te houden. 
Soms ook niet …dan is een snelle actie 

geboden. Hij legde dat uit met beelden 

van Go Ahead Eagles – RKC (finale nacompetitie), waarin hij voor een over-

treding van RKC floot en op weg naar de situatie een overtreding op een  

andere RKC-speler zag. Om de situatie niet te doen escaleren, kreeg de  
Eagle onmiddellijk geel en was de kou voor de geraakte RKC-speler uit de 

lucht. Vervolgens kreeg de eerste overtreder geel en werd het spel hervat 

met een vrije schop voor Go Ahead. 

 

Sluiting 
Het advies van Dennis is: maak dus een duide-

lijke inschatting van de situatie en handel 

ernaar. Jouw gezag wordt bepaald door je  

gedrag. Wat je uitstraalt krijg je terug. Wie 

respect verwacht, moet ook respect tonen. 
Wees duidelijk zonder arrogant of agressief 

te zijn. Door overleg kom je -ook als scheids-

rechter- veel verder.  

Dat Dennis zijn eigen wijze lessen waarmaakt, blijkt uit het feit dat hij in 

zijn 330 wedstrijden in het betaalde voetbal -tot nu toe- slechts 675 rode/
gele kaarten heeft getrokken!  

Na ruim anderhalf uur werd Dennis door Peter Stolk bedankt voor zijn  

inspirerende bijdrage. Met een bos bloemen en een tas vol Deventer lekkers 

ging hij -met een korte stop thuis- op weg naar het WK. 

 
Han Marsman 

 

Vervolg Gastspreker 
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Vervolg Gastspreker 

Op 21 november wist Ron Veenendaal de weg uit het Zeister bos naar de Keur-

kamp te vinden. Hij is al meer dan 25 jaar in dienst van de KNVB en vervult op 

dit moment de functie van ‘hoofd veiligheidszaken amateurvoetbal’. Ook al komen 
er soms heel vervelende situaties op zijn bureau, zijn uitgangspunt blijft dat het 

doel van zijn werk is een bijdrage te leveren aan het voetbalplezier. 

Zijn presentatie bracht hij op een interactieve wijze door vragen te stellen, 

reacties op te roepen, discussies niet uit de weg te gaan. 

 
Willen wij (KNVB, verenigingen, spelers, scheidsrechters, publiek …) ‘tob-clubs’ 

daadwerkelijk stoppen, dan moet een ieder die agressie op/rond het voetbalveld 

tegenkomt, zich bewust zijn van wat hij/zij ziet/hoort. Niet wegkijken, maar zo 

nodig ingrijpen en vooral melden aan de KNVB. Alleen dan kan in kaart gebracht 

worden wat er aan de hand is en kan actie worden ondernomen (van voorlichting 
tot aan ontzetting van het lidmaatschap). 

 

Voor een integrale aanpak moeten alle actoren (bestuurders, scheidsrechters, 

spelers en tuchtorganen) op elkaar afgestemd zijn, moet er -zo nodig- doorge-

pakt worden en moeten verenigingen/spelers/teams zich bewust zijn/worden van 
hun probleem. Geweld op/rond het veld is van alle tijden, maar deze constatering 

betekent niet dat je er niets aan kunt doen. Al zijn er wekelijks 30.000 

wedstrijden op de Nederlandse velden, elke molestatie, elke bedreiging, elke 

vuistslag of doodschop is er één te veel. 

 
Ron werkt volgens het onderstaande schema: 
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Vervolg Gastspreker 

Ongeveer 125 van de 3.000 verenigingen worden als een risico beschouwd. 

Via het bijhouden van een puntensysteem (meldingen door tegenstanders, 

scheidsrechters, rapporteurs, waarnemers, tuchtcolleges e.a.) komen zij in 
beeld. Als de hoogte van het aantal punten kritisch wordt, gaan (op dis-

trictsniveau) verenigingsondersteuners in gesprek met een vereniging en 

worden afspraken gemaakt om aan de problematiek te werken (voorlichting 

aan trainers/spelers, begeleiding aan ouders en ….). Werkt deze overeen-

komst en vermindert de agressie … dan is het risico verkleind. Zo niet, dan 
komt de volgende fase in beeld: gericht sturen en een uitvoeringscontract  

opstellen (in deze fase neemt de KNVB ook contact op met de gemeente waar 

deze risicovereniging vandaan komt – mogelijk zijn er ook externe hulp-

bronnen in te schakelen … de problematiek komt nooit zomaar uit de lucht 

vallen). Deze fase duurt meestal drie maanden.  
 

Op dit moment worden landelijk 25 verenigingen op deze wijze aangestuurd. 

Mocht dit niet werken, dan volgt de fase van sancties. Het dossier, waarin 

meldingen, plannen van aanpak en het contract zijn opgenomen, wordt aan een 

tuchtorgaan voorgelegd. Deze komt tot een uitspraak, waarbij de meest  
rigoureuze uitspraak is dat de vereniging het lidmaatschap van de KNVB 

ontnomen wordt. Ook deze fase duurt een maand of drie.  

Voor twee verenigingen wordt vermoedelijk nog dit jaar tot deze verre-

gaande stap overgegaan. Pas als deze maatregel is toegepast (alle teams zijn 

dan al weken niet aan de bak geweest), kunnen de spelers (voor zover niet 
persoonlijk bestraft) overschrijving naar een andere vereniging aanvragen. 

 

In het seizoen 2019/2020 zijn tot nu toe 500 meldingen bij de KNVB binnen-

gekomen. Op 300.000 wedstrijden lijkt dit een te verwaarlozen aantal, maar 

-zoals eerder opgemerkt- het zijn er 500 te veel. Waarden en normen horen 
bij het voetbal. Zonder respect (voor jezelf, voor een medespeler, een  

tegenspeler en de scheidsrechter) is er geen voetbal. Voetbal is een spel-

sport … geen oorlog! 

 

Rond de klok van 22.30 uur bedankte voorzitter Peter Stolk Ron voor zijn 
inbreng. 

 

Han Marsman 
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 Met ontsteltenis hebben wij kennis-

genomen dat ons erelid, Theo Solen, na een 

niet te overwinnen ziekte op 21 oktober jl. 
is overleden.  

 

Theo is slechts 70 jaar geworden.  

 

 
 

 

Theo was een bijzonder mens met het hart op de juiste plaats, altijd gedreven en 

enorm begaan met zijn eigen familie, de kinderen en kleinkinderen, maar ook onze 

vereniging. Met hem kon je urenlang praten over het verenigingsleven, de sport in het 
algemeen en de DSV in het bijzonder.  

 

Theo hield je scherp, zijn bestuurlijk vermogen, kennis en ervaring heeft de DSV vele 

malen geholpen bij haar ontwikkeling. Niet alleen 

in zijn rol als voorzitter van de COVS maar ook in 
de vele andere functies binnen onze vereniging en 

daarbuiten.  

 

Wat hadden we je graag weer begroet in ons club-

huis, maar helaas was je dit niet meer gegeven.  
 

Wij wensen Joke de kinderen en de kleinkinderen, 

veel sterkte bij het dragen en verwerken van dit 

grote verlies. 

 
Bestuur en leden van de Deventer  

Scheidsrechtersvereniging en omstreken. 
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