
Info DSV jaargang 21 nummer 3 juli 2020  1 

 

1922 2020 

Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 
7415 DL Deventer. Telefoon 0570 – 607071 

Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken 

De DSV op het internet: www.dsveno.nl 



Info DSV jaargang 21 nummer 3 juli 2020  2 

 



Info DSV jaargang 21 nummer 3 juli 2020  3 

 

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


Info DSV jaargang 21 nummer 3 juli 2020  4 

 

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! 

 
Juli 

02 Zomerreces. Training om 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

07 Training om 19.30 uur, clubhuis gesloten. 
09 Zomerreces. Training om 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur.  

14 Training om 19.30 uur, clubhuis gesloten. 

16 Zomerreces. Training om 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

21 Training om 19.30 uur, clubhuis gesloten.  

23 Zomerreces. Training om 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur.  
28 Training om 19.30 uur, clubhuis gesloten. 

30 Zomerreces. Training om 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

 

Augustus 

04 Training om 19.30, uur clubhuis gesloten. 
06 Zomerreces. Training om 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

11Training om 19.30 uur, clubhuis gesloten. 

13 Zomerreces. Training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur.  

18 Training om 19.30 uur, clubhuis gesloten. 

20 Zomerreces. Training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 
29 Opening nieuwe seizoen. Training vanaf 19.30 uur, clubhuis open vanaf 21.00 uur.  
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training  

van 19.30-20.30 uur  

 
September 

03 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker Ed Janssen. 

10 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 
17 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond. 

24 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond. 

 

Oktober 

01 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond. 
06  Week van de Scheidsrechter, activiteit in Zutphen. 

08 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

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

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

29 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur OKTOBERFEEST. 

 
    

Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave oktober 2020,  

Uiterlijk 18 september 2020 

 Jaargang 21, nummer 4 verschijnt 1 oktober 2020. 
 

 

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

Geschreven vanuit een periode met een ‘corona-samenleving’ een gesloten 

clubhuis en eigenlijk midden in ons zomerreces. Toch is het de DSV weer 

gelukt in deze periode een info uit te geven.  

 

Nu de strikte maatregelen vanuit de overheid op zijn retour lijken te zijn 

en we in de laatste fasen van het RIVM komen, heeft het bestuur overleg 

gehad en gekeken naar de genoemde mogelijkheden voor het openen van 

sportkantines per 1 juli. Dit met enige voorzichtigheid in het achterhoofd, 

mocht er onverhoopt alsnog iets veranderen. De gemeente is benaderd en 

we houden de lijntjes met hen kort.  

Ook is er contact met de school voor het weer kunnen douchen na de  

trainingen. En er is een plan gemaakt om hopelijk in juli weer de eerste 

zomerreces clubavond te hebben in een weer geopend clubhuis.  

 

Hoe fijn zou dat zijn om elkaar weer in een vertrouwde omgeving te  

treffen en met de bijhorende richtlijnen gezellig na de training ook weer 

een drankje samen te kunnen drinken op het terras.  

Misschien kunnen we de gemiste inkomsten voor onze club nog een klein 

beetje goedmaken. Laten we hopen dat het gelukt is op het moment dat u 

deze info leest. 

 
Dat onze samenleving is veranderd, is slechts een understatement….  

In vele opzichten zijn de mensen veranderd in hun doen en denken, onder 

welke invloed dan ook. Is dit door hun eigen ervaringen, door hetgeen ze 

om hen heen zien gebeuren of wat er met hen is gebeurd op sociaal en 

financieel-economisch vlak. Of gewoon omdat sommige mensen een mening 

willen hebben die in deze situatie het beste bij hen past en waar ze zich 

het gemakkelijkst en het veiligst bij voelen. 

 

Soms val je van de ene verassing in de andere als je al het nieuws volgt. 

En misschien is het dan ook soms maar beter om niet alles te willen volgen 

en begrijpen. 
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Vervolg Voorwoord 

Bij onze DSV is er veel gebeurd de afgelopen maanden en daar wil ik  

eigenlijk even de aandacht op richten. Weg van alle kritiek waar al onze 

kranten en bladen van vol staan en waar je niet om heen kan op het  

moment dat je de televisie aanzet of een praatje maakt op straat of in de 

supermarkt. Nee gewoon keiharde DSV-feiten en geen links of rechts  

gezeur! 

 

Onze talenten. Geen promotie- en degradatieregelingen was de  

uitspraak van de KNVB, maar toch waren er plaatsingen in hogere  

groepen. Hoe vet is dat, 15 van onze leden overkwam het. Zij kregen op 

vrijdag 5 juni te horen dat ze een trapje hoger mochten acteren komend 

seizoen. Verderop in de info worden zij benoemd, maar namens het  

bestuur nogmaals allen gefeliciteerd of je nu vlagt of fluit in de zaal of op 

het veld. Het zij jullie gegund, geniet van alles wat komen gaat als de  

competities weer kunnen beginnen. 

 

Vitaliteit. In een periode als deze verlies je elkaar soms onbedoeld een 

beetje uit het oog. Waar normaal de clubavonden, trainingen en de sport-

activiteiten dit versterkten, merk je nu met dit gemis dat niet alle ins en 

outs automatisch tot je komen. Toch hopen we als bestuur hieraan  

voldoende invulling te hebben gegeven. 

 

- Gerhard Langenkamp hopelijk binnen afzienbare tijd weer helemaal her-

stelt en volledig op de been, we zien je dan graag weer aan de Keurkamp. 

  

- Frits Veldwijk geopereerd en na revalidatie klaar om met zijn nieuwe 

 knie de stappen weer in ons clubhuis te nemen. 

  

– Hans Noortman doet er alles aan om met ondersteuning en zorg van zijn 

 vrouw en kinderen de chemokuren te ondergaan. Hij is uiterst positief in 

 alles en gaat voor volledig herstel. We kunnen niet wachten om je straks 

 na maanden weer bij ons te hebben aan een tafel met een biertje.  

Gewoon om dat we geschrokken zijn Hans, sterkte met alles !!   

Vervolg Voorwoord 
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Ondernemend. Onze penningmeester is druk met de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) om mogelijk een aanspraak te kunnen 

maken als DSV voor de subsidieregeling die wordt aangeboden door 

de overheid om de derving van inkomsten tijdens de coronaperiode te 

verzachten. We zijn hierover goed gestemd en zijn dan ook benieuwd 

naar de uitkomst. De eerste stap is inmiddels gezet en we hebben  

onze SBI-code op tijd en met succes bij de KvK kunnen laten  

veranderen om überhaupt aanspraak te maken. Deze was ingedeeld 

onder een hobbyvereniging ☺☺ in plaats van een buitensport 

(arbitrage) vereniging.  

 

Vrijwilligers. De activiteiten zijn de afgelopen periode alle gecanceld, 

hoe triest dit ook voor onze commissies was om niet te kunnen organi-

seren. Daarmee verviel ook voor ons als bestuur de mogelijkheid om 

ons jaarlijkse vrijwilligersfeestje te organiseren voor al die kanjers 

die zich zo druk hebben gemaakt om het wel en wee van de vereni-

ging, en die de nodige uurtjes hieraan hebben besteed. Graag hadden 

we jullie in het zonnetje gezet met een hapje en een drankje, maar 

we konden het niet laten doorgaan dat mag duidelijk zijn. Toch  

hebben we een mogelijkheid gevonden om al deze ruim 60 vrijwilligers 

te bedanken. En heeft het bestuur op een zaterdag gemeend ze  

allemaal te bezoeken. Een ieder kreeg van een van de bestuursleden 

een mooie plant overhandigd om hen te bedanken voor hun inzet.  

Ik beloof het feestje komt er zeker, zodra we weer met elkaar  

gezellig om de tafel kunnen zitten zonder al te veel restricties.  

 

Clubhuis. Wat hebben ze hard gewerkt en wat zijn we er blij mee, ik 

heb ze zien zweten en zwoegen maar het resultaat mag er dan ook 

zijn. Gé, Ernst, Jelle en Toon hebben bergen verzet en daar benoem 

ik dan ook graag enkele dingen van, mocht het u niet direct opvallen 

straks. 

 

Vervolg Voorwoord 
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Alle lampen in het plafond zijn veranderd naar ledlampen, wat een grote  

besparing met zich meebrengt, een langere levensduur en wat al niet meer. 

Hiervoor is tevens de schakelkast aangepast en is alles nu op een dimmer 

aangesloten. Zijn alle plafondplaten met schade vervangen. Is de berging 

omgebouwd voor de nieuwe apparatuur. Zijn alle koelkasten en vriezers 

leeggehaald en schoongemaakt. In de keuken is een nieuwe kraan, vaat-

wasser en glazenspoelmachine geplaatst (geïnvesteerd met dank aan de  

opbrengsten van de oliebollenploeg). Ook hiervoor zijn de waterleidingen 

verlegd en is de afvoer verplaatst. Hebben we weer een postbus en pronkt 

aan de buitenzijde een mooie nieuwe lichtbak met logo. 

 

Elke vrijdag en zaterdag was Jelle op het veld bij de DSV te vinden om de 

sproei-installaties te bedienen met als resultaat een prachtig groen veld 

voor onze leden om op te trainen. 

Hebben Rikie van der Valle, Ernst en Marian ter Mate het hele clubhuis van 

onder tot boven schoon gemaakt. En dan bedoel ik ook echt in elk hoekje en 

gaatje, van plafond tot vloer van kastje tot laadje, van toilet tot keuken. 

Chapeau en bedankt voor alle dagen dat jullie er waren. 

 

Heeft Dick met de mannen gezorgd voor een glimmende nieuwe tap-

installatie achter onze bar. Zijn alle voorraden gecontroleerd en waar nodig 

gegeven aan het goede doel of afgeboekt. Hebben nieuwe onderhandelingen 

plaatsgevonden met de leveranciers, waren zij coördinatoren tijdens alle 

dinsdag en donderdagen voor de trainingen en zorgden ze voor het naleven 

van de coronamaatregelen.  

 

Training en digitale clubavond. Een groot compliment aan Rens, de afgelo-

pen weken was hij er elke dinsdag en donderdag en organiseerde voor een 

steeds groter wordende groep leden telkens weer een geweldige training. 

Met verbazing en bewondering kijk ik terug op de diversiteit die hij toonde 

in de trainingsvormen om ons af te matten. En neemt u van mij aan dat is 

hem gelukt. 

Vervolg Voorwoord 
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En wat keken we ernaar uit om na de training gauw naar huis te gaan 

om zo van achter de laptop, IPad of telefoon een heerlijke digitale 

clubavond bij te wonen. Bijna elke donderdagavond hadden Paul en 

Maikel gezorgd voor een quiz, bingo of muziekfragmenten, zelfs de 

lottogetallen van Gerard werden gedraaid. Met een eigen drankje en 

hapje wisten ze ons iedere keer te verrassen. Wat zal ik dit missen 

mannen, ook al gaat er niets boven een echte clubavond in ons eigen 

mooie clubhuis, dit gaan we niet gauw vergeten. 

 

Wat er ook op dit moment allemaal gebeurt in Nederland en daar-

buiten ons ‘Samen Staan We Sterk’ heeft blijkbaar een hele andere 

betekenis. Laten we vooral elkaar blijven respecteren om wie we zijn 

en wat we doen, een ieder op zijn eigen manier, binnen zijn eigen  

mogelijkheden. Hiermee verzetten we bergen. 

 

Ik ben dan ook enorm trots om een DSV-er te kunnen zijn en te  

genieten van alles wat ons verbindt.  

 

Hopelijk kunnen we de draad snel weer oppikken in voetballend  

Nederland en onze hobby of voor sommigen zelfs werk, met trots en 

passie weer te kunnen uitvoeren. Geniet van alle mooie geschreven 

stukken in deze zomereditie van de Info en dan zie ik u allemaal weer 

snel in ons clubhuis en dan praten we graag weer even bij. 

 

Peter Stolk 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Vervolg Voorwoord 
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Spelregelvragen juli 2020 
Commissie Opleidingen 

Vraag 1  
Een verdediger mag net buiten zijn eigen strafschopgebied een vrije schop nemen. Hij wipt de bal met 
zijn voet omhoog, waarna een medespeler de bal met zijn knie terugspeelt naar de doelverdediger. Deze 
vangt de bal met zijn handen. Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
a) Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij. 
b) Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij en de speler die de bal opwipte een  

waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart. 
c) Een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij en de speler die de bal met zijn knie speelde 

een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart. 
d) Niets, doorspelen. 
 
Vraag 2 
Na een lange pass gegeven door een teamgenoot rennen twee aanvallers naar de bal. Een van de  
aanvallers stond op dat moment in buitenspelpositie. Een verdediger, die zich op zo’n 15 meter van de 
bal begeeft, brengt deze aanvaller (die zich in buitenspelpositie begaf) op onvoorzichtige wijze ten val. 
Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
a) Een directe vrije schop voor de aanvallende partij. 
b) Een directe vrije schop voor de aanvallende partij, de verdediger een waarschuwing geven door het 

tonen van de gele kaart. 
c) Een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij wegens buitenspel. 
d) Zowel de aanvallende partij als de verdedigende partij overtreden hier de spelregels, dus een 

scheidsrechtersbal. 
 
Vraag 3 
Een aanvaller wil snel een vrije schop nemen. Een verdediger gaat nu bewust voor de bal staan.  
De aanvaller schiet de bal nu bewust snoeihard tegen deze verdediger aan. Wat moet de scheidsrechter 
beslissen? 
a) Beide spelers ontvangen een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Er wordt hervat met 

de oorspronkelijke vrije schop, dus voor de aanvallende partij. 
b) Beide spelers worden vermaand. Er wordt hervat met de oorspronkelijke vrije schop, dus voor de 

aanvallende partij. 
c) De aanvaller wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart, de verdediger 

ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Er wordt hervat met de oorspronke-
lijke vrije schop, dus voor de aanvallende partij. 

d) De aanvaller wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart, de verdediger 
ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Er wordt hervat met een directe 
vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de verdediger stond die door de bal 
werd geraakt. 

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

Vraag 4 
De doelverdediger heeft de bal in zijn bezit gekregen en wil deze naar een medespeler gooien. 
In plaats van dat de bal bij zijn medespeler komt, gooit hij de bal tegen de scheidsrechter, in 
het strafschopgebied lopende, aan. Nog net voordat een aanvaller bij de bal kan komen, pakt 
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 verdedigende partij. 

De bal is voor de doelverdediger, omdat de scheidsrechtersbal gegeven moet worden in 
het strafschopgebied. 

d) Niets, doorspelen. 

 
Vraag 5 
Een aanvaller is in de netruimte terechtgekomen. Als hij ziet dat een teamgenoot de bal op het 
doel gaat schieten, roept hij naar een tegenstander: ‘Laat gaan, ik pak em wel’. En u raadt het 
al…. de bal gaat in het doel. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen? 
a) Hij kent het doelpunt toe, want de aanvaller staat stil in de netruimte en dat is geen  

overtreding. 
b) Hij kent het doelpunt toe, want roepen wordt niet beschouwd als ingrijpen in het spel. 
c) Hij keurt het doelpunt af, want de aanvaller misleidt zijn tegenstander verbaal. Hij geeft 

hem een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag en 
hervat het spel met een indirecte vrije schop. 

d) Hij keurt het doelpunt af, want de aanvaller misleidt zijn tegenstander verbaal. Hij geeft 
hem een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag en 
hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 

 
 

Antwoorden juli 2020 
 

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

 
 
 

 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 



Info DSV jaargang 21 nummer 3 juli 2020  14 

 

 



Info DSV jaargang 21 nummer 3 juli 2020  15 

 

 

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne  

verjaardag toegewenst: 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

 

Verjaardagen komende maanden 

Augustus September Juli  

1 Rinus van Amersfoort 2 Tonny Holleboom 1 Cemil Taflan 

1 Berry Westervoorde 2 Gerard Koldewijn 2 Piet Mekking 

7 Peter Stolk 3 Arjan van den Berg 8 Rob Nijenhuis 

9 Erik Kleinjan 6 Henk Pannekoek 11 Eric Noortman 

15 Jan Hollander 7 Ronny Mulder 19 Henk Maatman 

17 Theo Esmeijer 8 Timon Bluemink 20 Theo Koebrugge 

18 Martijn Vos  11 Henk Veenstra 21 Rob Kalai 

24 Johan Mensink 12 Maikel Spijkerman 26 Erik Teunissen 

28 Jeffrey van Welsen 12 Illian Groothuismink 27 Hessel Pothaar 

30 Ron Sotthewes 16 Gerard Peters 29 Rob van Zuuk 

  16 Marcel van Schalkwijk 30 Ernest Waanders 

  16 Stephan Westervoorde   

  19 Tonnie van Wijk   

  21 Finn van Schalkwijk   

  21 Mark Pelgröm    

  24 Paul Haarman   

  26 Gerrit Jan Hennink   

  31 Rudie Boone   
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Patronen  
 

Patronen zijn leuk als je van haken of breien houdt, of als je behoefte 

hebt aan houvast en structuur. Ze staan voor de oude wijsheid: 

‘Reinheid, Rust en Regelmaat’. Menig ouder is er bij het consultatie-

bureau (jonge ouders noemen het graag consternatiebureau) mee dood-

gegooid. Maar patronen zijn funest als je ernaar streeft om mee te  

bewegen met ontwikkelingen in de wereld. Vasthouden aan het oude 

heeft nooit iets nieuws gebracht. Het is de eeuwige spagaat waar we 

inzitten, als we een keuze moeten maken tussen conservatief of  

vernieuwend. 

 

De afgelopen maanden waren op vele manieren bijzonder intens.  

De crisis doet waar een crisis goed in is, namelijk: chaos brengen. Het  

goede nieuws is dat deze periode ons niet alleen iets heeft gekost. Het 

leverde ook mooie dingen op. Net als kort na de Tweede Wereldoorlog 

toen bewindvoerder Churchill predikte: ‘Never waste a good crisis’, in 

aanloop naar het oprichten van de Verenigde Naties. Ook over die crisis 

zijn we heengekomen. 

 

Juist door abrupt onze oude patronen te doorbreken, kwam er na de 

eerste schok ruimte. Ruimte om met een frisse blik naar onze eigen 

routines te kijken. In veel sectoren was het de eerste stap naar  

disruptie. Ik sprak er in het vorige artikel (over ‘Schermtijd’) al over: 

het gat tussen het opleiden en opvoeden nú, terwijl we rekening moeten 

houden met de toekomst van onze kinderen later. Ofwel: van klassiek 

onderwijs pre-corona, naar volledig technologisch ondersteund  

afstandsonderwijs post-corona.  

 

 

Commissie Opleidingen  
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Van een vanzelfsprekend kantoorleven, naar werken zonder reistijd.  

Van streven naar winst, naar het creëren van maatschappelijke  

waarde. Van een duidelijke scheiding tussen ‘professioneel’ en 

‘persoonlijk’ naar een meer ‘holistisch’ beeld: je bent nu eenmaal én 

medewerker én ouder én partner én ook nog een beetje jezelf. Hoe 

geef je waardevol invulling aan al de rollen die je hebt? 

 

Ik weet nog niet waar het toe leidt, maar de afgelopen maanden heb 

ik genoten van allerlei nieuwe initiatieven die uit de grond kwamen.  

Ik heb het al gehad over de digitale clubavond met een goede  

opkomst en, hoewel niet fysiek, toch een zeer gewaardeerd surro-

gaat voor de gebruikelijke clubavonden, zoals we die volgens een vast 

patroon op onze club beleven.  

 

De 1,5-metertrainingen die in coronaversie kundig door ons trainers-

korps werd opgezet en waaraan gretig deelgenomen werd.  

Het bestuur met een prima alternatief voor de erkenning van haar 

vrijwilligers (en dat zijn er heel wat!) en niet in de laatste plaats mijn 

collega’s in de commissie Opleidingen, Alex & Rudie, die iedereen met 

regelmaat voorzien van verse vragen. Mooi dat er ook van buiten onze 

vereniging werd deelgenomen aan de quiz Socrative-app. 

 

Persoonlijk werd ik uitgedaagd door de redactie van deze Info om 

wat meer input aan te leveren. Wilma was enigszins bevreesd voor 

een magere editie in coronatijd. Het tegendeel bleek werkelijkheid 

te worden en daarom doe ik het zelf deze keer iets rustiger aan, met 

wat minder tekst. Ik doorbreek mijn eigen patroon om uitgebreid te 

berichten over wat ons als commissie bezighoudt. 

 

 

 

Vervolg Commissie Opleidingen 
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Hulde aan een ieder die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan 

de vernieuwde invulling van ons clubleven en clubgevoel!  

 

Voor sommigen was het deze maanden misschien een beetje te veel 

chaos in onze orde. Toch geeft het ons straks wel de mogelijkheid om 

te kiezen, om dichter bij onszelf te komen. Wat willen we? Welke kant 

gaan we op? We hebben nu veel meer ervaringen die ons helpen om de 

toekomst nieuw vorm te geven. 

 

Met andere woorden: deze tijd vraagt om creatieve changemakers. 

Mensen die bereid zijn de handschoen op te pakken en positieve  

verandering te faciliteren. Mensen die een visie durven te ontwikkelen 

op de toekomst van leven, door een rolmodel te zijn, door inspirerend 

leiderschap in plaats van klassiek management, door een creatief 

werkklimaat te creëren, door te groeien in bewustzijn. Als ouder, als 

partner, als buurman, als werknemer of werkgever en dus ook in je 

hobby als scheidsrechter. Dat zet me enorm aan het denken… 

 

Moeten we blijven volharden in onze patronen of is het tijd voor meer  

verandering, een beetje aanpassen of vernieuwen waar mogelijk met  

behoud van het goede?  

 

Ik noem enkele voorbeelden, zonder daar ook maar enige bedoelingen 

mee te hebben:  

 

• Is de invoering van de VAR een verbetering gebleken? Moeten we 

juist terug naar het oude, of gaat de VAR nog niet ver genoeg en 

moeten we nog meer vernieuwingen doorvoeren? Nu is een mooi  

moment om daarbij stil te staan. 

 

 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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• Volstaat het huidige competitiemodel nog wel, als we halsstarrig 

moeten vasthouden aan het oude patroon dat elke club een  

tegenstander twee keer ontmoet in competitieverband? Ik hoop 

stiekem dat er in Zeist is nagedacht over een totaal ander  

model, dat geen enkele rekening houdt met hoe we tot nu toe 

gewend waren naar een kampioenschap toe te werken. Het zou 

iets heel verrassends kunnen opleveren. 

 

• Hetzelfde geldt voor de bekercompetitie door loting. Waarom 
doen we daar bijvoorbeeld niet een leuke poule-indeling, net  

zoals in de Europaleague? Dan bereiden we de teams ook voor op 

hoe het er in Europees verband aan toegaat en wie weet wat 

voor gevolgen dat heeft voor de manier van spelen en de succes-

sen in internationaal verband. De beste voorbereiding is immers 

een situatie die de praktijk het meeste nadert. 

 

• In dat rijtje hoort natuurlijk ook de nacompetitie: waarom  

gooien we die niet overboord en bekijken we halverwege het  

seizoen hoe de onderste x-aantal clubs uit de eredivisie het 

doen tegen de bovenste x-aantal teams uit de KK-divisie? Dan 

komt de beloning/teleurstelling veel sneller om de hoek kijken en 

zullen clubs wellicht eerder geneigd zijn elk duel tot het uiter-

ste te gaan, wat de aantrekkelijkheid van het voetbal ten goede 

kan komen. Dit is volgens een wezenlijk ander patroon dan we tot 

nu toe gewend zijn.  

 

• In dat kader vind ik het echt jammer dat de KNVB niets heeft 

kunnen doen met mijn voorstel om de competitie op alternatieve 

wijze tot een respectabel eind te brengen, met een hoop  

‘krakers’ in de vijf speelronden die nog resteerden. 

 

 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
• En misschien moeten we toch weer eens naar dat transferbeleid 

kijken: de rijke clubs hebben veel meer kans op succes dan de  

armere, kleinere verenigingen. Eigenlijk is dat niet eerlijk, in mijn 

optiek. Dus als we de begroting en sponsoring aan banden leggen, 

wordt het voetbal weer meer ‘van het volk’ en komt er mogelijk 

meer ruimte voor plezier op het veld. Ik ben benieuwd welke  

patronen er dan gaan ontstaan. 

 

Ik gooi zomaar wat (voet)balletjes op, zonder enige pretentie.  

Ik hoop alleen dat ik er niet om afgeschoten wordt, zoals Trump zijn 

‘patronen’ op verkeerde wijze pleegt te gebruiken. Ik keur de plunde-

ringen ten zeerste af, maar het is veelzeggend over wat er gebeurt in 

de ‘Verenigde’ Staten van Amerika en ver daarbuiten.  

 

Mijn allergrootste wens is het doorbreken van dat eeuwige zwart/wit-

denken (letterlijk en figuurlijk). WEG MET RACISME, op welke grond 

dan ook! Ook daar ben ik in een eerder schrijven al klip en klaar over 

geweest. We kunnen hier niet genoeg bij stilstaan, want het is helaas 

aan de orde van de dag en de grens tussen humor en kwetsen is  

flinterdun, dus doe ik een beroep op het inlevingsvermogen: probeer 

je daar echt bewust van te zijn. Moeten we dan naar een wereld  

zonder humor? Nee, alsjeblieft niet, maar liever iets saaier, iets  

anders, dan de grote ellende die we nu over de hele wereld zien.  

Aanvankelijk wordt het dan misschien saaier, maar daarna komt de 

verbinding. En, eerlijk is eerlijk: ik zie liever een gebruinde kop dan 

dat bleke, kale hoofd van mij. 

 

Ik begrijp demonstraties tegen racisme heel goed, maar wat mij  

betreft is het: ‘ALM’ in plaats van ‘BLM’: All Lives Matter! Anders 

maak je onbewust dezelfde denkfout als de medemens die je beschul-

digt. Zoals ons clubmotto al jaren zegt: ‘Samen staan we sterk!’ 
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Vervolg Commissie Opleidingen  
Ik hoop oprecht dat de coronaperiode ons tot inzichten brengt, die 

onze patronen doorbreken. We zitten middenin een invloedrijke  

periode, waarin ik wil kunnen rekenen op innovatieve mensen die hun 

kop boven het maaiveld uitsteken en met frisse ideeën komen,  

zonder daarvoor afgeschoten te worden. Een gezonde gunfactor 

voor vernieuwing, met behoud van het goede dat was. Hoewel wij 

hier aan de IJssel wonen, hanteer ik hier graag het Rijnlands  

principe: ‘Wie het weet, mag het zeggen!’ 

 

Dank aan Rudie voor het verwerken van de nieuwe spelregels in het 

hiernavolgende artikel van de commissie Opleidingen en aan Alex 

voor zijn gebruikelijke vragen in deze Info. 

 

Volgens vast patroon groet ik u, mede namens hen vanaf deze plek. 

 

Marcel van Schalkwijk 

 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Vervolg Commissie Opleidingen  

Voor het voetbalseizoen 2020/2021 is er weer een aantal 
spelregelwijzigingen 

Regel 1 (het speelveld)  

• Doelpalen en doellatten mogen bestaan uit een combinatie van de vier basis-

vormen (vierkant, rechthoekig, rond of ovaal). 

Regel 10 (de uitslag van een wedstrijd bepalen)  

• Gele kaarten en vermaningen gegeven tijdens de wedstrijd, tellen niet meer 

mee in de strafschoppenserie. Een speler die dus zowel tijdens de wedstrijd 

als tijdens de strafschoppenserie een gele kaart krijgt, ontvangt geen rode 

kaart.  

• En zie de wijzigingen onder regel 14.  

Regel 11 (buitenspel) 

• Een opzettelijke handsbal van een verdediger wordt gezien als ‘opzettelijk 

spelen’ bij buitenspel.  

Regel 12 (overtredingen en onbehoorlijk gedrag) 

• Hands: 

 De grens tussen de arm en de schouder is gedefinieerd als de onderkant van 
 de oksel.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Een ongelukkige/toevallige handsbal van een aanvaller is alleen strafbaar  

wanneer dat meteen voorafgaand aan een doelpunt of duidelijke scoringskans 
gebeurt. 
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Vervolg Commissie Opleidingen  

• Een keeper kan worden bestraft met een gele kaart (vanwege het onder-

breken van een veelbelovende aanval) of rode kaart (vanwege het ontnemen 

van een duidelijke scoringskans) wanneer hij de bal voor de tweede maal 

speelt (bijvoorbeeld na een doelschop of vrije schop), zelfs indien hij dat met 

de hand of arm doet. 

• Elke overtreding (niet alleen fysieke overtredingen) die een veelbelovende 

aanval onderbreekt, moet worden bestraft met een gele kaart (behalve  
wanneer een strafschop wordt toegekend en de verdediger een poging deed 

om de bal te spelen). 

• Een speler die weigert 4 meter afstand te houden bij een scheidsrechtersbal, 

moet worden bestraft met een gele kaart.  

• Als de scheidsrechter voordeel geeft of een snelle hervatting toestaat na een 

overtreding waarmee een veelbelovende aanval werd onderbroken, wordt de 

overtreding niet meer bestraft met een gele kaart. 

• Vasthouden is slechts een overtreding indien een speler zijn tegenstander 

daarmee belemmert in zijn beweging.  

Regel 14 (de strafschop) 

• Een overtreding van de keeper wordt niet bestraft wanneer een strafschop 

gemist wordt (inclusief op de paal/lat), tenzij de overtreding van de keeper 

duidelijk invloed had op de strafschopnemer. 

• Indien een strafschop wordt overgenomen vanwege een overtreding van de 

keeper, wordt de keeper de eerste keer vermaand. De daaropvolgende over-

tredingen worden bestraft met een gele kaart. 

• De strafschopnemer wordt bestraft (de strafschopnemer krijgt een indirecte 

vrije schop tegen/strafschop telt als gemist en de nemer ontvangt een gele 

kaart) indien de strafschopnemer en de keeper op exact hetzelfde moment 

een overtreding maken. 
 

De KNVB heeft ook een video gemaakt, waarin de wijzigingen worden uitgelegd.  

 

Via deze link is de video te bekijken:  

https://knvb.webinargeek.com/webinar/replay/hoPATknKiFs/ 
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Protocol en richtlijnen ten behoeve van de conditie-
trainingen 

 

Vergeet je niet in te schrijven als je wilt komen trainen,  
zonder inschrijving geen training 

 

Voor de training: 

 
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,  

hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius). 

 
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius)  

en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag 

je weer komen sporten. 

 

Blijf thuis als iemand positief getest is op het coronavirus en jij in de afgelo-
pen 14 dagen contact met hem/haar hebt gehad. 

 

Fietsers dienen op het pad en bij het clubgebouw af te stappen en achter 

voetgangers te blijven. Fiets dus niet langs de voetgangers! 

 
Kom in sportkleding naar de training, de kleedkamers zijn gesloten. 

 

Kom alleen naar de training om actief deel te nemen aan de training.  

Toeschouwers zijn niet toegestaan en zullen worden weggestuurd. 

 
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de DSV, we gaan niet 

verzamelen en socializen bij de DSV. 

 

Neem je eigen bidon mee en vul deze thuis, het is niet mogelijk om deze bij 

de DSV te vullen. 
 

Er is geen mogelijkheid voor het opbergen van waardevolle spullen, laat deze 

zo veel mogelijk thuis. 
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Houd je bij aankomst aan de aanwijzingen van de coördinator, hij of zij is 

herkenbaar aan het gekleurde hesje. Volg de looprichtingen op die zijn  

aangebracht op het terrein. En geef gehoor aan de aanwijzingen van deze 
coördinator en de trainer eenmaal op het terrein. 

 

Blijf voor de training altijd op 1,5 meter afstand van ieder ander persoon! 

 

Tijdens de training: 
 
Volg tijdens de training te allen tijde de verkregen aanwijzingen op van de 
trainer.  

 

Spuug niet en snuit je neus niet op het veld. Hoesten en niezen gebeurt in de 

elleboog. 

 
Het clubhuis blijft gesloten! Alleen het toilet is te gebruiken en de AED is 

beschikbaar voor snelle inzet en ligt buiten bij de coördinator. 
 

Toeschouwers zijn niet toegestaan en zullen worden weggestuurd. 
 

Blijf tijdens de training altijd op 1,5 meter afstand van iedere andere  

persoon! 

 

Na de training: 
 
Ga na de training direct weer naar huis, blijf niet onnodig hangen rond het 

clubgebouw. 

 

Fietsers dienen op het pad naar het clubgebouw te wandelen en achter voet-

gangers te blijven. Fiets dus niet langs de voetgangers! En volg de aangege-

ven loop-/fietsroutes. 

 

Veel plezier tijdens de trainingen namens het bestuur 
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Forelvissen 
 

Op vrijdag 12 juni jl. stond voor een  

aantal DSV-leden een ‘spetterende’  

activiteit op het programma! Met een 

behoorlijke afvaardiging gingen we  

forelvissen in Geesteren (Twente).  

Een fantastisch leuk initiatief van  

Derya in overleg met onze Ontspannings-

commissie! 

 

Op de bewuste vrijdagochtend spraken 

we al vroeg af bij ‘De Broekbeke  

Visvijvers’ in Geesteren (Twente).  

 

Iedereen ging, goed gemutst en met frisse zin, richting de voor ons 

gereserveerde vijver. Naast een groot aantal DSV-leden waren er 

ook een aantal introducees die deelnamen aan het forelvissen.  

 

Zo zaten we rond een uurtje of half 9 met een 

gezellige groep van ongeveer 20 mensen  

lekker te vissen. Derya had een vijver  

afgehuurd met zalmforellen. De zalmforellen 

mochten, nadat deze gevangen waren, mee 

naar huis genomen worden.  

 

Goed nieuws, aangezien het een dag later 

prachtig barbecueweer werd. Dit resulteerde 

in een aantal culinaire kiekjes!  

Ontspanningscommissie  
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Afijn, onder ons was een aantal gerenom-

meerde sportvissers, onder andere  

Gé Duchatteau en Ernst Waanders. Vol  

bewondering zag uw correspondent hoe Gé 

en Ernst met behulp van professionele  

hengels te werk gingen. Het mocht helaas 

niet baten. Ernst viste een karper uit het 

water die helaas teruggezet moest worden. 

Even later zelfs een plastic waterfles, waar-

mee Ernst de lachers op zijn hand had.  

 

 

Het was wel duidelijk dat deze kant van 

de vijver (Ab, Gerard, Eric, Stephan en 

ondergetekende) absoluut geen succes 

hadden vandaag. Frustrerend, aangezien 

de minst ervaren visser onder ons, Wim 

Bronsvoort, wel beet had. Hij moest nog 

wel even door zijn buurman, Ab van  

Buuren, gewaarschuwd worden dat de 

dobber van zijn hengel onder water was 

verdwenen. Vol trots haalde Wim zijn 

trofee binnen! Ook Peter Stolk en Theo 

Koebrugge hadden succes.  

 

Tussen het vissen door werd door Dick Toorneman een hapje en een 

natje rondgebracht. Af en toe gaf Dick nog wat gratis adviezen weg. 

Of dit heeft geholpen, laten we in het midden.  

Vervolg Ontspanningscommissie  
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Aan de overzijde van de vijver (Derya en 

introducees) bleek het een ander  

verhaal. De ene na de andere zalmforel 

werd binnengehaald door Derya en zijn 

manschappen. Lag het aan het aas, de 

windrichting of de diepte van het aas? 

Niemand kon er een duidelijk antwoord 

op geven. Feit blijft wel dat er aan deze 

zijde van de vijver een ‘forelletje’ of 20 

binnen gehengeld werden.  

 

 

Rond 12.30 uur hielden de meesten het 

voor gezien. Later die middag hebben we met een aantal DSV-leden 

het forelvissen afgesloten bij het Hof van Colmschate onder het 

genot van een verfrissend drankje, welverdiend!  

 

Derya en OC, bedankt voor het organiseren van deze geslaagde  

middag en zeker voor herhaling vatbaar.  

 

Uw correspondent, 

 

Martijn Vos 

Vervolg Ontspanningscommissie  
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Vervolg Ontspanningscommissie  
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 
1D, 2A, 3C, 4A, 5C 

 

Uitleg bij het antwoord op vraag 1 

Het juiste antwoord is D. Er wordt hier geen truc toegepast.  

De eerste speler neemt de vrije trap door deze op te wippen en dat is 

toegestaan. De tweede speler speelt de bal, die in de lucht is, met zijn 

knie terug naar de doelverdediger en ook dat is toegestaan. Geen van 

beide spelers haalt een truc uit en de scheidsrechter hoeft dus niet in 

te grijpen. 

 

Uitleg bij het antwoord op vraag 2 

Het antwoord is A. De aanvaller die zich in buitenspelpositie begaf 

heeft de bal nog niet gespeeld, dus het buitenspel staan was nog niet 

strafbaar. Het op onvoorzichtige wijze ten val brengen van deze speler 

betekent een directe vrije schop voor de aanvallende partij. 

 

Uitleg bij het antwoord op vraag 3 

Het juiste antwoord is C. Hier is sprake van twee overtredingen. De 

eerste overtreding is het vertragen van de spelhervatting door bewust 

voor de bal te gaan staan. Deze overtreding door de verdediger bete-

kent een gele kaart en het opnieuw nemen van de oorspronkelijke vrije 

schop voor de aanvallende partij. De tweede overtreding is een  

gewelddadige handeling door de aanvaller. Hij schiet opzettelijk de bal 

hard tegen de verdediger aan. Dit moet worden bestraft met een veld-

verwijdering door het tonen van de rode kaart. 

 

Uitleg spelregelvragen  
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Vervolg uitleg spelregelvragen 

Uitleg bij het antwoord op vraag 4 

Het antwoord is A. Er zou een scheidsrechtersbal volgen als de bal bij 

een tegenstander terecht zou komen, er een aanval, scoringskans of 

doelpunt zou zijn ontstaan, maar nu is er geen enkele aanleiding om een 

scheidsrechtersbal toe te kennen en gaat het spel dus door. Maar de 

doelverdediger speelt de bal nu voor de tweede keer met de hand  

binnen zijn eigen strafschopgebied en daarvoor moet een indirecte 

vrije schop worden toegekend op de plaats waar de doelverdediger de 

bal voor de tweede keer met de hand speelde. Hier is dat waar hij de 

bal opraapte. 

 

Uitleg bij het antwoord op vraag 5 

Het juiste antwoord is C. De aanvaller misleidt zijn tegenstanders en 

dat is een overtreding die bestraft moet worden met een indirecte 

vrije schop en het geven van een waarschuwing door het tonen van de 

gele kaart. De indirecte vrije schop moet genomen worden op de plaats 

van de overtreding, maar omdat de aanvaller buiten het speelveld staat 

(de netruimte hoort NIET bij het speelveld), wordt het spel hervat op 

de lijn het dichtst bij de plaats van de overtreding. Omdat het hier 

een vrije schop voor de verdedigende partij betreft, mag deze worden 

genomen van iedere willekeurige plek binnen het doelgebied. 
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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Het bonusgetalseizoen 2019/2020 
 

Wat gaat het toch hard! Voor je het weet, is er alweer een seizoen 

voorbij. Het afgelopen seizoen was het wel een heel vreemd seizoen.  

In verband met de coronapandemie heb ik de laatste elf trekkingen 

thuis gedaan. Deze trekkingen waren wel zichtbaar als je op de donder-

dagavond had ingelogd op het dsveno jitsi meet clubavond. 

 

Thuis de nummers draaien was een aparte ervaring. Je mist het muziek-

je erbij, het spontane meeklappen vanuit de zaal en zeker ook de  

positieve opmerkingen van de mensen uit de zaal als ik de winnende 

nummers opnoemde. Wat niet anders is: ook online waren winnaars weer 

zeer gelukkig en de verliezers iets minder. Helaas zijn er, zoals altijd 

bij de gokspelletjes, meer verliezers dan winnaars. 

 

Het afgelopen seizoen is een aantal deelnemers gestopt met het deel-

nemen aan het bonusgetal. Gelukkig zijn er ook weer mensen bijgeko-

men. In het nieuwe bonusgetalseizoen is het nu ook weer mogelijk  

gemakkelijk en snel te betalen, namelijk met een tikkie. Sinterklaas en 

ik hopen dat hierdoor nog meer leden mee gaan spelen met het bonus-

getal.  

 

Aanstaande augustus ga ik de deelnemers benaderen of ze weer willen 

meespelen met het bonusnummer dat ze afgelopen seizoen hadden. Ook 

seizoen 2020/2021 speel je weer mee voor € 20,-. En dat voor 40 trek-

kingen. Het is bijna voor niets! Dit bedrag kun je cash of met het hier-

voor genoemde tikkie betalen. Betaal je met een tikkie, dan betaal je 

het totale bedrag in één keer. Betaal je cash, dan kun je dat in delen 

betalen (maar…. liever niet, dit is voor mij meer werk). 

Bonusgetal 
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Deze zomer ga ik samen met de medecommissieleden rustig naden-

ken wie de opvolger wordt van Maikel Spijkerman die de trofee (het 

gezeur om het bonusgetal) heeft gewonnen.  

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie!  

 

Niet vergeten: als je niet meedoet, kun je niets winnen! Doe mee en 

win!!! 

 

De bonusgetalman, 

 

Gerard Harmelink 

Vervolg bonusgetal 
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DSV leden stapje hoger op ! 

Helaas waren de competities stilgelegd en zouden er voor teams en arbitrage geen 

promotie/degradatie regelingen plaatsvinden. Toch kregen enkele leden van de  

Deventer Scheidsrechtersvereniging vandaag het bericht dat ze waren gepromo-

veerd ! 

 

We willen dan ook graag de volgende DSV-leden feliciteren met hun plaatsing in 

een hogere groep. Namens ons bestuur heel veel succes gewenst komend  

seizoen ! 
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Assistent-scheidsrechters: 

• Luuk Mentink naar ZOAB 

• Daniel Vloedgraven naar ZAAC 

• Mark Pelgrom kreeg eerder deze week al te horen dat hij was  
 opgenomen in het Talententraject Betaald Voetbal (TTBV) 
 

Scheidsrechters: 

• Paul Haarman naar ZASG 

• Milan Rouwenhorst naar ZOSG 

• Alexander IJsendorn naar ZASG 

• Stan Smit naar ZASE 

• Rob van Zuuk naar ZOSE 

• Sezgin Degirmenci naar ZOSE 

• Illian Groot Huismink naar ZOSF 

• Gerard Harmelink naar ZOSF 

• Justin Voppen naar ZASG 

• Martijn Vos kreeg eerder deze week al te horen dat hij was  
 opgenomen in de Masterclass Betaald Voetbal. 
 

Zaalvoetbal 

Bij de zaal zijn de plaatsingen onder voorbehoud en worden de aanstellingen 

eerst boven pakket gedaan. Ook kan het zijn dat er eerst een conditietest  
gedaan moet worden. 

• Sezgin Degirmenci naar C- lijst  

• Ronny Mulder naar groep 1 

• Gerard Harmelink naar groep 1 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Beste DSV’ers, 

 

Hierbij wil ik jullie bedanken voor al de bloemen, kaarten, reacties en  

verdere attenties. 

De bijbehorende teksten waren opbeurend en fijn om te lezen. 

 

Vanaf mei zijn we in een rollercoaster terechtgekomen. 

Na diverse onderzoeken werd de diagnose lymfeklierkanker gecon-

stateerd. 

Door de samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis en het AMC  

Amsterdam werd ik de volgende dag naar Amsterdam gebracht. 

Hier werd de diagnose verder bijgesteld, waarbij aangegeven werd dat 

men voor herstel ging en dat de ziekte te behandelen is. 

 

Hierbij is nog een lange weg te gaan. 

Behalve acht chemokuren in Deventer, waarvan ik er ondertussen twee heb 

gehad, staan ook nog drie preventieve kuren in het AMC in de planning. 

Al met al voorzie ik dat de laatste kuur rond januari zal worden gegeven. 

Gezien het geheel stellen we ons positief op en gaan ervoor. 

 

Gezien de reacties en de samenhorigheid ben ik trots om lid van de DSV  

te zijn. 

 

Zeker op de donderdagavond is de drang om naar de DSV te gaan groot. 

Helaas zal ik, mede vanwege een verminderde weerstand, de komende tijd 

niet bij de DSV aanwezig kunnen zijn.  

Hierbij komt ook mijn angst om met het coronavirus besmet te raken. 

 

Met groet onder het motto Samen Sterk, 

 

Hans Noortman 
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