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Het Infobulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deven-

ter en Omstreken. Het Infobulletin verschijnt vijfmaal per jaar in een oplage 

van 300 stuks per keer. 
 

Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer 

   E-mail pk.zwier@home.nl 

 

De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari 
1922, is aangesloten bij de COVS Nederland. 

 

Het bestuur bestaat uit : 

 

Peter Stolk, 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  

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

van 19.30-20.30 uur  

 

Gezien de periode van de coronacrisis waarin we verkeren, zijn 
alle data onder voorbehoud. Eventuele doorgang van activiteiten 
zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van het RIVM en onze 

overheid in het algemeen. Houd hiervoor onze website en  
aankondigingen in de gaten! 
 

 
April 2020 

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 
 

Juni 2020 

04 Zomerreces, snufjesavond en vrije avond, clubhuis open 19.00 tot 23.30 uur 

11 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

18 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 
20 NK veldvoetbal COVS  

25 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

27 IJssel en Berkel toernooi COVS District Oost te Voorst 
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training  

van 19.30-20.30 uur  

 
Juli 

02 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

09 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 
16 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

23 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

30 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

 

Augustus 
06 Zomerreces. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

13 Zomerreces. Training vanaf 19.30 uur. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur  

20 Zomerreces. Training vanaf 19.30 uur. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur 

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

 
 
 

    

Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave juli 2020,  

Uiterlijk 28 juni 2020 

 Jaargang 21, nummer 3 verschijnt 9 juli 2020. 
 

 

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen  

de komende dagen? 
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Van de Voorzitter  

Hoe raar is het om nu een voorwoord te schrijven voor ons mooie  

clubblad! Mijn gedachten vliegen alle kanten op, er is zoveel te zeggen. 

Aan de andere kant realiseer ik me ook dat er al zoveel gezegd wordt. 

 

Maar eerst dit, beloofd is beloofd, Paul Haarman en Dick Toorneman  

welkom in ons bestuur en heel veel plezier in de commissie Ontspanning en 

Exploitatie! We hebben samen met jullie een mooi team gecompleteerd, 

één waar we de komende jaren met veel plezier kunnen werken aan de 

ontwikkeling en ons welzijn binnen de DSV.  

 

Daarnaast een groot woord van dank aan Gé Duchatteau, die helaas uit 

het bestuur is getreden. Hem bedanken we voor al zijn jaren met  

bestuurlijke taken in de diverse functies……..de lijst is simpelweg te lang 

om alles te benoemen. Maar die laatste, als vicevoorzitter, benoem ik toch 

even. 

 

Gé je bent een fantastische sparringpartner geweest voor ons bestuur,  

je hebt geweldig veel gedaan. En niet te vergeten wat je nog blijft doen. 

Hiervoor zijn we je enorm dankbaar. Daarnaast ben je gewoon een fijne 

vent! Bedankt dat ik samen met je heb mogen besturen.  

 

Na de ALV van de 13e februari jl. waren we vol vertrouwen, ik in ieder  

geval wel, en uitte me dan ook zo. Precies zoals ik ben, met volle energie 

de nieuwe uitdaging aangaan samen met het bestuur. Het zou gewoon een 

prachtig jaar worden voor onze DSV ! En dat schreef ik dan ook…… 
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Vervolg Voorwoord 

2019 een jaar met allerlei uitdagingen maar wat hebben we genoten. 
 
2020 wordt een mooi verenigingsjaar voor onze vereniging… 
 

 !! Liep dat even anders zeg, slechts 2 maanden!! 
  

 
 
De gevolgen ………………… (voetballend) Nederland, en daarbuiten uiteraard, 

lag op zijn gat. 

 
 
Coronacrisis  

In Nederland hielden we ons aan de feiten, de kans was immers klein dat 

het virus Nederland zou bereiken, werd ons verzekerd. We handelden op 

basis van wetenschappelijke kennis, en volgden de WHO (Wereldgezond-

heidsorganisatie). Nederland hield zich aan de feiten, en zo liepen we 

ook achter de feiten aan. En dit was al in februari. Pas toen Italië het 

EU-noodmechanisme in werking stelde en met de rug tegen de muur om 

hulp vroeg, kwam de aap uit de mouw: niemand was er echt klaar voor. 

Vervolg Voorwoord 
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Ja, er waren de afgewezen kamerverzoeken, maak scenario’s voor 

een lichte variant, een middenweg, een zwart scenario. Niet nodig, 

we hadden immers de draaiboeken, en ondertussen ging het vliegver-

keer van en naar China gewoon door. Nederland als redelijkste jonge-

tje van de klas zullen we maar zeggen. 

 

Eind februari slaat de toon radicaal om en nemen de alarmerende 

berichten toe. Dag in dag uit, in Iran en Korea. Italië. De versprei-

ding in Europa met alle gevolgen van dien. Op 27 februari de eerste 

besmetting in Nederland. Alle signalen waren er dat het virus door 

mensen verspreid werd die niet ziek waren. En dat het door jonge 

kinderen toch mogelijk was om besmet te raken. Als er niets vast-

stond over groepsimmuniteit, zou er dan niemand de bel hebben  

geluid? Of werd er niet geluisterd of misschien zelfs weggekeken?  

 

We gingen in ieder geval gewoon door, feesten, carnaval vieren, 

après-skiën en de kamer ging met reces. Zij hadden immers ook  

krokusvakantie. We liepen achter de feiten aan en het OMT advi-

seerde een plan dat niet meer kon werken, inperken en testen,  

testen, testen. Dit was ook niet mogelijk vanwege een wereldwijd 

tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

We moesten ons voorbereiden op de volgende stap, het virus waaide 

al rond. Er waren immers bij de eerste ziektegevallen geen linken 

met Italië of het Oosten. We wisten het al dat de carnaval én de 

lange latten ons hadden genekt. En nu? Geen handen schudden,  

sociale isolatie, 1,5 meter afstand ‘social distancing’, hygiëne en  

handen wassen. We kunnen gerust zeggen ‘Daadkracht in  

slow motion’ en 28 april is nog zeker niet het einde van alles. 

 

 

Vervolg Voorwoord 
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En daar sta ik dan ineens met mijn uitspraak: 2020 wordt een mooi vereni-

gingsjaar. Echter ik ben slechts, zoals het er nu uitziet, voorzitter van een 

vereniging zonder clubavonden. En dat is op zijn zachts gezegd vreemd.  

Je bent nu eenmaal ook geen kaptein zonder ….. precies.  

 

En toch proberen we hieraan een draai te geven, we zouden immers geen 

DSV-er zijn om niet met een creatieve oplossing te komen. En dat hebben 

we dan ook gedaan, als try-out om elkaar te kunnen zien en te spreken  

hebben we op 9 april een digitale clubavond gehouden. Wat een feestje was 

dit, even wennen misschien met alle techniek, maar hoezo niet verbinden 

met elkaar in deze coronacrisis, prachtig. 

 

En toch, wat een impact heeft alles voor onze samenleving en wat een  

respect voor alle mensen in die beroepen die doorgaan tot het gaatje. Een 

voor ons geheel nieuwe ervaring waar woorden zoals saamhorigheid, verbin-

den, sociale isolatie, zorg en gezondheid, ineens verdomd belangrijk zijn 

gebleken. 

 

Ja tuurlijk ligt onze hobby er nu eindelijk definitief uit, erg? Nee! Onze 

gezondheid is veel belangrijker. Ons geliefde clubhuis gesloten, geen activi-

teiten en trainingen, wat een financiële en sociale domper betekent. Erg? 

Nee!  

 

Nu eerst de aandacht voor onze sponsoren die ons jaren hebben gesteund. 

Denk nu des te meer aan hen, zij hebben ons hard nodig. Ook onze oudere 

leden hebben het niet gemakkelijk. Wij als bestuur zullen hen benaderen en 

vragen hoe het met hen gaat. Daar waar we iets voor hen kunnen betekenen 

zullen we ze helpen. Doet u hier gerust aan mee en benader ze eens, dat 

vinden ze leuk. 

 

 

 

 

 

Vervolg Voorwoord 
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Dat we in deze tijd de Info nog hebben kunnen uitbrengen, ben ik 

enorm trots op. Ik bedank dan ook graag alle creatieve schrijvers, we 

hebben immers geen activiteiten om op terug te kijken.  

 

En natuurlijk zij die het samenstellen weer hebben mogelijk gemaakt. 

Geniet ervan en laten we zeker hopen dat we elkaar ergens in 2020 

weer in het clubhuis mogen begroeten. 

 
Voor nu wens ik u allen heel veel Geloof, Hoop en Liefde toe, woorden 

die krachtig en kwetsbaar tegelijk zijn. Maar zo zijn we als mensen, 

én zo staan we nu ook zeker des te meer in het leven. Geloof is  

vertrouwen en Hoop zoekt perspectief, maar de Liefde, de liefde is 

het toverwoord.  

 

Zorg voor uw familie, vrienden en naasten en ondersteun elkaar! 

 

Wij wensen alle DSV-ers met zieken thuis of in de familie heel veel 

sterkte en beterschap toe.  

 

Laten we vooral nu ons motto niet uit het oog verliezen, want  ‘Samen 

staan we sterk!’ 

 

Peter Stolk 

Voorzitter 

 

 

 

 

Vervolg Voorwoord 
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Spelregelvragen april 2020 
Commissie Opleidingen 

Vraag 1  

Er mag een indirecte vrije schop genomen worden. Er vormt zich een muurtje met vijf  

verdedigers. Twee aanvallers gaan ook in de muur staan. De indirecte vrije schop wordt 

rechtstreeks op het doel geschoten. Een verdediger (niet de doelverdediger), die op de 
doellijn staat, tikt de bal met zijn hand over het doel. De bal was er anders in gegaan.  

Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

a) Hoekschop. 

b) Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 

c) Strafschop en een rode kaart voor de verdediger wegens het ontnemen van een duide-
lijke scoringskans. 

d) Strafschop en een gele kaart voor de verdediger wegens het spelen van de bal met de 

hand. 
 
Vraag 2 

Een speler speelt de bal met zijn voet terug naar zijn doelverdediger. De doelverdediger 

trapt de bal echter volledig mis en deze dreigt nu het doel in te gaan. Vlak voordat een 

toegesnelde aanvaller de bal in het doel kan schieten, speelt de doelverdediger de bal met 

zijn hand en blijft daardoor in bezit van de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
a) Een indirecte vrije schop toekennen aan de aanvallende partij. 

b) Een indirecte vrije schop toekennen aan de aanvallende partij en de doelverdediger 

een gele kaart tonen wegens onsportief gedrag. 

c) Een indirecte vrije schop toekennen aan de aanvallende partij en de doelverdediger 

een rode kaart tonen wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans. 
d) Niets, gewoon door laten spelen. 
  
Vraag 3 

Een aanvaller ontvangt de bal uit een scheidsrechtersbal. Hij dribbelt een tiental meters 
met de bal aan zijn voet naar voren en schiet vervolgens op het doel van de tegenpartij.  

De doelverdediger probeert het schot te stoppen, maar de bal glijdt door zijn handen en 

verdwijnt in het doel. Hoe moet de scheidsrechter het spel nu hervatten? 

a) Aftrap na geldig doelpunt. 

b) Hoekschop. 
c) Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de aanvaller de bal voor de 

tweede maal raakte. 
d) Scheidsrechtersbal. 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen april 2020 
Commissie Opleidingen 

Vraag 4 
Een aanvaller staat in strafbare buitenspelpositie op het moment dat de bal gespeeld 

wordt. Hij loopt echter richting eigen speelhelft en speelt de bal pas als hij zich zo’n  
5 meter over de middenlijn, dus op eigen speelhelft, begeeft. Waar zal het spel met een 
indirecte vrije schop voor de tegenstander moeten worden hervat? 
a) Daar waar de aanvaller de bal speelde, dus op de eigen speelhelft. 
b) Daar waar de aanvaller stond op het moment dat de bal gespeeld werd. 

c) Daar waar de bal was toen de scheidsrechter affloot. 
d) Op de middenlijn. 
 
Vraag 5 
Een spits gaat alleen op het doel af als hij plots een fluitsignaal hoort. Woedend pakt hij 

de bal, nog buiten het strafschopgebied, in zijn handen. Uit frustratie trapt hij de bal 
weg en beklaagt zich op niet mis te verstane wijze bij de scheidsrechter. Wat zal de 
scheidsrechter doen als het fluitsignaal niet van hem was, maar afkomstig was van een 
supporter van zijn eigen team? 
a) Hij geeft de aanvaller een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat 

het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de aanvaller de bal voor het 
laatst aangeraakt heeft. 

b) Hij geeft de aanvaller een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en kent de 
tegenpartij een directe vrije schop toe op de plaats waar de aanvaller de bal in zijn 
handen nam. 

c) Hij geeft de aanvaller een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en kent de 
tegenpartij een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de aanvaller de bal in zijn 
handen nam. 

d) Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de aanvaller de bal 
voor het laatst aangeraakt heeft. 

 
 

Antwoorden april 2020 
 

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op de pagina’s 35 en 36.  

 
 

 

 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne  

verjaardag toegewenst: 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

 

Verjaardagen komende maanden 

Mei Juni  

1 Marco Schoorlemmer 4 Nico Prins 

4 Elderik Schoolderman 6 Hans van Duren 

8 Theo Hubers 6 Teun Jansen 

8 Alexander IJsendorn 7 Ronny Broekman 

11 Nienke Marsman 7 Ernst Waanders 

15 Robbert-Jan Meijer 9 Pascal Smeenk 

17 Jan Bolink 9 Herman Verhoef 

17 Anton Schutte 10 Jan Olijslager  

18 Johan van Dijk 11 Johan Sterling 

18 Theo Mansvelt Beck 15 Ab van Buuren 

19 Rob Philippo 19 Johan Hoogboom 

20 Frits Veldwijk 21 Reint Dragt 

21 Wim van Oosten 22 Tim Scholten 

24 Jop Vennink 24 Rene Temmink 

26 Wim Aarnink 27 John Bakker 

27 Gerard Wesselink   

29 Wim Tromp   

Juli  

1 Rinus van Amersfoort 

1 Berry Westervoorde 

7 Peter Stolk 

9 Erik Kleinjan 

15 Jan Hollander 

17 Theo Esmeijer 

18 Martijn Vos  

24 Johan Mensink 

28 Jeffrey van Welsen 

30 Ron Sotthewes 
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Schermtijd 
 

Als ouders van drie jonge kinderen maken wij ons wel eens zorgen om 

de hoeveelheid tijd die de kids doorbrengen voor (of achter) een 

schermpje: de TV, de laptop of computer, de I-pad, de E-reader, 

het digibord op school of de mobiele telefoon. We leven in een tijd 

waarin steeds meer digitaal gaat en dus neemt die hoeveelheid 

schermtijd toe. Ik hoor het mijn moeder nu nóg zeggen: ‘Kom voor die 

ellendige TV vandaan, want daar krijg je vierkante ogen van!’ Het zijn 

van die oneliners die je je leven lang met je meedraagt. Ze herleiden 

je naar de dingen die je ouders vroeger zo belangrijk vonden dat ze 

het de moeite van het eindeloos herhalen meer dan waard vonden. 

Vaak met een averechts effect overigens, want daar ben je nu  

eenmaal jong voor… 

 

Toch zeggen wij het ook vaak genoeg tegen onze eigen kids, al verschillen 

we er als vader en moeder wel wat in. Waar ik het nut kan zien van het 

leren omgaan met de digitalisering en de zogenaamde 21e eeuwse vaardig-

heden, die onze kinderen moeten voorbereiden op hún toekomst, daar is 

mijn vrouw wat conservatiever.  

Zij hanteert de oneliner van mijn ouders wat vaker, zij het in iets andere 

bewoordingen. Ik hang daar niet direct een oordeel aan. Het een is niet 

per definitie beter dan het ander of andersom en ik geloof er ook niet 

echt in dat de nieuwe generatie individualistischer is door het gebruik van 

schermpjes.  

 

Vroeger al, in het openbaar vervoer, waren wij Nederlanders best wel op 

ons zelf gericht. Zie hiervoor de foto op de volgende pagina.  

Commissie Opleidingen  
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Is er in 65 jaar werkelijk zoveel veranderd? Links 1955, rechts 

2020. 

 

Wat ik wel denk, is dat het wijs is onze kinderen te leren omgaan met 

allerlei vernieuwingen die op ze afkomen. Want als je open staat voor 

vernieuwing, is je aanpassen aan een nieuwe tijd eenvoudiger dan  

wanneer je er niets van wilt weten. 

 

Dit laatste hebben we de afgelopen tijd kunnen aanschouwen in onder-

wijsland: docenten,  leerkrachten, klassenassistenten, ja zelfs managers 

en stagiairs trokken naar het Malieveld om te demonstreren tegen de 

werkdruk in onderwijsland. Er moest meer geld naar het onderwijs, want 

in die sector is het hard werken en volgt de ene verandering de andere 

op al voordat die eerste effect heeft gehad. En dat is echt zo; ik spreek 

uit ervaring.  

Vervolg Commissie Opleidingen 
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Dan is het natuurlijk ook hartstikke lastig als je eigenlijk altijd achter de 

feiten aanloopt: we leiden onze kinderen op met doelen en middelen, waar-

van soms helemaal niet duidelijk is of ze er later wel iets aan hebben. Of, 

anders gezegd: we leiden onze kinderen op voor beroepen die nu nog niet 

eens bestaan! Disruptie noemen we dat. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je 

moet een gat van pak weg 15 à 20 jaar overbruggen om ze up-to-date te 

laten zijn met hun toekomst. Dat is inderdaad hard werken! 

 

En als je al zo druk bezig bent met hard werken, dan kan je die ‘verplichte’ 

digitalisering er niet bij hebben, terwijl die in andere branches als functio-

neel wordt gezien. Het helpt een goed resultaat neer te zetten. Resultaat-

gericht werken bloeit op onder invloed van de digitale maatschappij. Boven-

dien: als je in de zakelijke ondernemerswereld niet met je tijd meegaat, 

ben je al gauw gezien, want je wordt aan alle kanten voorbijgestreefd door 

je concurrenten: die zijn sneller, efficiënter, productiever en hebben een 

groter bereik. Echter, wanneer je als handelsmerk juist kiest om je hiervan 

te distantiëren, heb je een uniek selling point met een enigszins ‘ambachte-

lijk’ karakter en weet je je juist te onderscheiden van de razendsnelle  

wereld om je heen. ‘Rennen of stilstaan? That’s the question!’ 

 

Met die vraag wordt de gehele wereld op dit moment keihard geconfron-

teerd! Corona veroorzaakt een mondiale trap op de rem, een pas op de 

plaats. Het zet ons natuurlijk wel aan het denken: Is hoe we leven en hoe we 

omgaan met elkaar en onze omgeving wel de juiste manier? Is het goed om 

zo snel en vluchtig te leven; om onszelf en daarmee de ander op te jagen om 

maar meer, beter, sneller, hoger et cetera uit te komen? Of bereiken we 

uiteindelijk meer door adaptiviteit? Ene Darwin had het er een tijdje gele-

den al over. Niet het recht van de sterkste, maar overleven door je aan te 

passen aan je omgeving. Wie dat het beste kan, komt het verst. Niet consu-

meren, maar consuminderen. 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Je hoeft op dit moment maar een scherm aan te zetten of er wordt  

gesproken over Corona. Premier Rutte is niet van de TV weg te denken, op 

de voet gevolgd door Jaap van Dissel van het RIVM. Ik benijd ze niet.  

Verder staan professor Gommers en nog wat andere bobo’s met hun giechel 

voor de camera en talkshows trekken virologen uit alle uithoeken van het 

land. Ze schermen allen met wat hen goed dunkt. Wat dat betreft krijgt 

het begrip ‘schermtijd’ nu ook wel een andere betekenis. Er wordt  

geschermd met allerlei cijfers, beschouwingen en allerhande maatregelen.  

 

Maatregelen. Zijn dat ‘regelingen om rekening te houden met je maten, met 

je naasten’? Afspraken waarmee je een ander, maar ook jezelf beschermt? 

Ik merk er nog niet altijd evenveel van. Neem nou de meest duidelijke  

‘maat-regel’: 1,5 meter afstand houden van elkaar, Hoe moeilijk kan het 

zijn? Ik kom nog geregeld heel vreemde situaties tegen. Hordes jongeren 

die rond een skatepark hangen of bij de supermarkt, waar ik mensen over 

elkaar heen zie hangen om bij de diepvriesgroente te komen. Als ik dat 

soort mensen zie, denk ik: ik snap wel waarom jij diepvriesgroente eet…  

Maar goed, dan oordeel ik misschien te snel. Misschien had ik als oud-

scheidsrechter beter het voordeel even kunnen afwachten. Ze vallen onder 

een ander gedragstype mensen als het gaat om omgaan met Corona (zie 

hiervoor het andere artikel van de Commissie Opleidingen). 

 

De schermtijd qua voetbal kijken is er de laatste tijd nogal bij in gescho-

ten. Met het stoppen van alle wedstrijden in competitieverband, dus ook in 

de eredivisie en in de KK-divisie, is ook de VAR in één keer ‘uit beeld’  

verdwenen. Een mooie tijd om dit fenomeen te evalueren. Ik schat in dat de 

meerderheid nog wel voor de VAR is, maar de moeder van Danny Makkelie 

zal wel vinden dat hij nu eindelijk eens kan afkicken van zijn scherm-

verslaving.  

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen  

Ik geloof dat op het moment van schrijven alleen in Wit-Rusland nog wordt 

gevoetbald. De president daar zegt dat als je maar genoeg Wodka drinkt, 

dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. Hoe de nationale RIVM van Wit-

Rusland daarover denkt, is mij tot op heden niet bekend. Maakt ook niet uit: 

hij speelt zelf nog gerust een potje ijshockey en zegt tegen de interview-

ster: ‘Zie jij een virus rondvliegen? Ik niet’’. En dus wordt er in de Belarus 

nog volop gesport. 

 

Verder deed de UEFA weer van zich spreken door te dreigen met Europese 

uitsluiting als de nationale competities niet afgerond worden. Marc Over-

mars deed een duit in het zakje door te stellen dat Ajax zich terugtrekt 

uit de competitie als die alsnog hervat wordt.  

 

Een paar dagen later komt hij met hangende pootjes op zijn bewering terug. 

Ik vermoed zelf dat hij het eigenlijk niet zo goed weet: in Londen baalde 

hij nog van de arbitrale dwaling van de Gianluca Rocchi, die in de 68e minuut 

twee rode kaarten gaf, waardoor Chelsea kon terugkomen tot 4-4 en de 

rest van Ajax’ Champions League avontuur is geschiedenis.  

 

Inmiddels is Overmars de (N.B.) Italiaanse scheidsrechter dankbaar, want 

na de ontmoeting tegen Bergamo blijkt een groot deel van de Spaanse oppo-

nent Valencia besmet te zijn met het Coronavirus. Stel je toch voor dat 

Ajax daar had gespeeld… Misschien is dat juist wel de reden dat de bobo 

van Ajax het allemaal wel prima vond. Het lijken wel Chinese gokpraktijken, 

maar dan van een geheel ander (bedenkelijk) niveau… 
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Vervolg Commissie Opleidingen  

Dat Corona een hoop slachtoffers maakt, is inmiddels algemeen bekend. 

Niet alleen zieken en veel doden, maar een hoop mensen zijn inmiddels hun 

baan kwijt of vrezen voor het voortbestaan van hun onderneming. Thijs van 

der Heide van RUMAG deed het weer heel anders: over de rug van Corona 

probeert hij winst te maken met quasi populaire, maar gejatte teksten op 

sociale media en allerlei merchandise. Aanvankelijk produceerde het bedrijf 

mondkapjes met teksten ‘Krijg de Corona’ en later verdient het enorm aan 

de verzendkosten die het bedrijf genereert door een actie te koppelen aan 

het goede doel, het Rode Kruis. W.A.L.G.E.L.IJ.K. Na de uitzending Zondag 

met Lubach op 29 maart bij de VPRO krabbelde Van der Heide terug en 

weer even later stapte de ceo uit het bedrijf. P.U.N.T. De een zijn dood… 

tja… 

 

Zo gaat het met de economie altijd: wat goed is voor de een, is slecht voor 

de ander. We hebben al vaker een crisis overleefd. Mensen maken zich er nu 

ook zorgen over. Toch zie ik de energierekening stijgen, evenals de factuur 

van de telefoonmaatschappij. Er worden meer kaartjes verstuurd (als er 

toch geen sneeuw valt met Kerst, kan je die kaarten net zo goed nu de deur 

al uitdoen) en als je thuis zit, drink je niet meer die automatenkoffie van 

het werk (als je dat hebt), maar staat die dampende Nespresso gewoon een 

keer of vier op je eigen keukentafel.  

 

Bouwmarkten en tuincentra puilen uit en wie er thuis bezorgd bij zit, is al 

gauw geneigd iets via Thuisbezorgd te bestellen. Kortom: een economie 

heeft een conjunctuur en persoonlijk maak ik me allerminst zorgen om alle 

financiële perikelen. Nederland is wel vaker uit een crisis gekomen, dus dat 

zal nu ook wel lukken met al die inventieve, ondernemende Nederlanders. 
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Corona heeft dus een aantal positieve neveneffecten. We worden gedwongen 

stil te staan, letterlijk en figuurlijk. Er is meer persoonlijke aandacht voor 

elkaar. Leraren en onderwijzers kunnen nu in één keer waar ze al die jaren 

tegenaan hikten (digitaliseren), de hoeveelheid stikstof is ineens fors afge-

nomen en de toppen van de Himalaya zijn na 35 jaar van veraf waar te  

nemen. Het lijkt ook of de mensen op een of andere manier vriendelijker zijn 

tegen elkaar. En er ontstaat waardering voor de ander (veelal in een vitaal 

beroep), en vereniging blijkt toch ook via de digitale snelweg te kunnen. Ik 

vind het ergens ook wel weer mooi om te zien, want mensen worden ineens 

veel creatiever. Ik heb het vaker gezegd: beperking maakt creatief. 

 

Zo was daar vorige week een interactieve clubavond, geïnitieerd door de  

heren van de Ontspanningscommissie. Een geweldig initiatief! Bijna 30 leden 

proostten vanachter hun eigen laptop, I-pad of ander device, streden mee in 

de 15 vragen quiz en hebben zo met clubgenoten op alternatieve wijze van 

hun club genoten. Ik heb er met veel plezier aan meegedaan en nam de derde 

helft voor lief. Jammer dat we om 0.10 uur al afsloten en niet om 0.20 uur, 

zeg ik met mijn Amsterdamse voetbalhart.  

 

Naast de Ontspanningscommissie heeft ook onze eigen commissie niet stil 

gezeten. Alexander zorgt steeds voor voldoende nieuwe vragen op de site en 

Rudie regelt de digitale variant via Socrative. In deze app is zichtbaar dat 

zowel DSV’ers als mensen van buiten de vereniging veel van de spelregel-

vragen gebruik maken en ze worden nog behoorlijk goed gemaakt ook. Leuk 

om te merken en hopelijk is het een trigger voor de deelnemers van buitenaf 

om ons mooie clubhuis ook eens te bezoeken.  

 

In de tussentijd zijn de spelregelwijzigingen al doorgesijpeld. Als ze meer 

uitgekristalliseerd zijn, laten wij daar meer over horen. 

 

Vervolg Commissie Opleidingen 
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Hoe het zal gaan met de eindrangschikking, van de spelregels, dat weet 

nog niemand. Vanzelfsprekend zijn er belangrijkere zaken op dit moment. 

Net zo min als u weten wij ook nog niet wanneer we elkaar weer in fysieke 

toestand mogen ontmoeten. Tot die tijd houden we maar vast aan onze 

thuissituaties en wens ik u namens onze commissie alle sterkte en gezond-

heid toe. 

 

In de eerste zonnige weken van april vind ik het eigenlijk geen straf thuis 

te zitten, zelfs met drie kinderen die thuisonderwijs behoeven. Ze krij-

gen wat meer persoonlijke aandacht, we houden het vol met een gepaste 

conjunctuur van inspanning en ontspanning en ja, daar hoort ook af en toe 

een beetje schermtijd bij. Als de spanningen wat toenemen, gaan we even 

de tuin in en blik ik vast vooruit naar de zomer. Ik pak een drankje, zoek 

mijn plekje in de hangmat en maak bewust wat tijd vrij voor (zonnen)

schermtijd. Ik mijmer weg naar die goede oude tijd, althans… 

 

Met een even beschermende als gezonde groet, mede namens Alex en  

Rudie, 

 

Marcel van Schalkwijk 

‘ 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Vervolg Commissie Opleidingen  

Hoe mensen reageren op Corona:  
twaalf gedragstyperingen 

(door: managementboekenschrijver Bert Overbeek, bewerkt door de  

Commissie Opleidingen) 
 

Teams worden niet alleen bepaald door de teamleden, maar ook door de  

invloeden die via die teamleden binnenkomen van buitenaf. Dat ‘buitenaf’ is 

niet altijd helder, maar ondertussen behoorlijk sfeer-bepalend, en daardoor 

ook bepalend voor de samenwerking. Tijdens de coronapandemie krijg je een 
goed beeld van de dingen die ‘buiten’ leven. 

 

In tijden van nood leer je volgens mij namelijk de mensen kennen. Niet alleen 

je vrienden, maar ook je teamleden. Meestal sla je collega’s en managers 

gade op de werkvloer. Hun drijfveren ken je niet, tenzij je een training hebt 
gevolgd over het onderwerp, maar nu heb je een hulpmiddel. Kijk eens rond 

naar de reacties die je ziet op de pandemie, en let op de gedragsverschijn-

selen die je ziet. Misschien herken je het gedrag van een collega, of in ons 

geval een clubgenoot. Hier volgen 12 types die je tijdens corona kunt waar-

nemen. De schrijver pretendeert niet volledig te zijn. Er zijn ongetwijfeld 
meer types. 

 

- De doemdenker (1)  

Ziet de toekomst heel donker in. Het wordt allemaal niets, het zal van kwaad 

tot erger gaan. Telt de negatieve informatie op. ‘De economie gaat totaal 
inzakken…’ wordt bijvoorbeeld opgeteld bij andere ellende ‘Plus dat het virus 

ook nog kan muteren, waardoor het nog gevaarlijker wordt’. Doemdenkers 

herken je aan hun neiging om te negeren wat er goed gaat. 

 

- De sensatiezoeker (2)  
Beleeft een groot genoegen aan spectaculaire weetjes, liefst met emotionele 

lading. Grote getallen doen het goed bij hem. Het aantal doden of  

IC-opnames hebben zijn voortdurende aandacht. Sensatiezoekers zijn dol op 

complottheorieën, maar zijn niet per se complotbedenkers. Als de complot-

theorie niet spectaculair is, dan is hij niet geïnteresseerd. 
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- ‘Nieuwe tijd kinderen’ (3)  

Corona kondigt in hun ogen een nieuwe tijd aan. Het einde van machtsmisbruik 

en verkeerde leiders. Liefde gaat het winnen van angst. Het coronavirus zal 
ervoor zorgen, dat we eindelijk dingen gaan doen die goed zijn voor de mens 

en de aarde. Nieuwe tijd kinderen zijn vaak spiritueel gemotiveerd, en duiken 

altijd weer op in dit soort perioden, om na zo’n pandemie allerlei feitjes te 

benadrukken die de nieuwe tijd zouden bewijzen. 

 
- Natuurliefhebbers en klimaatactivisten (4)  

Zij genieten enorm van deze periode, waarin de natuur opleeft. Voor het  

klimaat is het goed, dus wat zeuren we? 

 

- Complotdenkers (5)  
Lijken op sensatiezoekers, maar hoeven dat niet te zijn. Soms zijn ze gewoon 

angstig en geloven ze echt in de complotten die ze menen waar te nemen.  

Zo geloven complotdenkers, dat de overheden van deze aarde het virus  

aangrijpen om mensen van hun vrijheden te beroven. Alsof er een soort over-

koepelende overheid bestaat in de wereld, die de wereld bewust in een  
lockdown zet. Complotdenkers leggen vaak de nadruk op een deel van de  

feiten die hun ideeën bevestigen, en negeren feiten die hun ideeën tegen-

spreken. Ze denken dat ze dingen weten die anderen niet weten of ‘niet willen 

zien’ uit angst. In hun redeneringen zit vaak een onbewijsbare aanname. 

 
- Politiseerders (6)  

Maken alles tot politiek. Wilders greep de coronacrisis aan om samen met 

Baudet hard om een lockdown te gaan roepen. Maar ook andere politici begon-

nen gelijk politieke statements te maken over het virus. Ze doen dit vaak met 

uitspraken als ‘Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt, maar als wij aan de 
macht zouden zijn dan…’ Het politiseren van crises is iets dat vaak gebeurt. 

Ook 9/11, de Val van de Berlijnse Muur, de crisis van 2008 en Tsjernobyl 

werden gepolitiseerd. 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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- De familie fatsoen (7)  

De grote groep mensen, die keurig doet wat er gevraagd wordt en dat ook uit-

draagt. In hun kringen kom je niet veel kritiek tegen op beleidsmakers. Toch is 
dat wel een positieve kant van complot-denkers, sensatiezoekers, politiseerders 

en doemdenkers. Ze leggen de zwaktes van beleidsmakers bloot. Alleen zouden 

ze zich tot de feiten moeten beperken. 

 

- Anarchisten en wereldverbeteraars (8)  
Vind je onder sensatiezoekers en complotdenkers, maar dat hoeft niet. Deze 

mensen vinden het systeem waarin we leven, helemaal niets. Ze vinden dat alles 

anders moet. Ze zijn vaak a priori tegen alles wat beleidsmakers voorstellen, 

omdat die deel uitmaken van het systeem, en dat systeem moet eerst weg.  

Wereldverbeteraars grijpen de situatie aan om hun idealen te verkondigen over 
dat wat we kunnen doen na het corona tijdperk. Eigenlijk passen deze groepen 

ook in de categorie ‘politiseerders’, maar ik noem ze apart omdat ze niet binnen 

maar buiten het systeem willen werken. 

 

- Apocalytici (9)  
Fundamentalistische christenen geloven in het einde der tijden, en zien telkens 

weer een vinger van God in de gebeurtenissen die nu plaatsvinden. Het corona-

virus is een teken dat de komst van de Messias onderweg is, en zoals iedere 

bijbelvorser weet, gaan aan die komst een aantal afschuwelijke rampen vooraf. 

 
- De nonchalanten (10)  

‘Het zal mijn tijd wel duren’ is een uitspraak die je uit de mond van de  

nonchalanten hoort, en dit zijn bepaald niet alleen jongeren, hoewel een deel van 

hen zeer onverschillig om kan gaan met de afspraken. Maar er zijn ook heel veel 

mensen uit de genoemde andere typen, die de afspraken maar onzin vinden en 
zich er dan ook niet aan houden. Ook veel ouderen van 70+ trouwens, die  

schouder ophalend opmerken ‘dat je toch ergens aan dood moet gaan’. 

 

 

 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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- De nuchteren (11)  

Die alleen maar luisteren naar de deskundigen, die geen toekomstvoorspellingen 

doen, geen sensatieverhaal serieus nemen, de maatregelen accepteren vanuit 
het idee dat ze dat beter kunnen doen, zolang we niets anders hebben, en  

bovendien relatief gelaten accepteren dat het virus mensenlevens zal kosten en 

veel problemen geeft, die we dan met zijn allen zo goed mogelijk moeten  

oplossen. Enerzijds relativeren ze, maar ze spreken ook onzin tegen. 

 
- De opportunisten (12)  

Deze groep ziet overal geld in, dus ook in het virus. Je vindt ze onder de  

producenten van mondkapjes, onder online verkopers, die trainingen aanbieden 

om mensen online te leren vergaderen, en onder mensen die middelen verkopen 

om je weerstand te verhogen, alsof dit zou helpen. Een aparte groep opportu-
nisten is de groep die in reclames medeleven toont, en de nabestaanden succes 

wensen, of zeggen dat ze zo graag iets zouden doen, terwijl ze alleen maar een 

betere marktpositie willen. 

 

Begrijp me goed, ik voel me niet beter dan wie dan ook. Ikzelf val ook onder een 
type. Het zijn manieren om om te gaan met onzekerheid. En daarom nemen we 

mijns inziens onze toevlucht tot dit gedrag. 

 

Als lid van een scheidsrechtersvereniging is het aardig om eens te bezien of 

een of meer typeringen op jezelf van toepassing zijn en of er een parallel te 
trekken is naar je gedrag als scheidsrechter.  

 

In die rol kom je vaak genoeg in een situatie, waarin je ‘brandjes moet blussen’ 

en dit artikel zou je kunnen helpen te reflecteren op je gedrag en hoe het over-

komt op anderen. En natuurlijk: wat voor effect heeft jouw gedrag. Zou het 
helpen iets meer van een ander type over te nemen of uit te proberen?  

Als het u gelukt is die overweging te maken, dan is ons doel met dit artikel  

bereikt! 

 

Met gezonde groeten, mede namens Alexander & Rudie, 
 

Marcel van Schalkwijk 

 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 
1B, 2D, 3A, 4A, 5A 

 

Uitleg bij het antwoord op spelregelvraag 1 

Het antwoord is B (indirecte vrije schop voor de verdedigende partij), 

want als bij het nemen van een vrije schop een speler van de aanvallen-

de partij zich op minder dan 1 meter van het muurtje van drie of meer 

verdedigers bevindt, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend. 

Zie ook: bladzijde 60 van het spelregelboek. 

 

Uitleg bij het antwoord op spelregelvraag 2 

Het juiste antwoord is D (niets, doorspelen) en is te vinden op blad-

zijde 52 van het spelregelboek. Een indirecte vrije schop wordt toege-

kend indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, de 

bal met zijn hand of arm raakt, nadat deze doelbewust is getrapt door 

een medespeler. Maar als de doelverdediger de bal duidelijk trapte of 

probeerde te trappen, dan gaat het spel gewoon door. Dat laatste is 

hier het geval. 

 

Uitleg bij het antwoord op spelregelvraag 3 

Het antwoord is A (aftrap na geldig doelpunt), want om na een scheids-

rechtersbal een doelpunt te kunnen maken, moet de bal door tenminste 

twee spelers worden aangeraakt. En dat is hier dus het geval. De doel-

verdediger raakt de bal met zijn handen aan en daarna gaat de bal in 

het doel. Daarmee is dus een geldig doelpunt gemaakt. Zie ook:  

bladzijde 40 van het spelregelboek. 

Uitleg spelregelvragen  
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Vervolg uitleg spelregelvragen 

Uitleg bij het antwoord op spelregelvraag 4 

Het juiste antwoord is A. De indirecte vrije schop dient te worden  

genomen op de plaats waar de strafbaar buitenspel staande speler de 

bal raakt, ook als dit op de eigen speelhelft van de speler is. Zie ook: 

bladzijde 49 van het spelregelboek. 

 

Uitleg bij het antwoord op spelregelvraag 5 

Het antwoord is te vinden in regel 5 op bladzijde 25 van het spelregel-

boek. Hier wordt het spel beïnvloed van buitenaf en daarom is de spel-

hervatting geen vrije schop, maar een scheidsrechtersbal.  

De scheidsrechtersbal wordt genomen op de plaats waar de aanvaller 

de bal voor het laatst raakte. Voor zijn onsportieve gedrag zal hem 

een gele kaart worden getoond. Antwoord A (geel en een scheidsrech-

tersbal) is hier dus het juiste antwoord. 
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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Op donderdag 27 februari verzorgden handbalscheidsrechters Tonnie  

Lubbers en Hennie Schrijver uit Heeten een presentatie over het leiden van 

een handbalwedstrijd. Zij hebben als duo meer dan 40 jaar ervaring, waarvan 
zo’n 16 jaar op eredivisieniveau. Daarnaast zijn zij actief geweest in tucht-

commissies, opleidingen en als trainer. 

 

Op het hogere niveau wordt een wedstrijd altijd geleid door een vast duo. 

Samen zie je meer. Eén Scheidsrechter bekijkt het spel vanaf de doellijn,  
de ander vanachter de aanval … altijd schuin tegenover elkaar. Handbal is een 

snelle sport, de dynamiek vereist meer dan één paar ogen. Je ziet veel en moet 

in een splitsecond het waargenomene vertalen naar een actie (al dan niet  

fluiten, eventuele persoonlijke straf en dergelijke). 

 
Handbal is te vatten met 4 woorden: snel, dynamisch, verrassend en effectief. 

Vanuit deze woorden weeg je als scheidsrechter af welke risico’s genomen 

moeten worden, welke impact de wijze van spelen en fluiten heeft. Ook niet 

fluiten is een beslissing! Het veld is 20 bij 40 meter en wordt gespeeld door 

12 spelers. Op de bank zitten de coach en de wisselspelers, die doorlopend 
ingezet mogen worden. 

 

Vanaf het beginsignaal zijn de scheidsrechters er op uit om het spel snel te 

houden. Vandaar dat gefloten kan worden voor ‘passief’ spel, … er wordt dan 

een teken gegeven (en vaak verbaal ondersteund) en het aanvallende team 
moet dan binnen 6 passes op het doel schieten. Zo niet … volgt er een vrije 

worp voor de verdedigende partij. 

 
Lichamelijk contact mag, mits met gebogen armen. Als men bij het verdedigen 

de armen strekt en zo de aanvaller hindert, volgt ook een vrije worp (en soms 

een strafworp). Respect voor de gezondheid van de tegenspeler staat voorop, 

vandaar dat een scheidsrechter vele middelen heeft om de veiligheid te  
bevorderen.  

Gastspreker 
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Het begint met een vermaning (1 per team), vervolgens een waarschuwing 

(gele kaart, 3x per team, 1x coach), een tijdstraf van 2 minuten (3x per  

speler … na de derde keer mag deze speler niet meer ingezet worden), een 
veldverwijdering (rood) voor een zware overtreding of ‘bijzondere’ overtre-

ding van regels (geen sancties voor de volgende wedstrijden), een veld-

verwijdering (rood) met toegevoegd een blauwe kaart (dan wordt een  

strafrapport opgemaakt en volgt meestal een schorsing voor meerdere  

wedstrijden). 
 

De blauwe kaart wordt getrokken bij een meedogenloze actie, waarbij de 

gezondheid van de tegenspeler ernstig in gevaar wordt gebracht. Ook waar  

geslagen, geschopt of gespuwd wordt, is deze blauwe kaart geboden. 

 
Ook in het handbal proberen coaches scheidsrechters verbaal te bespelen. 

Meestal is de opmerking ‘dat een coach er is voor het team’ genoeg, maar als 

deze boodschap niet begrepen wordt, dan kan het team bestraft worden 

met een tijdstraf.  

 
De avond werd besloten met beelden (ook in slow motion) van de finale van 

het wereldkampioenschap voor vrouwen tussen Spanje en Nederland, die 

beslist werd doordat in de laatste 30 seconden een snelle voortzetting door 

de keepster op onreglementaire basis door een Spaanse aanvalster werd 

voorkomen. Omdat dit in de laatste 30 seconden gebeurde (een bijzondere 
spelregel) volgde een veldverwijdering en een strafworp. Zo won Nederland 

door goed interpreteren door de scheidsrechter. 

 

Voorzitter Peter Stolk bedankte beide heren voor hun inbreng en wenste 

hen (voorzien van bloemen en een fles) een goede thuisreis. 
 

Han Marsman 

Vervolg gastspreker 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Uit de sponsorhoek 

In deze editie kunnen wij ondanks de corona-pandemie ons positieve  

verhaal verder vervolgen met de komst van al weer twee nieuwe  

sponsoren. 

 

Jolanda Lemmers is met haar praktijk als pedicure ook het team van 

sponsoren komen versterken. Daarnaast had ze met de Paasbingo ook 

nog een leuk gebaar willen maken naar onze leden, maar dit moeten we 

helaas nog even uitstellen tot er weer betere tijden zijn. Maar wat in 

het vat zit ………….. 

 

Ook hebben wij eindelijk een hovenier bereid gevonden om toe te  

treden tot het sponsorgilde. Het is Tuinmani gevestigd aan de  

Revalstraat 7 te Deventer. Deze hovenier is in staat uw tuin te voor-

zien van veel verschillende elementen, zoals een sterke en strakke 

schutting, sierlijke hekwerken, veranda’s en bestratingen, maar  

natuurlijk ook heel veel groen etc. 

 

Beide nieuwe sponsoren heten we natuurlijk van harte welkom en  

bedanken wij voor de ondersteuning. 

 

Ook deze sponsoren zijn via internet goed te bereiken via onze eigen 

site door 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 aankopen  

dagelijkse of minder dagelijkse, aan onze sponsoren te denken.  

 

Alvast hun dank hiervoor. 

 

Tot de volgende keer 

Erik Nieuwenhuysen 

Sponsorzaken 
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