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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

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!
Oktober 2020
01 Training vanaf 20.00 uur met gasttrainer Melchert Kok (KNVB). Vanaf 21.30 uur
vrije avond.
08 Training vanaf 19.30 uur. Geen clubavond.
15 Training vanaf 19.30 uur. Geen clubavond.
22 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond.
29 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur OKTOBERFEEST (onder voorbehoud).

November 2020
05 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond.
12 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond.
19 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond.
26 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond.
28 Sinterklaasviering kinderen vanaf 09.30-12.00 uur (onder voorbehoud Corona).
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur
December 2020
03 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Sinterklaasavond (onder
voorbehoud).
10 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond.
17 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur avond in kerstsferen.
24 en 31 Clubhuis gesloten.

Januari 2021
07 Geen training. Vanaf 19.00 uur Nieuwjaarsbiljarten en darten.
14 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond.
21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond.
28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker/praatavond.
Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden.

Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave december 2020,
Uiterlijk 20 november 2020
Jaargang 21, nummer 5 verschijnt 3 december 2020.

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen
de komende dagen?
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Van de Voorzitter
Het zomerreces is voorbij voor onze club… de periode met een ‘Coronasamenleving’ echter nog niet.
Voor onze actieve leden geldt dat ze weer aan de competities kunnen gaan
beginnen. Als scheidsrechter of als assistent. Op het veld of in de zaal,
ondanks dat de fysieke voorbereiding voor velen niet de gebruikelijke
was. We hopen dat jullie er klaar voor zijn.
Door de diverse coronabeperkingen en de verstoorde trainings- en speelschema’s van alle voetbalverenigingen lag ook bij ons alles op zijn kont. De
sportmakelaars hadden geen oefenwedstrijden om te verdelen en er
waren bij lange na niet hetzelfde aantal wedstrijden van de verenigingen
zoals normaal, waardoor alles in de voorbereiding anders verliep.
Toch hebben we maximaal kunnen trainen en hebben velen van jullie dat
ook gedaan. We trainden twee keer per week. En onze trainers zorgden
ervoor dat we de nodige calorieën kwijtraakten in plaats van dat de
coronakilogrammen er aankwamen. De animo was dan ook groot, de
± 20-25 leden per avond, waren gedurende de gehele periode uiterst
enthousiast en gemotiveerd. En zij konden zich, onder het oog van de
coronacoördinatoren, in aparte groepen op een mooi grasveld fit houden.
Een doorn in het oog was het voor ons als bestuur om met een eigen clubhuis je leden geen doucheruimte te kunnen bieden na hard werken op het
trainingsveld. Na de vele jaren op het complex aan de Keurkamp was dit
de eerste keer dat de directie van het EHL ons de toegang tot de kleedkamers en douches ontzag. Waarom?? Geen idee. Uiteraard was er
corona, maar de overheid gaf het toch vrij?
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Vervolg Voorwoord
VV IJsselstreek bood uitkomst, Gijsbert Demirel toonde zijn gastvrijheid en opende de deuren van zijn kleedkamers gedurende de
gehele periode op het complex bij het Borgele bad. Wat een mooi
gebaar van een Deventer voetbalvereniging, hulde en bedankt namens
ons allemaal.

Toen na de schoolvakanties douchen wel weer zou mogen, was er tot
overmaat van ramp natuurlijk weer legionella geconstateerd. Dit na
een lange periode van geen gebruik en extreme warmte.
Vooralsnog biedt De Marke Noord in de sporthal uitkomst, met dank
aan de beheerder van de sporthal en de bemiddeling van het Deventer
Sportbedrijf.
Onze activiteiten zijn allemaal opgeschoven of uitgesteld de komende
periode en we hebben als vereniging een hoop moeten laten! En nog
steeds heeft de zorg voor de veiligheid van onze leden de voorkeur,
boven de activiteiten van de commissies. Het is niet anders en het zal
voorlopig niet anders zijn. We hebben onze trainingen en donderdagavonden, koesteren deze en de gezelligheid die het met zich meebrengt.
We focussen ons op het grote project van De Marke Zuid en de
verdere toekomst van de DSV op deze locatie. Het 100-jarige
bestaan en de ontwikkelingen van de JC, de continue zorg voor de
ontwikkeling van spelregelkennis en de aanwas van nieuwe leden.
Het op de kaart blijven zetten van de DSV in Deventer en daarbuiten.
Een samenwerking met de jeugdopleiding van GAE lijkt vooralsnog ver
weg. En het hebben van geen financiën als BVO een handelingskeuze
en een groter belang ten opzichte van creativiteit/sportbelang/
samenwerking en vooruitgang op de langere termijn.
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Vervolg Voorwoord
Graag sluit ik af met het verzoek om op de trainingen en clubavonden voor
elkaar te zorgen en in de omgang een ieder te respecteren in het naleven
van de coronamaatregelen binnen en buiten het clubhuis.
Alleen zo kunnen we gezamenlijk en onder één dak met een goed en veilig
gevoel ons clubhuis blijven bezoeken.
Het bestuur is er niet voor om u te corrigeren, maar wijst u vooral op uw
eigen verantwoording.
Want alleen ‘Samen staan we Sterk’

Peter Stolk
Voorzitter

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen oktober 2020
Commissie Opleidingen
Vraag 1
Bij de uitvoering van een strafschop komt de doelverdediger te snel naar voren gelopen en
stopt de bal. De bal komt nu voor de voeten van een aanvaller van de tegenpartij terecht,
die tegelijkertijd ook te vroeg is toegelopen. Wat moet je beslissen?
a) Je fluit af, toont de doelverdediger een gele kaart en laat de strafschop overnemen.
b) Je fluit af, toont zowel de doelverdediger als de aanvaller een gele kaart en laat de
strafschop overnemen.
c) Je fluit af en laat de strafschop overnemen.
d) Je fluit af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal voor de doelverdediger.
Vraag 2
Een trainer is ontevreden over een middenvelder die zijn opdrachten niet goed uitvoert en
hij maakt dit tijdens de wedstrijd aan deze speler met gebaren duidelijk. De middenvelder
reageert kwaad, loopt het veld uit en slaat zijn trainer. De scheidsrechter ziet dit, fluit af
en toont de speler de rode kaart. Hoe moet het spel worden hervat?
a) Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was op het moment
van onderbreken.
b) Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de
trainer werd geslagen.
c) Scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding.
d) Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd.
Vraag 3
Als de bal in het spel is, fluit de scheidsrechter voor een overtreding en toont de betreffende speler een rode kaart. Welke van onderstaande overtredingen heeft dan plaatsgehad
als de scheidsrechter het spel wil laten hervatten met een indirecte vrije schop op de
plaats waar de betreffende speler stond toen hij de overtreding beging?
a) Een speler heeft een tegenspeler geslagen binnen het speelveld.
b) Een speler heeft de scheidsrechter weggeduwd.
c) Een speler heeft het speelveld verlaten om een trainer in de instructiezone een klap te
geven.
d) Een speler beledigt de scheidsrechter op grove wijze.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen oktober 2020
Commissie Opleidingen
Vraag 4
Bij een duel om de bal brengt een verdediger, binnen zijn strafschopgebied, een
aanvaller ten val en ontneemt hem daardoor een duidelijke scoringskans. Omdat de
bal bij een medespeler komt die in een uitstekende positie komt om te scoren, past
de scheidsrechter de voordeelregel toe. De bal wordt echter knullig naast het doel
geschoten. Wat beslist de scheidsrechter nu?
a) Hij toont de verdediger alsnog de rode kaart, omdat er niet onmiddellijk na het
voordeel gescoord werd.
b) Hij toont de verdediger de gele kaart, omdat er door het voordeel een duidelijke scoringskans bleef bestaan.
c) Hij geeft alsnog een strafschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf.
d) Hij geeft een doelschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf.
Vraag 5
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 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.

Antwoorden oktober 2020
De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op pagina 29.
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Verjaardagen komende maanden

Oktober

November

December

7

Thom de Gucht

1

Roelof Michel

1

Gerben Smeenk

8

Erik Nieuwenhuijsen

6

Luuk Mentink

1

Gerard Veneman

11

Gerhard Langenkamp-Erelid 7

Sezgin Degirmenci

2

Dyon Fikkert

11

Hans Noortman

8

Betsy van Huizen-Witteveen 2

Gerard Vloedgraven- Erelid

13

Marnix Mulder

9

Michiel Grijpma

3

Milan Rouwenhorst

13

Richard van Remmen

12 Henk Nijenhuis

5

Cees Dengerink

17

Rens Bluemink

12 Annemarie Rensink

9

Bobby Brüggeman

17

Bennie Reusken

20 Gé Duchatteau-Erelid

10 Piebe Zwier-lvv

17

Justin Voppen

21 Gerard Harmelink-lvv

15 Frits Brinks

18

Nermin Halitovic

22 Martijn de Leest

17 Dick Toorneman

20

Nannette Roetert

25 Ab Brilleman-Erelid

19 Gerrit Fikkert

26

Rob van Zutphen

27 Herman Schoneveld

21 Henk Bluemink -lvv

27

Jan Tepperik

30 Paul van Remmen
30 Stan Smit
31 Kees van Huizen

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag
toegewenst:
Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud

Info DSV jaargang 21 nummer 4

oktober 2020

13

Info DSV jaargang 21 nummer 4

oktober 2020

14

Commissie Opleidingen
‘Stilstand’ (of: ‘De week…’)
Het afgelopen half jaar hebben we meer dan voldoende tijd gehad om een
aantal zaken in de week te leggen, tegen het licht te houden, uit te
kristalliseren, erbij stil te staan etc. etc. Dat is wat corona ons wel
gebracht heeft. Normaliter gebruiken we een dag of een week om
ergens speciaal bij stil te staan, zoals Dierendag, Hemelvaart, de Week
tegen het Pesten en de Week van de Scheidsrechter.
Persoonlijk sta ik wel eens even stil bij het feit dat die laatste twee
elkaar opvolgen in de kalender en of daar dan een oorzakelijk verband
tussen zit. Met andere woorden: is de Week van de Scheidsrechter
bewust gepland na de Week tegen het Pesten of is dat louter en alleen
toeval? En wat doet dat met mensen?
Stel je toch eens voor zeg: je hebt je een week lang gebogen over allerlei
initiatieven om pesten tegen te gaan: op school, op het werk, bij de sportvereniging (what’s in a name?) of in het verzorgingstehuis (want daar
schijnt wat te worden af gepest hoor!) Maar na die Week tegen Pesten
gaan we over tot de orde van de dag. Of erger nog: we hebben een week
lang niet gepest en dus moeten we dat inhalen de week erna? Nou, dan is
de scheidsrechter die week erop lekker aan de beurt, zeg. Maak je
scheidsrechtersborst maar nat! Mijn benen worden er bijna week van…
Gelukkig worden allen die de arbitrage een warm hart toedragen in de
week van 3 tot en met 11 oktober op verschillende manieren gevoed, om
op die manier stil te staan bij wat onze hobby zo mooi maakt. Clubs
worden gestimuleerd de arbiter van dienst in het zonnetje te zetten.
Initiatieven vanuit de KNVB en de COVS vliegen je om de oren, en het is
goed dat er aandacht is voor alle vrijwilligers.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Er schijnt een digitaal bedankje uw kant op te komen. Iedereen
wacht vol spanning zijn of haar mailbox af. Dichter bij huis zal er
binnen het samenwerkingsverband van de Stedendriehoek ook aandacht worden geschonken aan deze bijzondere week. Houdt u de
website goed in de gaten!

Iedereen heeft zijn eigen redenen om deze liefhebberij uit te
oefenen en liefhebberij is nou precies iets, wat (wat mij betreft)
eens uitgelicht zou mogen worden. We doen het puur voor ons plezier
en daar mogen de overige sporters best eens wat langer bij stilstaan.
‘Stilstand is achteruitgang’ luidt een bekende wijsheid, waarvan ik me
afvraag (als ik er even wat langer bij stil sta) of dat altijd zo is.
Juist in de afgelopen maanden hebben we heel veel (noodgedwongen)
stil kunnen/moeten staan. Daarvan is niet iedereen slechter geworden. Natuurlijk is het zo dat ‘eerste ingevingen’ niet zonder reden
bovenkomen, maar alles alleen maar op intuïtie doen, is niet altijd
goed. Soms is het heel goed even wat zaken te laten bezinken.
Een heel wijs besluit in dit opzicht was dan ook de inspraakavond die
het DSV-bestuur had ingepland. Daar kon menigeen stilstaan bij de
nieuwbouw op de Keurkamp/De Marke. Juist door even de bekende
pas op de plaats te maken, dingen in de week te leggen, kwamen allerlei waardevolle suggesties bovendrijven, die anders wellicht niet
waren meegenomen. Nu maar hopen dat de heren van de gemeente en
de heer Assink van het Etty Hillesum Lyceum hier oog en oor voor
hebben, zodat ook onze toekomst gewaarborgd blijft op ons
vertrouwde onderkomen. We zullen ze langer dan een schamele week
erkentelijk blijven en kunnen dan een degelijke, toekomstgerichte
visie loslaten op het (voort)bestaan van onze mooie club!

Info DSV jaargang 21 nummer 4

oktober 2020

16

Vervolg Commissie Opleidingen
Eerst maar eens de ogen gericht op de huidige competitie. Dat was er
natuurlijk wel een waarin de eerste wedstrijd al week voor het virus
dat zo roekeloos om zich heen blijft slaan, en de vraag is of we die
competitie wel helemaal kunnen afmaken. Er is nog zoveel onzeker. Zo is
het op het moment dat ik dit schrijf nog maar zeer de vraag of de
Airborne-wedstrijd tussen Vitesse en Sparta gewoon doorgang kan
vinden, want enkele spelers van beide teams schijnen drager van het
coronavirus te zijn. En als gevolg van de coronarichtlijnen zullen er voor
het eerst in de geschiedenis geen oorlogsveteranen bij deze wedstrijd
aanwezig zijn. Hoe bijzonder dat ook is, voor mij is er dan geen veter
aan… (pff, wat een slechte grap dit…).
Op de eerste spelregelavond van het seizoen heeft Rudie ons door de
nieuwe spelregels geleid. Een van de opvallende wijzigingen betreft het
aantal wisselspelers in het bekervoetbal: maximaal zeven op de bank,
vijf wisselspelers in te brengen op maximaal drie wisselmomenten.
Daarnaast mag er natuurlijk in de rust gewisseld worden, mits het
totale aantal wissels niet overschreden wordt en de gewisselde spelers
mogen het veld niet meer in.
Vanzelfsprekend is ook het coronaprotocol op de eerste donderdag van
september ter sprake gekomen. De eerste ervaringen lijken geen
problemen te hebben opgeleverd. Mocht dat toch zo zijn, dan horen wij
dat graag, zodat we er op de spelregelavond in september wat langer
bij stil kunnen staan. Dat was sowieso een avond waarbij we wat langer
hebben stilgestaan bij het een en ander, want Rudie had de smaak goed
te pakken en kon met wat mooie beelden van Rens en consorten extra
aandacht schenken aan de reglementen rondom het nemen van de strafschop. Erg veel en erg knap ingestudeerde situaties leverden een leerzame avond op. Daar was door de betrokken acteurs zeker niet te kort
bij stilgestaan. Heren, vanaf deze plaats: Hulde en hartelijk dank voor
jullie leerzame beelden èn het prachtige acteerwerk!!
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Vervolg Commissie Opleidingen
Om ervoor te zorgen dat steeds meer spelers de regels goed
kennen, heeft de KNVB het spelregelbewijs ingevoerd. Dat bestaat
al geruime tijd, maar dit jaar is iedereen die in of vóór 2003
geboren is, aan de beurt om dit mooie papiertje binnen te slepen.
Via de account van Voetbalmasterz kunnen spelers zich aanmelden
en registreren. Dat kan gewoon met het mailadres dat in Sportlink
bekend is.
Een verdrietige gebeurtenis waar we de afgelopen periode bij
hebben stilgestaan, was dat Henny IJsendorn, moeder van ons
commissielid Alexander en hondstrouwe fan van ons eigen spelregelteam, na een relatief kort ziekbed op 28 augustus kwam te
overlijden. Zelfs Alex heeft, als ervaren uitvaartleider, nog nooit
zo’n week beleefd. Het was goed en mooi om te zien dat er ook nu
weer zoveel warmte en medeleven uit onze vereniging naar boven
komt. Alex, vriend, ook vanaf deze plaats wensen we jou, je vader
en broers, Dominique en alle meiden alle sterkte toe in de heftige
tijd om dit vreselijke gemis te verwerken. We zullen er voor je zijn
om er samen bij stil te staan, ook al kost dat veel
langer dan een week…
Voor nu hebben we voorlopig wel voldoende stilgestaan en het
wordt hoog tijd dat we weer een stuk actiever worden. Gelukkig
kan en mag dat weer. Wel even goed voor u om te beseffen, is dat
de avond van de commissie Opleidingen in oktober niet op de eerste
maar op de derde donderdag (15 oktober) zal plaatsvinden. (red.:
door de nieuwe maatregelen zal deze avond op een andere datum plaatsvinden)
Ondergetekende zal het dan met de aanwezigen gaan hebben over
het naar je hand zetten van een wedstrijd, ofwel: stilstaan bij
waarde(n)volle keuzeregie. Komt allen en laat u gerust verrassen!
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Vervolg Commissie Opleidingen
Rudie, andermaal dank voor je presentatie in september en Alex weer
dank voor de spelregelvragen (met traditionele instinkers) op deze
avond.
Voordat ik erbij vergeet stil te staan, groet ik u vanaf deze plek,
mede namens mijn gewaardeerde opleidingskompanen Alex en Rudie,
Marcel van Schalkwijk
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Sinterklaas
Sinterklaasviering voor de kinderen van de
DSVenO in 2020
Als commissie kampen wij met
een dilemma over het te organiseren Sinterklaasfeest voor de
kinderen dit jaar.
De discussies over wel of geen
Zwarte Pieten, maar nog veel
meer de eventuele straks nog
door de overheid opgelegde
RIVM-regelgeving met betrekking tot een mogelijke onverhoopte corona-uitbraak in de komende maanden, kunnen invloed hebben op het wel of niet doorgaan van dit jaarlijkse
kinderfeest bij de DSVenO.
Vooruitlopend op het wel of niet organiseren van het Sinterklaasfeest
alvast de volgende aandachtspunten:
•

Het aantal toegestane kinderen en ouders in het clubhuis tijdens de
Sinterklaasviering wordt vastgesteld op maximaal 50 aanwezigen.

•

Zowel de kinderen als ( groot)ouders en overige belangstellenden dienen
zich uiterlijk vóór vrijdag 10 oktober 2020 te hebben ingeschreven als
zij aanwezig wensen te zijn op zaterdag 28 november 2020 bij de
Sinterklaasviering.

•

Het inschrijfformulier is elders te vinden in de info of op de website.

•

Indien blijkt dat het aantal inschrijvingen het maximumaantal van 50
heeft overschreden, dan zal eerst rekening worden gehouden met de
inschrijving van de kinderen, vergezeld van één (groot)ouder.
De daaropvolgende plaatsen zullen worden toegewezen op basis van
redelijkheid en prioriteit door de commissie.

Mocht er onverhoopt door de opgelegde RIVM-regelgeving in het geheel
geen mogelijkheid zijn om de Sinterklaasviering te gaan organiseren, dan
zal gekeken worden of het mogelijk is om de kinderen dit jaar toch nog hun
Sinterklaascadeau te bezorgen.
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DSV - SINT NICOLAAS 2020 - DSV
ZATERDAGMORGEN 28 NOVEMBER 2020
VAN 10.00-11.30 UUR
Ook voor dit jaar heeft de goedheiligman zich voorgenomen om de kinderen van de DSV te bezoeken.
Hij nodigt hiervoor alle kinderen uit vanaf 2 tot en met 8 jaar om samen met hem en de zwarte
pieten zijn verjaardag te vieren in het clubhuis van de DSV ‘De Keurkamp’ aan de Keurkampstraat te Deventer.
Om het Sint Nicolaas en zijn knecht iets gemakkelijker te maken, verzoeken wij de leden en
begunstigers om hun medewerking. Vult u a.u.b. zo compleet mogelijk het antwoordstrookje in
en lever dit met de verschuldigde eigen bijdrage van € 4,- per kind met een maximum van € 10,per lid en/of donateur, in bij G.H. Duchatteau. De uiterste inleverdatum is dit jaar gesteld op
donderdag 10 oktober 2020 (nadien geen opgave meer mogelijk, stel de kinderen niet teleur).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
OPGAVEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN ST. NICOLAASFEEST (jeugd)
Roepnaam
Familienaam
Geboortedatum:
Jongen/meisje *
..................
..................
..................
.....................
..................
...................
..................
.....................
..................
...................
..................
.....................
..................
...................
..................
.....................
* Graag duidelijk aangeven de geboortedatum en of het om een jongen/meisje gaat!!!!!!!!!!
Het door mij verschuldigde bedrag bedraagt €
, en voldoe ik gelijktijdig met het inleveren van dit formulier.
Denk aan Sint Nicolaas en vermeld hier enige wetenswaardigheden van uw
kinderen/kleinkinderen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ingeleverd door: ...........................................
Let op!! Uiterste inleverdatum donderdag 10 oktober 2020
Het Sinterklaasfeest wordt mede mogelijk gemaakt
door sponsoring van
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Technische Commissie
Beste DSV’ers,
Ondanks alle coronaperikelen hebben wij als bestuur toch voor elkaar kunnen
krijgen dat we op de clubavonden, na de trainingen konden douchen.
De Technische Commissie heeft contact gezocht met het bestuur van VV IJsselstreek, met de vraag of wij de donderdagavonden na de trainingen bij hen konden
douchen. Wij kregen meteen JA te horen: ‘jongens jullie zijn van harte welkom,
tuurlijk’.
Sinds kort maken wij weer traditiegetrouw gebruik van de sporthal. Afgelopen
zondag bij hun eerste thuiswedstrijd, hebben Dick Toorneman en ondergetekende, een klein presentje uitgereikt aan het bestuur van VV IJsselstreek.

Wij bedanken VV IJsselstreek voor hun gastvrijheid en in het bijzonder de heer
Gijsbert Demirel.
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Uitleg spelregelvragen
Antwoorden schriftelijke spelregelvragen
1C, 2B, 3D, 4D, 5C
Het antwoord op vraag 1 is C. Als de doelverdediger een overtreding begaat door te vroeg van de lijn te komen, dan krijgt de doelverdediger alleen
een vermaning en pas de volgende keer een gele kaart. Als een aanvaller of
verdediger te vroeg toeloopt, dan volgt nooit een sanctie, ook geen vermaning. De overtreding van de doelverdediger rekent zwaarder mee dan de
overtreding van de aanvaller, daarom wordt de strafschop overgenomen.
Het juiste antwoord op vraag 2 is B. De spelregels zeggen dat als de bal in
het spel is en een speler verlaat het speelveld en begaat daar een overtreding tegenover een teamofficial van de eigen partij, dat het spel dan
hervat dient te worden met een indirecte vrije schop op de zij- of doellijn,
het dichtst bij de plaats waar de overtreding plaatshad (zie ook: het
schema met overtredingen binnen en buiten het speelveld).
Het enige juiste antwoord op vraag 3 is D. De spelhervatting is terug te
vinden in regel 12: ‘Zich schuldig maakt aan het geven van commentaar, het
gebruiken van grove, beledigende of ongepaste taal en/of gebaren of
andere verbale overtredingen maakt‘ (zie: regel 12, spelregelboek pagina
52).
Het juiste antwoord op vraag 4 is D. Hier werd terecht voordeel gegeven,
omdat de medespeler in een uitstekende positie kwam om te scoren. Dat hij
niet scoort doet niet ter zake. De bal wordt naast geschoten en daardoor
is een doelschop de spelhervatting. Er hoeft geen disciplinaire straf te
worden gegeven, omdat er al een downgrade is van rood naar geel omdat de
doelrijpe kans niet ontnomen is. Maar doordat er ook nog eens voordeel
gegeven is, krijgt de verdediger zelfs geen kaart (dubbele downgrade).
Op vraag 5 is het juiste antwoord C. Het tweemaal spelen van de bal geeft
een indirecte vrije schop, maar omdat hier ook een duidelijke scoringskans
wordt ontnomen, moet als persoonlijke straf een rode kaart getoond
worden.
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Openingsavond
Opening seizoen 2020-2021 op donderdag 27 augustus
Zoals gebruikelijk op deze traditionele openingsavond geven de diverse
commissies een inzage in het programma en de veranderingen voor het
nieuwe seizoen.

Voorzitter Peter Stolk opende, nadat hij Gerard het woord gunde voor
zijn tombola, met een terugblik op het afgelopen seizoen. Het was een
bijzonder seizoen, dat in maart werd afgebroken door het Coronavirus.
Maar ook in deze periode was de DSV actief:
• Er werden online clubavonden georganiseerd door Maikel en Paul met
bingo’s en quizzen en er was voldoende gelegenheid om bij te praten.
• Door de schoonmaakploeg werd het clubhuis weer helemaal opgeknapt en de onderhoudsploeg heeft ook het nodige werk gedaan,
onder andere aan de buitenkant opgehangen.
• De exploitatiecommissie heeft onderhandelingen gevoerd met nieuwe
leveranciers, zodat de kosten omlaag gaan.
• Het bestuur heeft alle vrijwilligers bedankt door een bloemetje te
bezorgen. De traditionele vrijwilligersavond kan voorlopig niet doorgaan.
Ook was er een update over de ontwikkeling met betrekking tot het
project De Marke Zuid. In september wordt een nieuwe stap gezet met
de vaststelling van het plan van eisen.
Op maandag 31 augustus was er een bijeenkomst in ons clubhuis daarover, waarbij leden hun ideeën en wensen konden aangeven.
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Vervolg openingsavond
Peter noemt de activiteiten voor de komende maanden, maar deze zijn
onder voorbehoud. Hij hoopt dat het seizoen zo ‘normaal’ mogelijk kan
verlopen. Daarvoor is het nodig dat we samen sterk staan en rekening
houden met elkaar, bijvoorbeeld door voldoende afstand te houden en
met gezondheidsklachten thuis te blijven.

Daarna kregen de diverse commissies het woord om hun plannen te
presenteren en de diverse winnaars van het seizoen 2019-2020 bekend
te maken.
Hierbij een overzicht van de winnaars:
• Spelregels: Maikel Spijkerman
• Kaarten: Han Marsman
• Sjoelen: Peter Stolk
Omdat het seizoen afgebroken was, is er besloten geen seizoenswinnaar voor het trainingsbezoek uit te roepen.
Namens het bestuur
Martijn de Leest, secretaris
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Winkelcentrum Colmschate 0570654922
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