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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, voorzitter, 06-12631213
voorzitter@dsveno.nl
Martijn de Leest, secretaris, 06-51811772
secretaris@dsveno.nl
Wim Bronsvoort, penningmeester, 06-10624460
penningmeester@dsveno.nl
Paul Haarman, Ontspanningscommissie, 06-23280085
ph.haarman@gmail.com
Dick Toorneman, algemeen, 06-51147187
dr.toorneman@gmail.com
Rudie Boone, 2e penningmeester, Opleidingen, waaronder spelregels,
06-51115969
rudieboone@gmail.com
Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664
madcops@msn.com
Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer.
IBAN nummer DSV: NL56RABO0314545700
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur

Februari 2020
27 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker T. Lubbers
Maart 2020
05 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur
12 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur
19 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur
26 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur
28 Klaverjasmarathon aanvang 10.00 uur

spelregelavond
ontspanningsavond
praatavond
gastspreker Richard Martens

April 2020
02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
04 Paasbingo, aanvang 20.00 uur
09 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond
16 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond/gastspreker
23 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond
30 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond
Mei 2020
07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond
14 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond
21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur vrije avond (Hemelvaartsdag)
28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur
Juni 2020
04 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21 uur vrije avond
11 Zomerreces. Snufjesavond
18 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur
20 NK veldvoetbal COVS, in Amsterdam
25 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur
27 IJssel en Berkel toernooi COVS District Oost te Voorst

Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave april 2020,
Uiterlijk 14 april 2020
Jaargang 21, nummer 2 verschijnt 27 april 2020.

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen
de komende dagen?
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Van de Voorzitter
2019 een jaar met allerlei uitdagingen… maar wat hebben we genoten.
2020 wordt een mooi verenigingsjaar voor onze vereniging…
We schrijven voor onze info, maar tegelijkertijd ben ik bezig voor onze
JALV op de 13e februari 2020.
Ben ik a.i. af en gaan we door als voorzitter ? Ik heb goede hoop dat ten
tijde van het lezen van deze info, ik de dubbelrol in het bestuur kan neerleggen. En ons dan mede-bestuurslid en commissievoorzitter Paul Haarman
de taken van de OC van mij overneemt!
Het zou fijn zijn om samen met het bestuur ons nu volledig te kunnen
focussen op de bestuurlijke en verenigingsuitdagingen, zonder te worden
afgeleid door andere commissiezaken die overigens met plezier zijn
gedaan, aangezien deze net zo belangrijk zijn als de andere taken.

We hebben de diverse positionele bestuurlijke veranderingen gerealiseerd en opgevangen, en zijn er klaar voor om met een andere invulling
richting te geven aan de verenigings-beleidszaken.
Paul toch stiekem al een voorschot om je te feliciteren, want dat komt
waarschijnlijk wel goed en natuurlijk Dick Toorneman ook. Wat geweldig
dat jullie de vereniging een warm hart toedragen en ons komen ondersteunen.
Maar daar later in de volgende editie meer over als de JALV achter de
rug is en we het volledige nieuwe bestuur hebben gepresenteerd. En dan
tegelijkertijd een dankwoord kunnen uitspreken voor diegenen die deze
verdienen na al die jaren van inzet.
Voor nu ligt de aandacht bij onze vereniging, onze toegevoegde waarde
aan de arbitrage in Oost en omstreken, de ontwikkeling van onze eigen
leden en de bijdrage van het COVS en de KNVB hieraan.
Info DSV jaargang 21 nummer 1
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Vervolg Voorwoord
Daarnaast niet te vergeten de communicatie tussen deze beide organisaties en ons als DSV en wat dit voor ons als officials in hun wekelijks
uit te voeren passie betekent. Namelijk het fluiten, assisteren,
coachen en begeleiden van wedstrijden op het veld en in de zaal.
De meest vreemde berichten komen soms voorbij in KNVB voetballand
en er worden beslissingen gepubliceerd die op basis van de dan
genoemde redenen alleen maar ongeloofwaardiger klinken. We gaan
dan ook proberen deze ergernissen om te zetten in ideeën en verbeteringen.
Tevens werken we aan de gewenste helderheid en transparantie voor
begeleiding op alle niveaus, daar waar ontwikkeling en doorstroming
mogelijk is, zowel binnen als buiten het district.
Onze dank gaat uit naar alle commissies en onze vrijwilligers die ons
hierbij ondersteunen. En ook zij die ons de activiteiten bieden waarvoor we elke week weer met plezier naar ons clubhuis weten te komen.
Behoud onze normen en waarden, toon respect voor elkaar en heb
begrip voor een ieder binnen onze vereniging. Een ieder is uniek en
begaafd op zijn eigen manier, blijf dicht bij jezelf en zie de potentie
en talenten van een ander.
Wij wensen alle zieken en zij met een blessure een voorspoedig
herstel of beterschap toe.
Laten we ons motto niet uit het oog verliezen ‘Samen staan we sterk’!
Peter Stolk
Voorzitter
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2020
Commissie Opleidingen

Vraag 1
Een doelverdediger heeft de bal in bezit en wil deze naar een medespeler gooien. Maar in
plaats van die medespeler te bereiken, gooit hij de bal tegen de scheidsrechter aan. Nog
voordat een tegenstander bij de bal kan komen, raapt de doelverdediger de bal weer binnen
zijn strafschopgebied op. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a) Affluiten en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de aanvallende
partij op de plaats waar de doelverdediger de bal opraapte.
b) Affluiten en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de aanvallende
partij op de plaats waar de scheidsrechter werd geraakt.
c) Affluiten en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal voor de doelverdediger op
de plaats waar de scheidsrechter werd geraakt.
d) Doorspelen.
Vraag 2
Een verdediger neemt een vrije schop en speelt de bal in de richting van zijn eigen doel. Als
hij ziet dat een aanvaller op de bal afgaat, speelt hij de bal snel opnieuw en ontneemt daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans. Wat beslist de scheidsrechter?
a) Indirecte vrije schop en geen disciplinaire straf.
b) Indirecte vrije schop en een gele kaart.
c) Indirecte vrije schop en een rode kaart.
d) Directe vrije schop of strafschop en een rode kaart.
Vraag 3
Tijdens het spel merkt de scheidsrechter dat er van een team meer dan elf spelers op het
speelveld staan en dus actief deelnemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a) Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht
om het totaal op elf te brengen.
b) Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht
om het totaal op elf te brengen. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan
de bond.
c) Hij onderbreekt direct het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf
te brengen en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij
op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. De scheidsrechter moet het
voorval rapporteren aan de bond.
d) Hij onderbreekt direct het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf
te brengen en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het
laatst geraakt werd. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2020
Commissie Opleidingen

Vraag 4
Bij een inworp staat een tegenstander op minder dan 2 meter van de plaats waar de
inworp moet worden genomen. De scheidsrechter vermaant de speler om meer afstand te
nemen, maar de speler doet dit niet. De inworp wordt genomen en correct uitgevoerd. De
scheidsrechter fluit toch af. Wat moet hij nu beslissen?
a) Een indirecte vrije schop toekennen aan de tegenpartij op de zijlijn en een gele
kaart tonen aan de speler die onvoldoende afstand nam.
b) Een indirecte vrije schop toekennen aan de tegenpartij op de plaats waar deze
speler stond en een gele kaart tonen aan de speler die onvoldoende afstand nam.
c) De inworp over laten nemen.
d) De inworp over laten nemen en een gele kaart tonen aan de speler die onvoldoende
afstand nam.
Vraag 5
De bal zou tijdens het spel anders over de zijlijn zijn gegaan, maar een wisselspeler
houdt de bal tegen. De scheidsrechter fluit af. Hoe moet hij nu het spel hervatten?
a) Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
b) Met een directe vrije schop voor de tegenpartij.
c) Met een scheidsrechtersbal.
d) Met een inworp voor de tegenpartij.

Antwoorden februari 2020
De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op pagina 29.
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Uit de sponsorhoek
In deze editie moeten wij u helaas mededelen dat een paar sponsoren
hun medewerking voor 2020 hebben moeten opzeggen om diverse redenen, zoals verkoop van het bedrijf of gedwongen stoppen in verband met
de gezondheid of wijziging van de marketingstrategie en ga zo maar
door..

Dit is voor de DSV niet de eerste keer dat wij dit meemaken en na de
gedwongen acquisitie hebben we gelukkig weer een paar nieuwe sponsoren bereid gevonden om de DSV vanaf 2020 ook te gaan ondersteunen,
gezamenlijk met de oude vaste kern. Graag stellen wij ze aan u voor.
Als eerste is de Deventer Opel dealer Broekhuis bereid ons te ondersteunen met een geweldige ludieke actie. De sponsorbijdrage is afhankelijk van hoeveel wij, leden van de DSV, gebruik maken van de aangeboden diensten. Op pagina 2 kunt u precies lezen wat dat voor de club
kan opleveren. Voor alle merken geldt deze clubactie. Dus maak er
gebruik van. De aangeboden ondersteuning is fors.
De tweede nieuwkomer is Rene Kooij van Copy& Design gevestigd aan de
Grote Poot 3-5 te Deventer. De naam dekt de lading, zodat u weet
welke diensten daar worden aangeboden.
De Plus Kolkman op Borgele gaat ons ook ondersteunen. Wekelijks
worden door deze grote supermarkt vele goederen aan de DSV
geleverd. Uiteraard kan iedereen daar terecht voor zijn eigen boodschappen. Deze supermarkt kent zeer mooie reclameaanbiedingen, en
dat elke week weer opnieuw, en staat bekend om een gedreven personeelsbestand. Niet te vergeten is er een spaarprogramma met een
geweldig rendement waar geen enkele bank tegenop kan!!!
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Vervolg Uit de sponsorhoek
Daarnaast zit pizzeria-ristorante De Kroon uit Rijssen er aan te komen.
Tevens kijken we uit naar de opbrengst van Salland zorgverzekeringen
over 2020..
Al onze nieuwe sponsoren heten we natuurlijk van harte welkom en
bedanken wij voor de ondersteuning, maar dit laatste is natuurlijk ook
van toepassing op de vertrekkende sponsoren.
Al onze sponsoren zijn via internet goed te bereiken door via onze eigen
site de gewenste banner aan te klikken. U bent dan direct op de site van
de adverteerder. Gemakkelijker kan het niet.
Tot besluit verzoeken wij de leden van de DSV, bij hun dagelijkse of
minder dagelijkse aankopen, aan onze sponsoren te denken.

Alvast hun dank hiervoor.
Tot de volgende keer.
Erik Nieuwenhuysen.
Sponsorzaken

‘
DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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Jan Visser Bokaal 2020
Op 3 februari gingen wij met het spelregelteam en de commissie
Opleidingen naar Apeldoorn om daar te strijden voor de winst in de
Jan Visser bokaal. Na twee trainingen om daar weer even het gevoel
te krijgen hoe het er ook alweer aan toeging, had ik een goed gevoel.
Het spelregelteam bestond deze avond uit Han Marsman, Peter Stolk
en Sezgin Degirmenci. En het team Opleidingen bestond uit Alexander
IJsendorn, Marcel van Schalkwijk en Rudie Boone. Het ene team kon
ik wel goed sturen, maar het andere team had bestuurlijke macht
over mij.
Deze avond waren vier COVS-teams aanwezig, waarmee wij de strijd
moesten aangaan. Met de nieuwe manier om via een socrative app de
wedstrijd te spelen.

Als je een antwoord gaf, kreeg je meteen te zien of je het goede
antwoord had gegeven. Als supporter in de zaal mocht en kon je ook
meespelen. Je kreeg dan dezelfde vragen. Na twee rondes was mijn
score zo laag dat ik maar zei dat ik het programma per ongeluk had
gewist. Of was het onkunde van mijzelf. Ehu! Ik weet het wel.
Door dit nieuwe en goede systeem wordt het wel wat afstandelijker
om een goede indruk te krijgen van wat de teamspelers doen.
MAAR! DAN! Was het pauze en kwamen de beide teams aan tafel te
zitten. Nadat de drankjes op tafel kwamen te staan en de schaal met
hapjes was neergezet met onder andere kaas en worst, vertelden de
teamspelers wat ze gescoord hadden.
Nu had ik na de pauze weer het volledige overzicht.
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Vervolg Jan Visser Bokaal 2020
In de vierde ronde kwam er weer heel wat bekends langs voor de quizvragen. Dan kon je ook als ondersteunende supporters met elkaar
vergelijken wie het juiste antwoord had gegeven.
De spelers beantwoordden de vragen ook nu met de socrative app.
Nadat alle spelers een lamme hand of vingers hadden van het appen,
kwam er net zo als vroeger een einduitslag uit. Wie er in Deventer 1
of 2 zat, mogen jullie zelf uitzoeken. Zie de einduitslag hierna.
Het hele team was zeer verheugd dat de commissie Opleidingen meespeelde en dit deden ze niet onverdienstelijk.
Maar ik als coach vond het belangrijk dat ze fysiek lieten zien dat ze
waardering hadden voor het spelregelteam.

Coach,
Gerard Harmelink

1. Arnhem
2. Apeldoorn
3. Deventer 2
4. Deventer 1
5. Zutphen

243 punten.
222 punten.
219 punten.
201 punten.
189 punten.

De persoonlijke winnaar van deze avond was Paul Reijbroek van
Arnhem

Info DSV jaargang 21 nummer 1

februari 2020

17

Info DSV jaargang 21 nummer 1

februari 2020

18

Verjaardagen komende maanden

Februari

Maart

April

9

Wilco Lobbert

3

Eric Philippo

5

Frans Lugtenberg

10

Derya Serik

5

Jeffrey Kleine Koerkamp

8

Herman Veldhoen

15

Wim Bronsvoort

7

Bram Dijkhuizen

10 Mick Bronts

15

Rudi Middendorp

10 Gerrit Nijenhuis

10 Stephan Zwier

18

Evert-Jan Eggink

11 Gert Keijl

11

19

Edwin Mulder

13 Robbert Karkdijk

16 Jochem Odink

22

Ans Peters

17 Mario Julius

19 Geke Vergeer

22

Frans te Riele

21 Dick Schneider

20 Erik Koopman

23

Roelof Timmermans

23 Rob Span

21 Nick Koers

26

Marc Haverkamp

28 Jos Pleizier

25 Joop Lodewijk

27

Hanneke Schaap

30 Djarno Brokelman

27 Jelle van de Valle

28

Sjoerd Nanninga

29

Maarten Hulst

Wilma Zwier

28 Han Marsman

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne
verjaardag toegewenst:
Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud
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Commissie Opleidingen
Frisse wind of storm in een glas water?
Het wordt er allemaal niet beter op… althans, als je de afgelopen
twee maanden terugkijkt. In het vorige artikel van onze commissie
besteedde ik hoofdzakelijk aandacht aan racisme binnen en buiten het
voetbal. Daarna brak de donkere tijd rond Kerst en Oud & Nieuw aan.
De mistige jaarwisseling vond plaats, waarin traditioneel vuurwerk
werd afgestoken en een handvol raddraaiers had hun pijlen bijna even
traditioneel weer op hulpverleners gericht, maar dan anders. In de
tussentijd verscheen in de media een tweetal opvallende berichten:
een digitale videoboodschap van Rutger Bregman, met als titel ‘Het
water komt’ en begin deze maand verscheen er een persbericht van de
HEMA over de ‘moorkop’ die (in de tijd van hoog water) omgedoopt
moest worden tot ‘chocoladebol’. Het zette me aan het denken…
‘
Zoals onze voorzitter tijdens de JALV prima verwoordde: ‘Achterom kijken moet
je niet te lang doen, want dan sta je met je rug naar de toekomst’. Ik hou er ook
niet van eindeloos te blijven hangen in het verleden. Ouwe koeien uit de sloot
trekken voor de gezelligheid vind ik prima, maar de lessen uit het verleden, daar
leren we maar bar weinig van gezien de rampspoed die de wereldgeschiedenis ons
keer op keer presenteert. Alleen gebeurt dat nu in een steeds hoger tempo en is
het direct wereldkundig.
Als je een antwoord zou moeten geven op de vraag: ‘Wie is jouw idool?’ dan heb je
het al gauw over normen en waarden. Deze heb je meegekregen in jouw eigen
verleden, in je opvoeding en in je eigen omgeving (vrienden, school, werk, sport,
hobby etc). Je hebt je laten inspireren door mensen die een voorbeeld voor jou
waren, omdat ze grote dingen hebben gedaan of geprobeerd hebben te bereiken.
En die pogingen pasten bij jouw eigen normen en waarden, waardoor je je idolen
respecteerde.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Het lijstje met mijn idolen is gevuld met de groten der aarde: Mahatma Ghandi,
Nelson Mandela en Martin Luther King. U weet wel, die van ‘I have a dream…’
Een vierde, wellicht minder bekend, is Steve Biko (prachtig verfilmd in Cry
Freedom). Allemaal streden ze op hun eigen, meestal geweldloze wijze, tegen het
apartheidsregime en de rassenscheiding in hun tijd. Mandela mocht de respectabele leeftijd van 95 jaar bereiken toen hij in 2013 overleed. Ghandi werd op
bijna 80-jarige leeftijd in het bijzijn van twee achternichten in koelen bloede
vermoord. De andere twee kwamen er nog slechter vanaf: King was slechts
39 jaar toen hij op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis doodgeschoten
werd. Ditzelfde motel doet vandaag de dag dienst als een burgerrechtenmuseum.
Biko overleed toen hij 30 jaar was. Over zijn mensonterende lijdensweg en het
dramatische lot dat hem trof, hebben onder anderen Peter Gabriel en de Simple
Minds treffende muziek gemaakt. De moeite van het opzoeken meer dan waard.
Een nog actueler idool is Barrack Obama, u ook niet onbekend. Hij sprak de
memorabele woorden: ‘We moeten mensen niet beoordelen op hun huidskleur,
maar op hun gedrag.’ Iets dichterbij en in de wereld van de arbitrage was wijlen
Ignace van Swieten voor mij een echt idool. Klein van stuk, groots qua persoonlijkheid. Wat een geweldig mens was dat!
Wat valt op? Alle idolen die ik heb genoemd, hebben een donkere huidskleur.
Bijna al mijn idolen hebben hun vaders op (zeer) jonge leeftijd verloren. Van de
overleden idolen, zijn er drie door moord om het leven gekomen en hebben er
vier een zwaar leven geleefd, met zware martelingen en langdurige gevangenschap. De allerbelangrijkste reden dat ik hen op een voetstuk plaats, is dit: zij
hebben zich het grootste deel van hun leven ingezet voor de mensheid en zij
hebben die strijd nooit opgegeven. Door zichzelf te blijven en door geweldloos
te communiceren, hebben zij hun strijd gevoerd (dus zonder een ander onrecht
of verdriet aan te doen). Ze begrepen stuk voor stuk dat een mens zichzelf mag
zijn en ze zetten in op verbinding. Dat is exact waar voor mij de basis van dit
artikel ligt, met het vizier nadrukkelijk gericht op wat voor ons ligt:
de toekomst!
Want waar ik het de vorige keer had over racisme, zou ik er nu graag een paragraaf aan toevoegen over ‘geweldloos communiceren’. Daar zijn boeken zat over
geschreven, maar die van grondlegger Marshall Rosenberg, een (blanke) Amerikaanse psycholoog, is de bron geweest voor dit concept.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Heel in het kort betekent het dat je je hebt leren uitdrukken en hebt leren luisteren, door je aandacht bewust te richten op vier gebieden:
•

wat we waarnemen;

•

wat we voelen;

•

wat we nodig hebben;

•

wat we graag zouden willen om ons leven te verrijken.

Als ik voor mezelf spreek, zou ik heel graag iets voor een ander betekenen, net als
mijn idolen, alleen dan op een ander gebied of niveau. Dat zou mijn leven verrijken
en een geweldige impuls geven. Dat is wat mij betreft niet in een salaris uit te
drukken.
‘Geweldloze communicatie’ is zeker niet eenvoudig: het wil ons beter naar elkaar
laten luisteren, brengen tot een dieper respect en groter inlevingsvermogen
(mededogen) en een wederzijds verlangen aanwakkeren om vanuit het hart te geven.
Toe maar! Obama zei het in soortgelijke bewoordingen (al weet ik niet meer precies
hoe hij het verwoordde): ‘Als baby word je niet geboren met haat. Dat is aangeleerd. Dus is het ook mogelijk het kind te leren te leven met liefde’.
De laatste tijd worden we geconfronteerd met een hoge waterstand, maar dat niet
alleen. Volgens Bregman staat het water ons aan onze lippen. Dat kunt u zien in een
video van bijna vier minuten via de link https://decorrespondent.nl/hetwaterkomt
Hoe serieus we deze boodschap moeten nemen, zal de toekomst uitwijzen en ik ben
geen kenner, maar ons land zou mogen (moeten) leren van onze jonge geschiedenis…
Daarnaast worden we ‘overspoeld’ met berichten die we liever niet horen of lezen.
Er branden openlijke discussies los over wat wel en niet gezegd mag of kan worden.
Nederlanders die klagen, omdat ze te lang op een duur betaalde luxe cruise vastzitten, terwijl vanuit Noord-Afrika vluchtelingen met enige regelmaat hun leven op
het spel zetten om op wat voor boot dan ook een oversteek naar een beter leven te
kunnen maken. En weer ergens anders zouden mensen hun stad graag ontvluchten,
omdat die in de greep gehouden wordt van een dodelijk Chinees virus.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Stonden we eerst alleen argwanend tegenover China dat de wereldeconomie zou
beheersen, later waren we bang dat Aziaten onze computers zouden hacken; nu
leert de actualiteit ons dat de wereldinvloed van de Chinezen ongewild verre impact
kan hebben door het beangstigende Corona-virus. Toen ik daar voor het eerst over
hoorde, dacht ik dat het een variant was van de Mexicaanse griep, waar sinds 2009
circa 18.500 mensen aan stierven. Inmiddels weten we dat het Corona-virus een
geduchte tegenstander is, waar niet mee gespot moet worden. Toch meende Radio10
-DJ Lex Gaarthuis er grappen over te kunnen maken door het lied ‘Voorkomen is
beter dan Chinezen’ op de landelijke zender ten gehore te moeten brengen. U mag
ervan vinden wat u wilt…
In navolging van de Zwarte Piet-discussie, het veranderen van de ‘Negerzoen’ in
Zoen en onlangs de ‘Moorkop’ in ‘Chocoladebol’ breekt er op diverse sociale media
steeds vaker een discussie los over wat nog wel kan en wat niet meer mag in een
land waarin vrijheid van meningsuiting een belangrijk goed is. Maar dat betekent
niet dat je maar te pas en te onpas kunt roepen wat je wilt. Feit is wel dat de grens
tussen ‘oké’ (van de Calvé-pinda?) en onacceptabele uitingen nu ernstig zoek is.
Als je het mij zou vragen, is dat natuurlijk ook per geval verschillend, maar ik denk
dat een aantal zaken van belang zijn bij het bepalen of iets nog wel kan of dat het
(net) over de grens van het toelaatbare is:

•

Allereerst denk ik altijd: Draai het eens om? Wat zou je ervan vinden als jij in
de schoenen van die ander staat en je krijgt te horen wat je een ander toedicht? En kun jij je ècht innerlijk voorstellen wat jouw opmerking voor die ander
betekent? Twijfel je? Dan adviseer ik het achterwege te laten.

•

Kennis van zaken en omgevingsbewustzijn: als je niet weet waar je over praat,
kan je een ander kwetsen zonder dat je er erg in hebt. Als je je niet bewust
bent van je omgeving en wat de mensen die zich daarin begeven, bezighoudt, kan
je een grens overschrijden voordat je er erg in hebt. Een belangrijke graadmeter is denk ik dat je mensen kwetst met opmerkingen of zgn. ‘grappen’ over
dingen waarvan je niet weet dat het die ander bezighoudt. Het lijkt op het
eerste gezicht leuk, maar als je er beter over nadenkt, is de humor opeens
ver te zoeken. Voor mij persoonlijk gaat iemand te ver als er ten koste van een
(kwetsbare) groep iets neerbuigends gezegd wordt.
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Vervolg Commissie Opleidingen
•

Daarnaast is het van belang in welke tijd, context en cultuur dingen gezegd
worden. Zeker bij levende talen als de onze. In onze cultuur hebben de woorden
‘donker’ en ‘zwart’ over het algemeen een negatieve betekenis of bijsmaak. Wij
associëren het met de nacht, met depressie en dood, terwijl in andere landen
bij uitvaarten de kleur wit in perioden van rouw gedragen wordt. Ik neem daar
geen aanstoot aan. Sterker nog: ik vind dat eigenlijk heel mooi, maar ik kan me
heel goed voorstellen dat anderen moeite hebben met woorden als nikker, neger,
zwarte of iets van die strekking. Vraag je gerust af of een van mijn idolen deze
woorden zelf in de mond zou nemen. Of, iets makkelijker misschien: of je
dezelfde grap zou vertellen aan iemand over wie het gaat? Dan kijk je er vaak
toch anders tegenaan.

•

De andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat we in een veranderende tijd
leven. Een multiculturele samenleving, waarin we moeten leren met elkaar om te
gaan. We wonen en leven wel met (of eigenlijk naast) elkaar, maar hoe goed
kennen we elkaar nu eigenlijk? Hebben de immigranten zich ook goed verdiept in
onze cultuur en gewoonten toen ze in Nederland kwamen wonen? Het is al moeilijk om elkaar niet te kwetsen als Nederlanders onderling, laat staan als er een
andere cultuur, een ander geloof, geaardheid of achtergrond bij komt kijken…
Wij Nederlanders zijn direct als we onszelf vergelijken met andere volkeren in
de wereld. Maar, eerlijk is eerlijk, onlangs deelde een lid van onze vereniging me
nog mee dat er zeker een verschil is tussen Oost en West, ook in Nederland! Als
het al lastig is daar binnen onze landsgrenzen op een fatsoenlijke manier mee
om te gaan, hoe moeilijk moet het dan niet zijn als we over die grenzen heen
kijken? En dan heb ik het nog niet eens over mensen met een zogenaamde
(gedrags)beperking, over anders denkenden, over mensen van een ander ‘niveau’?

Er is nog een lange weg te gaan. Ik vind het goed te kijken of bepaalde ingeburgerde
begrippen nog van deze tijd zijn. Maar neem ze dan ook mee in de inburgeringscursus en leg uit wat deze begrippen voor ons als Nederlanders nu nog betekenen en
of dat gerechtvaardigd is.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Ik denk zomaar aan een aantal, voor ons alledaagse dingen:
Jodenkoeken (van oorsprong van een Joodse bakker in Amsterdam of zo genoemd
vanwege het platte Joodse brood), Moorkoppen (afkomstig uit Mauritanië, of
gebruikt voor paarden met zwarte koppen), Negerzoenen (door de kus die je geeft
als er nog chocolade aan je lippen zit), zigeunersaus (proevend van de saus kwijnde
de kok weg, dromend van een zwoele zigeunervrouw), en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ikzelf vind bijvoorbeeld vla erg lekker en heb geen enkel probleem met
de naam Blanke vla of bitterkoekjesvla (terwijl ik bitter juist vies vind).
Wilt u eens met mij meedenken en aangeven of we als scheidsrechters moeten
optreden tegen begrippen als ‘koekenbakker’, ‘Turks fruit’, ‘bokkenpoot’, ‘Vlaamse
friet’, ‘Wiener Schnitzel’, ‘Spaanse Peper’, ‘Vietnamese Loempia’s’, ‘Griekse yoghurt’
of ‘Amsterdamse uien’? En wat te denken van ‘pootaardappels’, ‘bloempotten’ of
‘flikkerlichtjes’? Moeten we daar wat mee?
Kunnen we in deze tijd nog wel genieten van een heerlijk ‘Corona-biertje’? En wat zou
de Partij van de Dieren vinden van ‘Bokkenpootjes’ of ‘Gestampte muisjes’ die ik
vroeger zo graag at? Of genieten we er maar stilletjes van, evenals andere verrijkingen die onze taal in zich heeft om uiteenlopende begrippen kleur mee te geven? Of
denk ik nu te zwart-wit? Of mag ik dat juist ook weer niet zeggen…?
Op de jaarvergadering heb ik de vrijheid genomen me namens de commissie Opleidingen aan te sluiten bij de woorden van onze voorzitter: we willen ons (ver)binden aan
elkaar. Door geweldloos te communiceren, kunnen we heel ver komen. Als we eerder
genoemde benamingen horen langskomen, kunnen we het daarover hebben, zonder
elkaar te veroordelen.
Ik ben zelfs zo stellig, dat we het principe ‘geweldloos communiceren’ als onderlegger kunnen gebruiken in de workshops en spelregelavonden die we nog gaan verzorgen
het komende verenigingsjaar. Het wordt ons nieuwe uitgangspunt, waarmee we direct
gaan experimenteren bij ambitieuze en vernieuwende coaching met behulp van
headsets tijdens de Deventer Voetbal Cup. Ik zou graag schrijven aan een programma, waarmee alle Deventer Scheidsrechters geweldloos communiceren in hun DNA
met zich meedragen, en zich daardoor onderscheiden van hun collega’s uit andere
delen van Nederland. Het wordt een nieuw Hanze-Handelsmerk, een huzarenstukje
(oeps!) van de bovenste plank.
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Nog twee voorbeelden van personen binnen de DSV die geweldig geweldloos kunnen
communiceren: Ze zijn op de jaarvergadering gehuldigd: Gerhard Langenkamp en
Ernst Waanders: twee iconen, die op hun geheel eigen wijze invulling geven aan hun
rol binnen de vereniging. Het citaat dat Gerhard als voorzitter graag met een kwinkslag hanteerde als hij gecorrigeerd werd op een mogelijke verspreking, was een simpel: ‘Dat zeg ik’ en de kou was door de humor direct uit de lucht. Ernst kan op geheel
eigen wijze zijn boodschap overbrengen. Ook tijdens de rondvraag deed hij dat weer
en ik ben hem er dankbaar voor. Ik heb hem ervoor gecomplimenteerd en ik hoop dat
beide heren nog lang in goede gezondheid in ons midden zullen blijven. Samen overigens goed voor 110-jaar jubileum! Als dat geen idoolstatus oplevert…
Om naar een eind toe te werken, zou ik hier prikkelend kunnen vermelden dat ons
spelregelteam verslagen is door de commissie Opleidingen, die eigenlijk onvoorbereid
meedeed aan de Jan Visser-bokaal te Apeldoorn. Als ik hetzelfde geweldloos zou
communiceren, zou ik bijvoorbeeld zeggen dat ik trots was op de deelname van twee
Deventer spelregelteams, die beter scoorden dan de winnaars van de avond en ik zou
wijzen op een gezonde onderlinge strijd en saamhorigheid. We konden veel van elkaar
leren.
Omdat ‘Onderwijs (volgens Mandela) het meest krachtige wapen is om de wereld te
veranderen’ hoop ik dat de uitdaging om geweldloos te gaan communiceren als
DSV’ers niet alleen wordt voorgeleefd door ons als commissie, maar dat het als
frisse wind door onze vereniging waait en ver daarbuiten. Alleen dan zullen wij voorop
lopen, onze nek uitsteken voor een betere wereld en zijn ‘donkere’ wolken van racisme een storm in een glas water gebleken. Ze worden verbannen van de velden en we
zullen de taal bezigen die ons allen verrijkt.
In dat kader (onderwijs) kijken wij graag over onze grenzen heen en hebben we op
donderdag 27 februari handbalscheidsrechter Tonnie Lubbers in ons midden. Hij zal
ons onderwijzen over de aspecten van de arbitrage in de hoogste handbalcompetities
van ons land. We hopen op een leerzame avond en heten u allen geweldig welkom!
Met een oprechte en geweldloze groet, mede namens Alex en Rudie uit de commissie,
Marcel van Schalkwijk
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Uitleg spelregelvragen
Antwoorden schriftelijke spelregelvragen
1A, 2A, 3D, 4B, 5B
Uitleg bij spelregelvraag 1
De bal gaat na aanraking met de scheidsrechter niet in het doel, er ontstaat
ook geen veelbelovend vervolg, maar de bal komt hier bij de doelman terug.
Deze mag de bal niet voor de tweede maal in zijn bezit nemen, zonder dat de
bal door een tegenstander werd gespeeld of geraakt. De bestraffing voor het
voor de tweede maal spelen van de bal, is een indirecte vrije schop voor de
tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede maal
opraapte.
Uitleg bij spelregelvraag 2
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt
voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een indirecte vrije
schop toegekend (behalve als hij dit doet met de hand of arm). Hij ontneemt
de aanvaller geen duidelijke scoringskans, omdat hij geen overtreding maakt
tegenover de tegenstander, dus een rode kaart is hier niet op zijn plaats. Het
tweemaal spelen van de bal is geen overtreding die met een gele kaart
bestraft hoeft te worden.
Uitleg bij spelregelvraag 3
Op het moment dat de scheidsrechter dit merkt, moet hij het spel onderbreken. Omdat niet altijd te achterhalen is wiens schuld het is dat meer dan
elf spelers deelnemen, dient het spel te worden hervat met een scheidsrechtersbal, nadat het aantal is teruggebracht tot het maximale aantal. Wel dient
de scheidsrechter het voorval te rapporteren aan de bond, met onder andere
eventueel in die tijd gescoorde doelpunten en dergelijke.
Uitleg bij spelregelvraag 4
Het dichter bij de plaats van de inworp staan dan de voorgeschreven afstand
van 2 meter is onsportief gedrag en dient bestraft te worden met een gele
kaart, ook al omdat genoemde speler vermaand is door de scheidsrechter om
op tenminste 2 meter afstand te gaan staan. De inworp wordt genomen en de
bal is in het spel. Nu de scheidsrechter affluit en de overtreder de gele kaart
wordt getoond, dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop
voor de tegenpartij.
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Vervolg uitleg spelregelvragen
Uitleg bij spelregelvraag 5
De scheidsrechter onderbreekt het spel wegens ingrijpen en omdat dit
gebeurt door een wisselspeler, is de hervatting een directe vrije schop voor de
tegenstander, op de plaats waar de wisselspeler de bal raakte. Was het een
onbevoegd persoon geweest (dus ieder ander persoon dan teamofficial, wisselspeler, gewisselde speler of weggezonden speler), dan had hier het spel hervat
moeten worden met een scheidsrechtersbal.
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De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken organiseert dit jaar voor
de zesentwintigste keer een halve klaverjaskaartmarathon en wel op zaterdag
28 maart 2020 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 20 maart 2020.

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 28 maart 2020
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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Oliebollen
Oliebollen bakken op zondag 29 december bij de DSV
Op vrijdagmiddag was de oliebollenploeg alweer druk om alles in
gereedheid te brengen voor de zondag. Tafels verplaatsen en in
het materieelhok alles opnieuw indelen voor de bakkers.
Zo’n 2 uurtjes bezig geweest en op naar huis weer. Zaterdagmorgen
de appelbeignets opgehaald en bij de club helemaal afgemaakt naar
onze wensen.
Daarna zijn Ab en ik de sneeuwballen gaan bakken om deze zondag
af te maken. Redelijk op tijd weer thuis en op tijd het bed in om op
zondag er om 04.00 uur te zijn.
Om 05.00 uur gingen de eerste oliebollen erin. In een hoog
tempo en zonder problemen waren we om 14.00 uur klaar
met bakken. Tussendoor een bordje boerenkool ging er wel
in. Dan het ergste. SCHOONMAKEN!!! Dit jaar goede hulp
van Hans Noortman, Martijn de Leest en Gerrit v.d. Pol.
Dank hiervoor heren! Vanaf 15.00 uur werden de oliebollen in
het clubhuis opgehaald en was het reuze gezellig. Alles was
goed verlopen. Kan ook niet anders met zo’n team!!! Weer
een geweldige dag voor de DSV. Roelof en Marijke
bedankt voor de barbezetting. Donderdags de voorzitter de
traditionele foto met opbrengst overhandigd. Zie foto.

AB, Wilma, Stephan, Marc en Kim heel erg bedankt!

Piebe Zwier
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Ontspanningscommissie
Nieuwjaarsdarten en –biljarten
Na alle gekte rond de kerstperiode was het weer traditioneel gezellig tijdens het
nieuwjaarsdarten en -biljarten op 2 januari. Het mooie is altijd dat iedereen kan
meedoen. Zolang je de pijlen maar op het dartbord weet te krijgen, kun je met een
flinke portie geluk een heel eind komen. Een specialist raakt twee keer de 20 en een
5, terwijl zijn tegenstander met de triple 9, dubbel 10 en een enkele 7 dan toch
gewoon aan kop gaat. De klasse moet bewezen worden met 9 pijlen in totaal, dus dat
is nog best lastig.
Bij het biljarten ligt dat iets anders, maar ook daar is een hoge geluksfactor nodig
om een beetje de gemakkelijke ballen te krijgen. Kortom, altijd lastig. Ook dit jaar
was de strijd weer groots en trok Elderik aan het langste eind bij het biljarten.
In een eenzijdige finale liet Elderik alle hoeken van de tafel zien aan angstgegner
Dick Toorneman, die er bij zijn laatste shot, met een 13-2 achterstand niet meer in
geloofde. In de halve finales werden Berry en Han verslagen.
Bij het darten hebben we na vele jaren eindelijk eens een andere winnaar dan
Jeffrey, want hij verloor al snel, omdat hij wat minder goed gooide dan Marcel.
Ernst ter Mate greep zijn kans en werd de winnaar, hij versloeg in de finale Marcel
en ging er met de prijs vandoor. In de halve finales werden Jan de Kaste en
(wederom) Han uitgeschakeld.
Tussendoor was er nog de verloting en doordat iedereen weer mooie spullen had
meegenomen, was het weer een groot succes.

Gelukkig had de oliebollenploeg nog een kleine reserve achtergehouden, zodat we de
goede voornemens voor het nieuwe jaar nog even een paar dagen moesten uitstellen.
We bedanken iedereen weer voor zijn komst en graag tot volgend jaar!
Namens de Ontspanningscommissie
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Technische Commissie
Zaalvoetbaltoernooi District Oost 2020
Op zaterdag 4 januari jl. had Gerard Harmelink weer lekkere koffie gezet.
Het kon vandaag niet meer verkeerd gaan. Met een topploeg vertrokken we
richting Kampen en onze eerste wedstrijd was tegen Apeldoorn, die met 1-0
gewonnen werd. Ook de tweede en derde wedstrijd werden gewonnen.
De vierde wedstrijd werd een gelijkspel en we waren poulewinnaar.
We mochten aantreden tegen Nijmegen en ook deze wedstrijd werd vol overtuiging met 4-0 gewonnen. We mochten vervolgens wederom tegen Apeldoorn,
kansen op de paal, lat en een prima doelverdediger die de 0 hield. Toch was
Apeldoorn effectiever, 1 uitbraak en 1 doelpunt met als einduitslag 1-0 voor
Apeldoorn.
De troostfinale om de derde en vierde plaats tegen Winterswijk werd overtuigend gewonnen en de derde plek was een feit. Wij kunnen als DSV terugkijken op een uitstekend verlopen toernooi. Binnen het team en daarbuiten
had iedereen respect voor elkaar.
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Vervolg Technische Commissie
NK zaalvoetbaltoernooi COVS 2020
Op 18 januari jl. organiseerde de scheidsrechtersvereniging Venlo e.o het
NK 2020 zaalvoetbal van COVS in Panningen. Voor dit toernooi hadden we
ons gekwalificeerd in Kampen.
In verband met vele afmeldingen op het laatste moment was het nog niet
zeker of we een team konden samenstellen. Door de medewerking van
enkele leden hebben we toch kunnen deelnemen aan dit prachtige toernooi.

Selectie
Spelers: Marcel van Schalkwijk, Marnix Mulder, Milan Rouwenhorst,
Alexander IJsendorn, Jan Olijslager Robbert Jan Meijer, Robbert Karkdijk en Tim Scholten.
Technische staf: Sezgin Degirmenci (trainer/coach), Jan Hennink
(materiaal).
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Vervolg Technische Commissie
Wedstrijden
De openingswedstrijd tegen Zeeuws Vlaanderen werd met 2-1 gewonnen door
de mooie doelpunten van de kersverse aanvoerder Milan. De tweede
wedstrijd tegen Drachten begon moeizaam. Na 0-1 achterstand werd ook
deze spannende wedstrijd gewonnen door de doelpunten van de in topvorm
verkerende Milan 2x en Jan.
De laatste opponent in de poule was tegen de winnaar van vorig jaar, namelijk
Venlo. Ook hier kwamen we eerst op achterstand. De spelers bleven kalm, het
baltempo ging omhoog en we waren zeer effectief bij de aanvallen.
De achterstand werd omgebogen naar een voorsprong door de doelpunten van
Jan en de debutant Alexander. De laatste doelpuntenmaker wilde onmiddellijk op de bank zitten door een welverdiende publiekswissel. De voorsprong
konden we niet lang vasthouden, waardoor Venlo de gelijkmaker scoorde.
Met deze twee overwinningen en een gelijkspel werden we poulewinnaar.

Kruisfinales
Na de lunch werd de kwartfinalewedstrijd gespeeld tegen nummer 2 uit de
andere poule Boxmeer Cuijk. Deze wedstrijd werd met 8-3 verloren. Doelpuntenmakers waren Robbert Jan, Milan en Marnix.
Door deze nederlaag moest ook nog gestreden worden voor de derde/vierde
plaats. Ook de laatste wedstrijd werd met ruime cijfers verloren van
Alkmaar, 8-2. Beide doelpunten werden gescoord door Jan.
Met dit resultaat zijn we vierde geworden op de NK en dat mag zeker als
succes genoemd worden. Milan heeft de bekende Limburgse vlaai in ontvangst
mogen nemen. Deze werd ter plekke genuttigd voor de lange terugreis naar
Deventer.
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Bestuur
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DSV 2020
Op 13 februari 2020, was de 98-ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van de DSV. Helaas viel het dit keer samen met een bekerwedstrijd van GAE
tegen FC Utrecht, waardoor een aantal mensen afwezig was. We hadden toch
nog een goed gevuld clubhuis met ongeveer 50 personen.

Voorzitter a.i. Peter Stolk heette de aanwezigen om 20.00 uur welkom.
De Eagles stonden inmiddels al ruim achter, dus kon het tv-scherm uit.
De voorzitter begon met een terugblik op 2020. Ook dit was weer een goed
jaar met vele activiteiten en aansprekende lezingen. Ook de ontwikkelingen
rondom een eventuele verhuizing en de gesprekken met de gemeente en
belanghebbenden heeft extra aandacht van het bestuur.
Penningmeester Wim hield het heel kort. Weer een positief resultaat onder
andere door opbrengsten van de Ontspanningscommissie, wedstrijd Heeten en
uiteraard van de oliebollenactie, die door de oliebollenploeg weer een mooi
bedrag opgebracht heeft. Wim wilde de kascommissie niet de wind uit de
zeilen nemen, dus die kregen ook de gelegenheid hun aanbevelingen te doen.
Kijk onder andere naar de diverse verzekeringen en houd de marge van de
kantineomzet in de gaten was hun devies! De vergadering gaf het bestuur
daarom ook decharge.
In het bestuur zijn er wat wijzigingen. Gé nam na jarenlange verdiensten
afscheid als bestuurslid. Hij werd dan ook bedankt voor zijn indrukwekkende
staat van dienst. Gelukkig blijft hij nog wel wat taken als vrijwilliger uitvoeren.
Ook Ron Sotthewes werd bedankt voor zijn diensten.
Als opvolgers werden Paul Haarman als voorzitter OC en Dick Toorneman als
bestuurslid algemeen benoemd voor twee jaar. Peter Stolk werd officieel
benoemd als voorzitter en mag de a.i. nu weglaten.
Het bestuursbeleid omvatte diverse huldigingen. Hier een korte opsomming:
25 jaar lid van de COVS ( meer verenigingen): Marcel van Schalkwijk , 40 jaar
lid van de COVS ( meer verenigingen): Bram Dijkhuizen, Roelof Michel, Gerrit
v.d. Pol (n.a.), 25 jaar lid van de DSV en de COVS: Piet Mekking (n.a.) en
Herman Verhoef.
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Vervolg bestuur
Daarnaast werden twee prominente leden gehuldigd voor respectievelijk
50 en 60 jaar lid van de DSV en COVS. De eerste, erelid Gerhard Langenkamp
heeft een lijst van verdiensten en onderscheidingen van bijna twee pagina’s,
waaronder een koninklijke onderscheiding.
60 jaar is een bijzondere mijlpaal. Nog opmerkelijker is misschien wel dat
Ernst Waanders op 85-jarige leeftijd elke week meetraint en zeker niet
achteraan loopt.
Uit het vervolg van het bestuursbeleid bleek dat er een druk jaar gaat aankomen. Begeleiding van (jonge) scheidsrechters, contacten met clubs aanhalen,
gesprekken met de gemeente en natuurlijk plannen maken voor het jubileum
van 2022. Theo Mansvelt Beck maakte namens de commissie de voorlopige
plannen bekend. Op zaterdag 12-02-2022 zal een groot feest plaatsvinden in
de Lindeboom in Schalkhaar.
Na een welverdiende pauze was de benoeming van de commissies een formaliteit. Milan Rouwenhorst en Arjan van den Berg traden als nieuwe leden toe tot
de ontspanningscommissie. De rest van de commissieleden blijft nog een jaar.
Wie de vrijwilliger van het jaar wordt, is altijd spannend, maar in dit geval was
het snel duidelijk. Voor het bestuur een duidelijke keuze en een voorbeeld
voor jonge leden. Deze actieve scheidsrechter heeft al een paar jaar een
belangrijke rol in de Ontspanningscommissie. Pascal Smeenk ontving de beker
van de winnaar van vorig jaar, Jan Henning mocht de beker uitreiken.
De rondvraag was weer vrij kort, met vooral gelukwensen voor de jubilarissen
en bedankjes.
De nieuwe voorzitter Peter sloot rond 22.30 uur af met een lijst van belangrijke data voor aankomend jaar, waaronder de volgende JALV op 11 februari
2020.
Een uitgebreidere versie van de notulen volgt volgend jaar bij de stukken van
de volgende jaarvergadering.
Namens het bestuur
Martijn de Leest, secretaris
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Vervolg ontspanningscommissie
Avond in kerstsferen
Beste Lezer,
Wederom een geslaagde editie van kerstsferen in ons clubhuis … 19 december
was het weer zover. We sluiten het jaar af met een feestje bij de DSV.
Samen mochten we weer genieten van een editie Blue Grass, maar dit keer met
een andere aanvulling en wel doorTim Knol.

Tim Knol sing- en songwriter, voor de Blue Grass geen onbekende, maar
andersom ook niet. Met regelmaat treden ze met elkaar op in het land en
staan ze in volle zalen, zoals ook nu bij de DSV.
De zaal was weer sfeervol ingericht, de vele verlichting en de setting waren
mooi en voor de band was alles piekfijn in orde.
De koffie stond klaar en de eersten waren er op tijd om de heerlijke oliebollen van Ab van Buuren te kunnen proeven.
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Vervolg ontspanningscommissie
Na een klein woord van dank aan de mensen die dit mede mogelijk hadden
gemaakt, de OC die tot in de puntjes weer vele uren had besteed, opende de
voorzitter de avond door te vragen om een toast uit te brengen en kregen
alle aanwezigen, die met partner in grote getalen waren gekomen, uit de
handen van de OC een lekker glas champagne en toasten we op een mooi jaar
als vereniging, op de vrijwilligers en natuurlijk de commissies die dit allemaal
elk jaar weer mogelijk maken. Maar vooral op elkaars gezondheid en dat we
nog maar lang mogen blijven genieten van elkaar binnen onze vereniging.
Om 20.30 uur begon het feest en konden we genieten en dit gebeurde dan
ook. Na een uurtje opwarmen gingen ze los en galmden de diverse nummers
door de zaal. Tim Knol had het naar zijn zin en er werd mooi gecombineerd
tussen elkaars repertoire. De DSV’ers genoten volop, er werd gedanst, een
lekker drankje genuttigd en tot aan het bittere einde serveerde de OC een
wederom een groot assortiment warme en koude hapjes.
Wat hebben we weer
genoten het was weer
een avond goed
vertoeven bij ons
cluppie. We hebben
het tot ruim na sluitingstijd volgehouden,
de laatsten gingen met
tegenzin naar huis.
We kijken weer terug op een geslaagde avond met een fantastische invulling
qua muziek en gezelligheid. We bedanken Frits en Reni dan ook voor hun
ondersteuning om dit mogelijk te maken. En de bardienst voor hun verzorging tijdens deze avond.
Namens de Ontspanningscommissie
Peter Stolk
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Geacht bestuur, beste leden.
Mijn complimenten naar jullie gericht over het feit dat uw voorzitter a.i. Peter
Stolk met warme woorden over mijn man Theo Solen, de vader van onze drie
kinderen en opa van de kleinkinderen, zijn gedachtenis op papier heeft gezet in
het info-bulletin van de DSV ( Deventer Scheidsrechtersvereniging) jaargang
20 nummer 5. Zijn warme woorden waaruit veel respect spreekt, doet ons goed.
Enorm gewaardeerd. Ook gaat mijn dank uit naar de redactie van het blad die
deze tekst heeft opgenomen. In dat opzicht kijk ik ook naar de laatste pagina.
Mooie foto, mooie tekst met het gedicht van Theo. Daarnaast dank ik alle leden
voor de waardering voor Theo in de meer dan 50 jaar van zijn lidmaatschap.
Theo ging op de wekelijkse donderdagavond graag naar de vereniging. Het was
zijn avond. Hij was lid van commissies en dergelijke, had altijd op diverse vlakken wel een vinger in de pap met betrekking tot het reilen en zeilen van de
vereniging. Hij sprak steeds positief over de vereniging, had de club hoog in het
vaandel. Hij was een mensenmens, zag altijd het goede in de mens met wie hij
ook sprak. Was altijd positief en zocht naar juiste en passende oplossingen als
er een ‘probleem’ of iets anders aan de hand was. Theo kon altijd goed met
iedereen overweg, stuurde en leidde waar dat nodig was om tot goede verbindingen onderling te komen.
Helaas kon zijn lichaam deze vreselijke ziekte, hij ging steeds meer achteruit,
niet onder controle krijgen. Hij had er geen vat op. Wilde niet weg van zijn
gezin, familie en deze aarde. Hij wilde dolgraag bij ons blijven. Wat deed hij
goed zijn best, maar helaas de kanker was sterker. Zijn overlijden aan een longc.q. vet-embolie, was voor ons als familie maar ook voor iedereen die hem kende
een grote klap.
Een klap die wij als zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel langzaam met
vallen en opstaan te boven moeten komen.
Dat Theo is overleden zullen wij als gezin nooit accepteren, maar we zullen er
hoe je het wendt of keert mee moeten leren leven en mee moeten leren omgaan.
Namens mijn kinderen en kleinkinderen wens ik jullie als bestuur, redactie en
alle leden van de vereniging al het goede toe. En ik hoop dat de vereniging blijft
floreren. Theo was altijd trots op de club.
Een warme groet,
Joke Solen
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