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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  

Toelichting: 

Het clubhuis is voorlopig gesloten voor fysieke activiteiten. 

Helaas gaan in december sinterklaasavond, kerstavond en oliebollen ophalen 

niet door! Door de maatregelen vanwege de coronapandemie is de agenda be-

perkt en onder voorbehoud.  
Kijk voor de actuele agenda altijd op de website. 

 

December 2020 

10 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

12 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

17 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.15 uur online clubavond. 

19 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

22 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

24 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

29 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

31 Geen training, clubhuis gesloten. 

 

Januari 2021 

05 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

07 Online Nieuwsjaarsbingo, vanaf 19.45 uur. Geen training. 

12 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

14 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.30 uur online  

Bierproefavond. 

19 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

21 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

26 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 

28 Aangepaste training vanaf 19.30 uur. 
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training  
van 19.30-20.30 uur  

 

Februari 2021 

04 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

09 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

11  Jaarlijkse algemene ledenvergadering (onder voorbehoud).  

 Geen training 

18 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

25 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

 

 

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden. 

 
    

Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave februari 2021,  

Uiterlijk 12 februari 2021 

 Jaargang 21, nummer 1 verschijnt 25 februari 2021 
 

 

 
 

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

In wat voor tijden leven we … ik kan mij de vraag vele malen stellen, maar ik 

vind geen passend antwoord. 

Telkens doet zich een nieuwe situatie voor als ik denk het juiste antwoord te 
hebben gevonden. We zijn louter positief, maar kunnen onze emoties niet 

onder stoelen of banken steken als het te dicht bij ons persoonlijk komt.  

We geven onze ongezouten mening en preken voor eigen parochie en zijn niet 

altijd even realistisch, we zijn immers ook maar mensen, n hebben onze  

eigen mening over alles wat ons overkomt. 
 

We zitten in andere tijden … en de pandemie, we zijn er klaar mee. We zijn 

veelal thuis. Het enige dat we kunnen doen is zorgen voor onze medemens ‘die 

niet voor zichzelf kan zorgen’ in een tijd waarin de pandemie onze vrijheid 

bepaalt. Het sociale isolement is voor velen een enorme beperking en hier-
door hebben veel menen het erg moeilijk. Zelf ben ik een enorm knuffel-

beest, raak de mensen graag aan en zoek contact door anderen van dichtbij 

te benaderen, ze te omhelzen gewoon vanuit nature. Echter nu ben ik mezelf 

niet en moet ik diegenen die ik lief heb op afstand houden. Mijn vrienden en 

familie ook al is het maar uit bescherming. Een vreemde tijd, een andere tijd. 
 

De DSV is een verenigingsfamilie met een enorm sterke onderlinge band, we 

zijn al veel te lang van clubhuis en activiteit gescheiden. Een andere tijd die 

zijn weerga niet kent, die we hopelijk snel achter ons kunnen laten. Toch  

gebeurt er veel zonder dat we het altijd weten of er direct invloed op  
kunnen uitoefenen. De tijd verstrijkt en een ieders pad gaat verder, ook in 

de familiesfeer. Zonder dat we er als leden onder en met elkaar direct bij 

betrokken zijn zoals normaliter. Niet even die vraag kunnen stellen: Hoe is 

het met je? En elkaar kunnen aankijken om een reactie waar te nemen. Het 

persoonlijke en spontane is er voor nu even af. Soms kregen we de informatie 
van dichtbij, soms toevallig, maar soms ook niet. We hebben dan ook met veel 

verdriet in de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van leden die we 

graag nog hadden gesproken.  

 

We verloren clubiconen in een tijd waarin juist deze mensen een andere  
aandacht hadden verdiend…  
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Op 90-jarige leeftijd verloren we ons LVV Henk Maatman die al sinds 1955 lid 

was en altijd actief betrokken is geweest bij de DSV. 

Op 71-jarige leeftijd overleed Gerard Peters te Diepenveen, ons betrokken lid 
die met zijn gezondheid kampte en hierdoor veel te veel bergen moest beklim-

men. We hebben in deze tijd toch bij Gerard thuis afscheid van hem mogen 

nemen. 

Op 64-jarige leeftijd overleed Hans Noortman op veel te jonge leeftijd. Na, 

maar ook tijdens zijn actieve carrière als onder andere scheidsrechter,  
docent en praktijkbegeleider was Hans een graag geziene gast bij de jonge 

scheidsrechters en een ware ambassadeur voor onze vereniging!  

 

Eén week voor zijn overlijden vroeg Hans mij of de DSV iets wilde betekenen 

tijdens zijn uitvaart… oeps dat was slikken. Maar wat een mooie gedachte dat 
zo’n DSV-man daaraan had gedacht en we de gelegenheid kregen in deze  

andere tijd, hieraan invulling te geven. Lees verderop in deze info hoe we dit 

hebben gedaan in bijzijn van zijn familie en vrienden. Hans, we missen je en je 

bent voor altijd in onze harten, you never walk alone.  

 
Vanuit ‘Lief en Leed’ vestigen we onze aandacht op onze leden en zeker op hen 

die het kunnen gebruiken in deze andere tijd. Toch horen we niet alles, dus 

informeer ons bestuur graag als je iets hoort wat de aandacht nodig heeft, 

zodat we adequaat kunnen reageren of ondersteunen, bedankt! 

 
In december heeft het bestuur weer samen gezeten en zien we dat de  

commissies op een laag pitje acteren. Logisch natuurlijk nu alle activiteiten stil 

liggen en het clubhuis gesloten is. We kunnen onze begroting afschrijven en 

voor 2020 hier definitief een streep doorheen zetten. Ondanks dit is er toch 

ook een lichtpuntje te noemen en dat is de opbrengst van de Rabo clubsupport 
actie, deze heeft € 492,86 opgebracht en was meer dan vorig jaar. Dit is  

natuurlijk een mooi resultaat in deze andere tijd.. Ook de sponsoren blijven 

ons trouw, betalen hun rekeningen en steunen de DSV door dik en dun wat niet 

gewoon is, bedankt hiervoor.  

 
Toch staan we niet helemaal stil. 

De gesprekken vanuit het projectteam De Marke gaan gewoon door, er is een 

bijeenkomst geweest in een kleinschalig samenzijn van DSV-vertegenwoor-

digers en bestuursleden.  

Vervolg Voorwoord  
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We hebben met de directeur van het Sportbedrijf Deventer gesproken. Er is 

via Teams een meeting geweest met het College, directeur Vincent Assink.  

En we hebben lopende alles contact met de gemeente en de ICS architect. 
We verwachten dan ook een ieder in het nieuwe jaar van wat meer concrete 

info te kunnen voorzien. Dit geldt ook voor de voortgang van een te houden 

ALV, houd de website en/of de mailbox goed in de gaten. Zodra we weten hoe 

en wat we kunnen en mogen met de dan geldende maatregelen, zullen we een  

ieder informeren. 
 

Toch hebben de commissies nog enkele digitale avonden kunnen organiseren, 

waaronder een heus Oktoberfest en werden de lottogetallen dankbaar  

gedraaid. Sinterklaas heeft zijn feestelijkheden niet in het clubhuis kunnen 

doen, maar Gé Duchatteau heeft samen met Rob van Zuuk en zijn dochter (als 
Piet) een grote groep kinderen bezocht en verrast met mooie cadeaus, een 

prachtig gebaar. Allemaal bedankt voor het mogelijk maken hiervan in deze 

andere tijd… Dit was natuurlijk niet mogelijk was geweest zonder de lotto-

getallen die veel van jullie ondersteunen, en die door Gerard Harmelink nog 

steeds met veel plezier worden bijgehouden, chapeau. 
 

Waar ik vorige keer minder positief was over een samenwerking met de  

‘Go Ahead Eagles’, is nu gebleken dat er toch mogelijkheden zijn. Na een  

gesprek met enkele belanghebbenden afgelopen maand zijn er mooie concrete 

ideeën en afspraken op tafel gekomen. Vanuit hier gaan we zeker voort-
borduren om samen klaar te zijn, zodra er andere tijden aanbreken en we 

weer onze mooie hobby mogen uitoefenen. Later hierover meer. 

 

Met de continu veranderende maatregelen passen we ons gedrag en het  

verplaatsen van onszelf binnen het sociale telkens aan. Het is niet anders en 
het zal voorlopig niet anders zijn. We hebben onze trainingen op de dinsdag- 

en donderdagavonden, koesteren deze en de gezelligheid die het voor nu met 

zich meebrengt. Het is dan ook zeker op zijn plaats om de commissie  

Opleidingen en de Technische commissie te bedanken voor de spelregels die 

we digitaal kunnen oefenen en de trainers, met name Rens Bluemink, die zich 
twee keer per week inzet en een fantastische training voor ons neerzet.  

Vervolg Voorwoord 
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Ook de KNVB tracht te werken aan nieuwe scenario’s om voetballen in deze andere 

tijd toch mogelijk te maken. We willen immers weer aan de slag. Ook de verenigingen 

staan weer te trappelen. Zoals het COVS landelijk schreef: ‘We moeten in beweging 
blijven zowel voor onze gezondheid alsook om de verenigingen in leven te houden’. 

We sporten buiten en met slechts korte contactmomenten, lijkt me een prima basis 

om een scenario op te bedenken als we kijken naar de uitpuilende middenstand in de 

binnenstad. Ook ten opzichte van de gesloten verenigingen die eraan onderdoor 

gaan. Het is triest om te moeten zien hoe een langere tijd geen sport in deze andere 
tijd nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het sociale leven.  

Blijf ook de COVS volgen, hun activiteiten voor ons staan zeker niet stil en er  

worden leuke dingen gedaan. 

 

Graag sluit ik het voorwoord af in de hoop dat we elkaar weer gauw mogen begroe-
ten en wens u alle gezondheid toe! Ook wens ik u hele fijne feestdagen en een goed 

begin van het nieuwe jaar met een ieder die u dierbaar is.  

 

Pas op elkaar, bezoek elkaar en geef elkaar de nodige aandacht. Laten we snel  

kunnen uitkijken naar een andere tijd met veel activiteiten en gezelligheid in ons 
clubhuis. 

 
Want alleen ‘Samen staan we Sterk’ 

 
 
Peter Stolk 

Voorzitter 

Vervolg Voorwoord 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Spelregelvragen december 2020 
Commissie Opleidingen 

Vraag 1  

Een tegenstander staat op minder dan 2 meter afstand van de plaats waar een inworp mag 

worden genomen. De scheidsrechter vermaant deze speler om meer afstand te nemen, 

maar dat doet hij niet. De inworp wordt nu correct uitgevoerd. De scheidsrechter fluit af. 
Wat moet hij nu beslissen? 

a) Inworp over laten nemen. 

b) Een gele kaart tonen aan de speler die onvoldoende afstand nam en de inworp laten 

overnemen. 

c) Een gele kaart tonen aan de speler die onvoldoende afstand nam en een indirecte vrije 
schop toekennen aan de tegenpartij op de zijlijn. 

d) Een gele kaart tonen aan de speler die onvoldoende afstand nam en een indirecte vrije 

schop toekennen aan de tegenpartij op de plaats waar deze speler stond. 

 

Vraag 2 
Tijdens de rust is een speler, vanwege een hele grote boodschap op het toilet, in de kleed-

kamer achtergebleven en de tweede helft is zonder hem begonnen. Deze speler betreedt 

vervolgens zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld en wordt in het straf-

schopgebied van de tegenpartij door een tegenstander tegen de benen geschopt. Op dat 

moment constateert de scheidsrechter dat deze speler zich tegen de regels op het speel-
veld bevindt. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onder-

broken? 

a) Hij stuurt de schoppende speler met rood van het speelveld, toont de speler die  

zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten 

met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler. 
b) Hij stuurt de schoppende speler met rood van het speelveld, toont de speler die  

zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten 

met een indirecte vrije schop tegen de speler die zonder toestemming het veld betrad. 

c) Hij stuurt de schoppende speler met rood van het speelveld, toont de speler die  

zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten 
met een strafschop tegen de schoppende speler. 

d) Hij stuurt de schoppende speler met rood van het speelveld, toont de speler die  

zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal voor het team dat de bal als laatste speelde. 

 

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

Vraag 3 

Een speler heeft, van de scheidsrechter, opdracht gekregen om het speelveld te  

verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen. Wat is hierover bepaald in de  

spelregels? 
a) Hierover is eigenlijk niets bepaald in de spelregels. 

b) De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren, voordat hij met toestem-

ming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het 

speelveld te betreden, kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is. 

c) De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren, voordat hij met toestem-
ming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het 

speelveld te betreden, kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is en de 

speler mag alleen ter hoogte van de middellijn het speelveld weer betreden. 

d) De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren, voordat hij met toestem-

ming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het 
speelveld te betreden, kan tijdens het spel. 

 

Vraag 4 

Een aanvaller en een verdediger lopen achter de bal aan die in de richting van het 

doel van de verdediger gaat. Als zij in duel gaan om de bal te bemachtigen, komen zij 
buiten de zijlijn terecht. Daar maakt de verdediger een te late tackle zonder daarbij 

het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen.  

De bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat moet de scheidsrechter nu  

beslissen? 

a) Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij affluiten en een veld-
verwijdering door het tonen van de rode kaart voor de verdediger. 

b) Directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding 

gebeurde en een veldverwijdering door het tonen van de rode kaart voor de  

verdediger. 

c) Directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding 
gebeurde en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor de verdedi-

ger. 

d) Indirecte vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding 

gebeurde en een veldverwijdering door het tonen van de rode kaart voor de  

verdediger. 

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

 

Vraag 5 

Zijn de volgende stellingen juist of niet?  

Stelling 1: Als een aanvaller vanuit een scheidsrechtersbal de bal gelijk tegen de paal 
schiet, mag hij de bal vervolgens niet meer spelen.  

Stelling 2: Als er bij een scheidsrechtersbal een overtreding wordt gemaakt voordat 

de bal de grond heeft geraakt, is de spelhervatting altijd een scheidsrechtersbal. 

a) Alleen stelling 1 is juist. 

b) Alleen stelling 2 is juist. 
c) Beide stellingen zijn juist. 

d) Beide stellingen zijn onjuist. 
 

Antwoorden december 2020 

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op pagina 35.  

 
 

 

 

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 

December   Januari    Februari  

1 Gerben Smeenk  1 Hennie Ruiter 9 Wilco Lobbert 

1 Gerard Veneman  6 Frank Jansen 10 Derya Serik 

2 Dyon Fikkert  6 Andre Leushuis 15 Wim Bronsvoort 

2 Gerard Vloedgraven-erelid  9 Rob van Broekhuizen 15 Rudi Middendorp 

3 Milan Rouwenhorst  11 Koos Strang 18 Evert-Jan Eggink 

5 Kees Dengerink  11 Engin Karpuz 19 Edwin Mulder 

6 Bas van Gils  12 Henk Borkent 22 Frans te Riele 

9 Bobby Brüggeman  15 Teun van Keulen 23 Roelof Timmermans 

10 Piebe Zwier-lvv  16 Jan de Kaste 26 Marc Haverkamp 

15 Frits Brinks  18 Henk Timmermans 27 Hanneke Schaap 

15 Kaya Serik  19 Ernst ter Mate 28 Sjoerd Nanninga 

17 Dick Toorneman  20 Charles de Bie 29 Maarten Hulst 

19 Gerrit Fikkert  26 Rudy Karrenbeld    

21 Henk Bluemink-lvv  26 Gerrit van de Pol    

30 Paul van Remmen  29 Jan Krooshof    

30 Stan Smit  30 Marinus de Winter    

31 Kees van Huizen        
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De balans opmaken 

 
Zo tegen het einde van het kalenderjaar maken velen de balans voor zichzelf op. 

Wat ging er goed het afgelopen half jaar, wat kon beter? Of: wat wil ik vaker 

doen en waar wil ik echt mee stoppen? Aan welke dingen heb ik veel plezier  
beleefd en wat kostte teveel energie? Zo zet je voor jezelf op een rijtje hoe je 

het jaar doorgekomen bent en wat je het komende jaar anders of beter zou willen 

doen. Vaak komen er goede voornemens uit voort. 

 

In de voetballerij maken verdacht veel mensen de laatste tijd de balans op: alle 
clubs in Europa proberen overwintering te bewerkstelligen, de media blikt nog 

eens terug op de corrupte toewijzing van de WK’s aan Rusland en Qatar 10 jaar 

geleden en er wordt openlijk gediscussieerd en gespeculeerd over de balans  

tussen belasting en rust voor profvoetballers, omdat het aantal geblesseerden 

zienderogen schijnt toe te nemen.  
Coach Dick maakt de balans op en zet er aan het einde van het seizoen na een  

indrukwekkende serie een punt achter in Rotterdam en zelfs bij onze oosterburen 

is men aan het balansen: na veel wikken en wegen heeft de DFB besloten de Löw 

niet in zijn hemdje te laten staan… 

 
Als scheidsrechter maak je de balans vaak op een ander moment op: Zo tegen het 

einde van het seizoen, of tijdens de zomerstop als je terugkijkt op al je gefloten 

of gevlagde wedstrijden: Welke wedstrijden liepen lekker, welke gingen minder 

goed en hoe kwam dat? En vervolgens weer over tot de orde van de dag? 

 
Ik ben ervan overtuigd dat de betere scheidsrechters zo’n balans veel vaker  

opmaken, maar wat is dan vaker. Is dat van tijd tot tijd? Elk kwartaal? Maande-

lijks? Wekelijks? Of misschien nog wel vaker? Hebben zij zich de gewoonte aan-

geleerd in de rust even terug te kijken op de eerste helft en na afloop op de 

tweede? Of gebruiken ze elk dood spelmoment in de wedstrijd dat de gelegenheid 
biedt om heel kort te reflecteren op hun genomen beslissingen, zonder dat ze de 

aandacht verliezen voor de actualiteit? Ik ben daar stiekem wel benieuwd naar. 

 
En nu: dezelfde vraag: Gaan de bestuurs- en commissieleden weer een jaar door of 

niet. Als ik voor mezelf spreek, kan ik eigenlijk niet anders dan deze vraag beves-

tigen. Immers: de plannen die we voor afgelopen jaar in de steigers hadden staan, 
zijn voor een heel groot deel in duigen gevallen.  

Commissie Opleidingen  
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Dat geldt ook voor andere commissies. We moesten improviseren, aanpassen, 

bijsturen en roeien met de riemen die we hadden. En dat is, dat zeg ik zonder 

schroom, behoorlijk gelukt. Ik kom er verderop nog even op terug. 
 

Als vereniging, als bestuur, als commissies en werkgroepen maken we elk jaar de 

balans op zo tegen Valentijnsdag. Niet vanwege de liefde die wij hebben voor 

onze hobby, maar vanwege het feit dat de Jaarlijkse Algemene Ledenvergade-

ring vaak zo rond die tijd valt. Toch een evenement op de kalender waar ik elk 
jaar weer naar uitkijk. De vraag is, als we nu de balans opmaken, of we kunnen 

verwachten tegen die tijd weer fysiek bij elkaar te kunnen zitten, want die  

behoefte wordt eigenlijk toch wel steeds groter. 

 

Wat dat betreft is het natuurlijk een bijzonder verenigingsjaar geweest. Onge-
veer een maand na de laatste JALV deed Corona haar intrede in Nederland. Wie 

had verwacht dat het zo zou lopen en daar geld op ingezet zou hebben, zou  

direct verdacht worden van ‘match fixing’. Bijna een jaar geleden bespraken 

bestuurs- en commissieleden de vraag of ze hun werkzaamheden voor de DSV 

nog een jaar wilden voortzetten. Niet wetende, wat voor bizar jaar er voor hen 
zou komen te liggen. 

 

Als ik onze vereniging vergelijk met andere scheidsrechtersverenigingen in den 

lande (ik noem er geen een specifiek), dan mogen we trots zijn op wat er bereikt 

is. Natuurlijk zijn de activiteiten niet meer zoals we ze gewend waren (fysiek 
elkaar wekelijks ontmoeten op de clubavond), maar er zijn heel mooie initiatie-

ven ontstaan, die we zonder de epidemie waarschijnlijk niet zouden hebben mee-

gemaakt. Sommige zusterverenigingen bloeden dood, hebben nauwelijks tot geen 

activiteiten en vrezen voor hun voortbestaan. Alles komt onder spanning: finan-

ciën, onderlinge binding en contacten en de aanwas en bloei van de vereniging.  
 

Nee, gelukkig blijft ons dat voorlopig bespaard, met dank aan heel veel vrijwil-

ligers die hun creativiteit en doorzettingsvermogen toonden. Ene Darwin had het 

in een ver verleden al over aanpassingsvermogen. Dat maakt ons samen sterk. Ik 

noem en roem hier graag de mannen die de online clubavonden verzorgden, de 
bestuursleden die de focus verleggen op de nieuwbouw op De Keurkamp, maar 

niet in de laatste plaats ook de heren die menig uur besteden aan het  

onderhoud van ons huidige onderkomen.  

Vervolg Commissie Opleidingen 
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Natuurlijk ook de trainers die keer op keer moesten zorgen voor een Corona-

proof training, met de vrijwilligers die daar ondersteunden. En waarschijnlijk 

vergeet ik hier nog anderen; ik heb niet overal zicht op. 
 

Juist in een tijd waarin ons een aantal geliefde clubgenoten ontvallen, is de 

drang naar het onderlinge contact zo groot. Een woord van steun, een forse 

schouderklop, een luisterend oor of een stevige hand of knuffel is dan gewenst, 

terwijl dat op dit moment niet mag of kan. Dat doet wat met je… tenminste, als 
ik voor mezelf mag spreken wel. Ik maak van nabij mee hoe triest het bestaan 

kan zijn van mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Dat is een schrij-

nend fenomeen, zeker nu de donkere dagen tegen het einde van het jaar in  

aantocht zijn. 

Dan schiet mij ineens iets te binnen: een campagne van PostNL, TPG of  
misschien zelfs wel uit de tijd van de PTT: ‘Een kaartje; kleine moeite, groot 

plezier.’ Hoe mooi zou het zijn als we juist in een tijd van modernisering, tech-

nologische ontwikkelingen, Zoom-meetings en ongezonde spanningen een klein 

beetje terug gaan in de tijd. We schrijven weer eens een kaartje. Maakt niet 

eens zoveel uit voor wie, maar gewoon om elkaar een hart onder de riem te  
steken. Wat zou ik het gaaf vinden als dat lukt en we elkaar daarmee kunnen 

verrassen. Ik broed er nog even op…  

 

Zeker nu het amateurvoetbal toch op z’n gat ligt (hoezo ‘winterstop’?), kunnen 

we de aandacht best even verleggen naar andere zaken. Even de balans  
verplaatsen. Dat zien we ook binnen de betaalde tak: er is tijd om de balans op 

te maken rondom de VAR en welke neveneffecten die allemaal heeft meege-

bracht. Het schijnt dat de juridische afdeling (tuchtcommissie) sinds de invoe-

ring van de VAR in 2018 nog nooit zo weinig uren gedraaid heeft. Daar komt bij 

dat de zware rode kaarten eigenlijk niet meer gemist worden en dat op zich 
vind ik al een goed teken. Die balans slaat goed uit wat mij betreft, nog even los 

van andere perikelen rondom de VAR. 

 

 

 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Wat mij wel bevreemdt, is dat er in de verschillende Europese competities 

(CL en EL) geen gelijke lijn getrokken wordt in het hanteren van de VAR. Zo 

kan het dus voorkomen dat zo ongeveer de grootste buitenspelmisser van de 
eeuw (een gat van circa 2,5 meter) door menselijk waarnemen over het 

hoofd gezien door assistent èn scheidsrechter. Dat kan, in een split second, 

om wat voor reden dan ook, gebeuren.  
 

Maar juist op het hoogste niveau zou je mogen verwachten dat er dan 
anderen achter een paar TV-schermen ingrijpen om de gemaakte fout te 

herstellen… Niets is echter minder waar en een van de argumenten zou 
zijn geweest dat er niet genoeg personeel is om die posities te bemen-
sen. En dat in een tijd van toenemende werkloosheid…  

 
Ik zou zeggen: ‘KNVB, grijp deze kans! Stel een gepaste profielschets op 

voor deze functie en leidt de komende jaren mensen op als (A)VAR.’ Ik weet 

nog wel wat gegadigden, zowel voor deze functies als voor de docent die  

deze opleiding zou kunnen verzorgen…  
 

Om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen de regels goed kennen, maakt 

Alexander met regelmaat een nieuwe set vragen. Rudie zet die in Socrative 

en zo blijft onze gemeenschap gevoed met een gezonde dosis spelregel-

kennis. Fijn dat deze mannen hun tijd en energie hierin steken. Opmerkelijk: 
Alexander zou Alexander niet zijn als hij er deze week niet ook een ‘speciale 

edition’ van gemaakt heeft. Of dat nou in het kader van inclusiviteit is, of 

het ter ondersteuning van Black Lives Matter is of tegen KOZP, ik weet het 

niet, maar hij heeft het weer voor elkaar gekregen weer een originele  

variant van de spelregeltoets samen te stellen: De Sinterklaas (of zo u wilt 
Zwarte Pieten) versie! Hopelijk is het niet te ‘taai-taai’, want dan bakt u er 

geen pepernoot van… en anders gauw de balans opmaken en per januari vol 

frisse moed er weer tegenaan! Hopelijk blijven jullie zo enthousiast mee-

doen. Dat doet ons als commissie goed.  

 
Helaas kon de inspirerende avond op 15 oktober geen doorgang vinden.  

Zodra zich een mogelijkheid voordoet, zal ondergetekende het met de aan-

wezigen gaan hebben over het naar je hand zetten van een wedstrijd, ofwel: 

stilstaan bij waarde(n)volle keuzeregie.  

Vervolg Commissie Opleidingen  
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
Op het moment dat we een datum kunnen prikken, hoort u van ons. Komt allen 

en laat u gerust verrassen! 

 
Anders dan ooit tevoren zullen er dit jaar waarschijnlijk geen oliebollen gebak-

ken en verkocht kunnen worden. Opnieuw een (financiële en sociale) tegenvaller, 

vooral voor de direct betrokken. Hoewel ook dit een teleurstelling is, gun ik de 

gehele familie Zwier, Ab, Erik en overige direct betrokkenen dit jaar oprecht 

een moment van rust en bezinning.  
 

Wat zullen jullie voor het eerst in jaren uitgerust het nieuwe jaar ingaan! En 

voor ons, als fervent afnemers van de overheerlijke baksels: goed dat het iets 

eenvoudiger wordt om ook na de feestdagen de gezonde balans weer te  

herpakken. 
 

Tot slot nog even terugkomen op de vraag of we als commissie Opleidingen in 

deze samenstelling nog een jaar door willen gaan of niet. Van Rudie en Alex 

weet ik het op dit moment nog niet, dus ik spreek puur voor mezelf. Ook ik heb 

de balans opgemaakt. Volgens mij ga ik mijn zesde jaar als commissielid in. Dit 
is op de kop af het 25e artikel van mij dat u onder ogen heeft. Ik heb de afge-

lopen jaren heel veel plezier beleefd aan de opleidingsavonden die wij mochten 

verzorgen. De spelregelavonden, maar nog veel meer de avonden en workshops 

tijdens de Technische Weekenden en Technische Weken Turkije. Ik kijk er 

met een heel voldaan gevoel op terug, evenals op de fijne, soepele samenwer-
king met de mannen in onze commissie. Met Alex en Rudie is het niet alleen fijn 

samenwerken, maar ook ontzettend lachen en delen met elkaar.  

 

Dat maakt dat het voor mij heel moeilijk is om ermee te stoppen. Ik beleef er 

gewoonweg veel te veel plezier aan. En dat zet ik dan ook graag nog een jaar 
voort! Mede namens mijn collega-opleiders wens ik u heel bewuste feestdagen 

toe, een meer dan verantwoorde balans en bovenal een heel GEZOND 2021 toe! 

 

Met gebalanceerde groeten,  

 
Marcel van Schalkwijk 
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In de eerste ronde ziet u een aantal spelerspaspoorten.  

Welke speler hoort bij het volgende paspoort? 

 

Ronde 1: Spelerspaspoorten 

  

Speler 1:  

Ajax – Vitesse – Ajax – Ipswich Town – Willem II – RKC –  

NAC Breda.   

 

Speler 2:  

Ajax – Valencia CF – SC Bastia – AS Saint-Etienne – PEC Zwolle – 

Feyenoord – HFC Haarlem.  

  

Speler 3:  

FC Barcelona – AS Roma – AC Milan – Ajax – Stoke City –  

FSV Mainz 05 – Deportivo Alaves – Montreal Impact.     

  

Speler 4:  

SC Heerenveen – ADO Den Haag – Go Ahead Eagles – FC Zwolle – 

FC Emmen. 

  

Speler 5:  

SV Saestum – FC Utrecht – Bristol Academy – FC Utrecht – Ajax – 

Arsenal – Ajax 

 

OC info quiz 
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Ronde 2: Samengestelde foto’s 

Uit welke spelers bestaan de onderstaande foto’s? 

 

1.                2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.            4. 

Vervolg OC info quiz 
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Ronde 3: 
De volgende emoticons omschrijven een speler. Welke speler? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoorden vind je op pogina 31 

Vervolg OC info quiz 
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Het was ook voor de Sinterklaasviering voor de kinderen van de 

DSVenO in verband met de corona een overweging van wat te gaan 

doen en wat wel en niet mag.  

 

Je wilt graag als Sinterklaas samen met de steun van zijn trouwe 

metgezel Piet dat de kinderen verblijd gaan worden met cadeaus en 

snoepgoed. 

 

Gezellig samenkomen in het clubhuis van de DSVen om aldaar de 

verjaardag te vieren van Sinterklaas. De planning was om dat dit 

jaar te laten plaatsvinden op zaterdag 28 november.  

 

Maar hoe anders verliep deze planning door de corona. Geen moge-

lijkheid om gebruik te mogen maken van het clubhuis! Want dan zijn 

er teveel mensen te gelijk aanwezig die niet allemaal op 1,5 meter 

op een zitplaats zijn in te delen. 

 

Geen mogelijkheid om gezamenlijk Sinterklaasliedjes te zingen, 

kleurplaten te maken, gezellig beziggehouden te worden door die 

leuke Alexander. Afwachten of de Sint samen met zijn trouwe Piet 

wel zou komen en in spanning zitten wachten of er dit jaar weer 

een leuk cadeau voor de kinderen zou zijn meegebracht.   

 

Maar gelukkig was er door de Sint en zijn trouwe Piet op tijd een 

plan gesmeed om ervoor te zorgen dat de kinderen niet werden 

vergeten en zij onverwachts werden bezocht door de trouwe Piet 

van Sint.  

Sinterklaas 
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Vervolg Sinterklaas 

Het was zaterdag 28 november aan het einde van de middag, zo  

tegen de klok van 17.00 uur dat Piet zijn eerste bezoekje aflegde en 

de cadeaus, snoepgoed en chocoladeletters kon afleveren.  

Vervolgens werden nog diverse andere adressen bezocht en overal 

kinderen verrast met de komst van Piet. 

 

De reacties van de kinderen die ondanks het misschien niet door  

kunnen gaan van de Sinterklaasviering in het clubhuis dit jaar, de 

komst van Piet en de ontvangen cadeaus die door de kinderen bij  

hen in de smaak vielen, werd gelijk doorverteld door Piet aan  

Sinterklaas. 

 

Sinterklaas was dan ook erg blij dat het op deze wijze allemaal nog 

goed is gekomen en bedankt een ieder die op welke wijze dan ook 

heeft meegewerkt aan het welslagen van deze dag. 

 

Hierna een korte impressie van de bezoekjes. 
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Vervolg Sinterklaas 
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Ronde 1: 

Speler 1: Martijn Reuser 

Speler 2: Johnny Rep 

Speler 3: Bojan Krkić 

Speler 4: Said Bakkati 

Speler 5: Anouk Hoogendijk 

 

 

Ronde 2: 

Sergio Ramos & Antoine Griezmann 

Frenkie de Jong & Luka Modric 

Luuk de Jong & Jeffrey Bruma 

Leroy Fer & Luis Sinisterra & Tyrell Malacia 

 

 

Ronde 3: 

1. Dirk Kuijt (Mr. Duracell) 

2. Kenneth Vermeer (schilder Johannes Vermeer heeft het 

‘melkmeisje’ geschilderd) 

3. Leo Beenhakker (Been + hakbijl) 

4. Eric Botteghin (Botten + gin) 

5. Willem van Hanegem (De Kromme + haan) 

6. Ronald Koeman (Sneeuwvlokje) 

7. Rob Rensenbrink (Het slangenmens) 

8. Marc Overmars (Over + Mars) 

9. Clarence Seedorf (Mister Champions League) 

10. Kenny Tete (Thee +Thee) 

Antwoorden OC info quiz 
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 
1D, 2C, 3D, 4C, 5B 

 

Het antwoord op vraag 1 is D. Indien een tegenstander de inwerper ongeoor-
loofd misleidt of hindert, inclusief minder dan 2 meter afstand in acht neemt 

vanaf de plaats van de inworp, ontvangt hij een waarschuwing wegens onspor-

tief gedrag en als de inworp genomen is wordt een indirecte vrije schop  

toegekend (regel 15, pagina 67). 

 
Het antwoord op vraag 2 is C. De speler die zonder toestemming in het veld 

terugkeert, ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.  

De schoppende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de 

rode kaart, omdat hij zijn tegenstander schopt. Het schoppen is de zwaarste 

overtreding en daarom is de spelhervatting een strafschop (regel 3, bladzijde 
18). 

 

Het antwoord op vraag 3 is D. Een speler die het speelveld verlaat om zijn  

uitrusting in orde te brengen of te verwisselen, moet de uitrusting laten  

controleren door een wedstrijdofficial voordat hij toestemming krijgt het 
speelveld opnieuw te betreden. Hij mag alleen terugkeren met toestemming 

van de scheidsrechter, die tijdens het spel gegeven kan worden (regel 4,  

pagina 22). 

 

Het antwoord op vraag 4 is C. De bal is in het spel en voor deze overtreding 
geldt een directe vrije schop, ook al is deze gemaakt buiten het speelveld. 

Voor onbesuisde overtredingen volgt een gele kaart als persoonlijke straf.  

De definitie van onbesuisd wordt in het spelregelboek als volgt omschreven: 

‘dat de speler handelt zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander 

in ogenschouw te nemen’ (regel 12, pagina 51). 
 

Het juiste antwoord op vraag 5 is B. Een scheidsrechtersbal is in het spel  

zodra de bal de grond raakt en dus bespeelbaar is voor een ieder. Maar als de 

bal in het doel gaat zonder door tenminste twee spelers te zijn geraakt, dan 

wordt geen doelpunt toegekend. In stelling 1 wordt de bal tegen de paal  
geschoten en mag daarna gewoon opnieuw worden gespeeld. Stelling 2 is juist, 

want zo staat het beschreven in de spelregels (regel 8, pagina 40). 

Uitleg spelregelvragen  
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Mulier Instituut   
 

Als eerste wil de COVS Nederland jullie bedanken voor de vele reacties 

om mee te doen met de enquête van Mulier Instituut. Met ingang van  

17 november is deze enquête dan ook niet meer bereikbaar en is dus  
afgesloten.  

 

Van de 3.491 deelnemers hebben er uiteindelijk 1.034 de enquête  

ingevuld en dat is iets meer dan 30%. We kunnen rustig zeggen dat dit 

een heel goed resultaat is, want over het algemeen ligt de respons van 
enquêtes tussen de 18 en 20%. Hier zijn wij dus ook trots op. Blijkbaar 

was het ook goed om dit eens te doen. Hartelijk dank daarvoor en mede 

dankzij jullie kunnen we hier mee vooruit en kijken wat we ermee  

moeten doen. 

 
Ook het Mulier Instituut bedankt jullie voor de persoonlijke mails en het 

invullen van de enquête. Zij zullen dit ook te zijner tijd op hun site  

zetten. Wij als COVS Nederland zullen er ook voor zorgen dat we jullie 

hiervan op de hoogte brengen. 

 
Medio januari hoopt het Mulier Instituut de gegevens te hebben verza-

meld en verwerkt in een rapport. En indien mogelijk wil het Mulier Insti-

tuut dit ook gaan koppelen en onderbouwen aan wetenschappelijk onder-

zoek. 

 
Het rapport en de onderbouwing worden dan besproken met het bestuur 

COVS Nederland. Vervolgens als het rapport klaar is, gaan en willen we 

dit met iedereen delen en informeren. De verwachting dat dit medio  

februari mogelijk is. 

 
Wij als COVS hopen mede hierdoor onze visie en strategie te kunnen 

aanpassen aan de vragen en behoeftes voor de COVS. Tevens zullen we 

deze info ook gebruiken richting onze gesprekspartner KNVB. 

 

Wij houden jullie op de hoogte. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij 
het graag via e-mail of telefoon, Noord@covs.nl 

COVS 

mailto:Noord@covs.nl
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Van de voorzitter 

 

In mijn vorige ‘Bericht van de voorzitter’ heb ik jullie medegedeeld 
dat de JALV is opgeschort naar het voorjaar van 2021. Ondanks 

de digitale mogelijkheden hebben wij er toch voor gekozen om de 

JALV te verplaatsen naar het voorjaar van 2021 in de hoop dat we 

in ieder geval voor een groot deel met het virus hebben afgere-

kend.  
 

In de achterliggende week hebben wij in ieder geval de tot dan toe  

niet-getekende statuten van 2017 aan de notaris getekend retour  

gezonden. Zo kan dit onderwerp straks op de komende JALV-gespreks-

onderwerp blijven voor alle bestuurders. 
 

Naast de JALV zitten wij uiteraard niet stil en mag je van me aan-

nemen dat dit niet het enige onderwerp is dat wij nu in deze nieuws-

brief aansnijden. Net als de voorgaande nieuwsbrieven, die overigens 

door enkelen nog niet gelezen zijn en toch echt op de website staan, 
trachten wij jullie continu op de hoogte te houden van ontwikkelingen 

binnen de arbitrage en de daaraan bestuurlijke activiteiten. 

Bestuurlijke vrijwilligers die hun nek uitsteken om de belangen zo goed 

mogelijk te behartigen bij betrokken partijen als de KNVB, NOC*NSF, 

VVON, BAV en anderen. 
In deze coronatijd waar het beleid rond de voetbalactiviteiten telkens 

vanuit de overheid wijzigen/aangescherpt worden, is het goed nog een 

keer aan te geven hoe de KNVB anticipeert op het amateurvoetbal en in 

overleg blijft met belangenbehartigers om voor alle partijen een accep-

tabele competitie c.q. toekomst te creëren. 
 

Bron: knvb.nl 

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van 

de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB 
ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen 

heeft de bond beschreven in ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van 

corona’, dat woensdag is gepubliceerd. 

Vervolg COVS 
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‘Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, 

dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige 

situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en geva-
rieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want 

we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de 

verenigingen in leven te houden.’ 

‘Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen 

bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een 
teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We 

trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat 

kan prima met 30 man op een groot voetbalveld’, aldus Jan Dirk van der 

Zee, directeur amateurvoetbal.  

 
 

Nadelige gevolgen door niet te sporten 

 

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op 

sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht 
plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op het 

veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen coronacijfers in de gehele 

samenleving is onder meer het spelen van competities in het amateur-

voetbal (‘Plan A’) tot half december niet toegestaan. Langere tijd niet 

sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezondheid 
(slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsarmoede) en 

het sociale leven (toenemende eenzaamheid). 

 

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen en 

vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. 
De KNVB heeft daarom fasen opgesteld die synchroon lopen met de  

routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd, 

afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor  

senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio 

naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek. 

Vervolg COVS 
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Drie pijlers 

 

Het ‘Plan B’ voor het amateurvoetbal bestaat verder uit drie elkaar aanvul-
lende pijlers:  

 

1. Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities 

Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het 

weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competi-
ties nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de beker-

competities wel te vervallen en wordt in de hele maand juni 2021 door-

gespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van 

competities, van 15 naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor 

onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities 
de promotie-/degradatieregeling aangepast moet worden. Het volledige 

overzicht van alle categorieën is te vinden in het volledige ‘Plan B’. Zie  

website knvb.nl. 

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het 

geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat 
in een deels of volledig aangepaste vorm. 

 

2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen 

Elk dorp heeft minimaal één voetbalvereniging waar men samenkomt. Deze 

in de wereld unieke verenigingsstructuur draagt al meer dan een eeuw bij 
aan het lichamelijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in Nederland  

1,2 miljoen mensen lid van een voetbalclub en werken 400.000 vrijwilligers 

bij de bijna 3.000 verenigingen. Het is verenigingen er alles aan gelegen om 

te blijven (ver)binden. De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de 

lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)-
activiteiten te blijven organiseren. Hiervoor stelt de KNVB een activitei-

tenbudget beschikbaar, waarop verenigingen aanspraak kunnen maken.  

De definitieve aanvraagprocedure en voorwaarden worden later bekend-

gemaakt. 

 
 

Vervolg COVS 
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De KNVB staat de verenigingen verder bij door hen digitaal samen te 

brengen via het nieuwe platform EénTweetje en te wijzen op regelingen, 

goede voorbeelden van andere clubs en op bestaande (digitale) netwer-
ken. Met het online platform Blijf Voetbalfit helpt de KNVB de vereni-

gingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en creatieve 

alternatieven die aansluiten bij de dan geldende coronamaatregelen. 

 

ÉÉNTWEETJE EénTweetje is de bestuurderscommunity die bestuur-
ders on- én offline met elkaar verbindt. 

 

BLIJF VOETBALFIT Handvatten om op een veilige manier door te  

blijven voetballen. 

 
3. Toekomstbestendig voetballandschap 

Ook op financieel gebied hebben amateurverenigingen door de corona-

crisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van kantines  

veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna  

4 miljoen euro per week. Vanuit de overheid zijn de afgelopen maanden 
diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorgani-

saties. De KNVB kan de verenigingen via één loket helpen bij de aanvraag 

van subsidies en financiële compensatie. Daarnaast is de KNVB samen 

met NOC*NSF continu in gesprek met de overheid over de financiële 

problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplossingen. 
Verder wil de KNVB nieuwe kennis ontwikkelen om het voetbal nog  

tijdens de coronaperiode beter te maken. Dit gebeurt samen met kennis-

instellingen, verenigingen, leden, belangenorganisaties en de Jeugdraad 

van de KNVB. Want juist het perspectief van de bijna 600.000 jeugd-

leden is nodig om de accenten voor de toekomst te kunnen leggen. 
‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ is opgesteld na overleg 

met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Uiteraard denken wij vanuit het bestuur van COVS Nederland mee met 

de KNVB hoe onze arbitrage past in de toekomstige plannen. Dit onder-
werp zal in ieder geval belicht worden op de DB-vergadering van  

18 november aanstaande. 

 

Later meer hierover! 

Vervolg COVS 

https://eentweetje.knvb.nl/
https://eentweetje.knvb.nl/
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/blijf-voetbalfit
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/leden/blijf-voetbalfit
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In de tussentijd is het bestuur COVS Nederland in samenwerking met 

het Mulier Instituut door middel van een enquête onder scheidsrechters 

en haar assistenten bezig zicht te krijgen op de huidige belevingen en 
toekomstige wensen van haar COVS-leden. 

De gemeten respons per ultimo 15 november 2020 is ver boven de 20% 

en daar zijn wij uiteraard zeer content mee. Degenen die nog niet deel 

hebben genomen, verzoeken wij vriendelijk dit alsnog te doen. Hiermee 

krijgen we nog meer zicht op de toekomstige wensen en achterliggende 
belevingen. 

Vorige week is er wederom zorggedragen voor het publiceren van de  

trainingsschema’s voor de trainers. Op de website van svovenlo.nl staat 

overigens ook een trainingsschema voor op de weg. Kijk er eens naar,  

wellicht kun je als collega-COVS-vereniging hier je voordeel mee doen. 
 

 

Spelregelquiz COVS Nederland 

 

Voor de tweede maal is COVS Nederland gestart met een langlopende 
spelregelquiz opgezet door onder andere de LCS en andere belangheb-

benden binnen COVS Nederland. Een quiz die jullie zeker verder helpt de 

gevraagde kennis op te doen voor het goed managen van wedstrijden. Het 

blijkt uit de communicatie tussen LCS en het bestuur COVS Nederland, 

dat de informatie niet altijd de leden van de COVS-verenigingen bereikt.  
 

Onze wens is dat het lid zelf de keuze kan/wil maken om hieraan deel te 

nemen en hem/haar de vrijheid te verlenen dat wel te doen. Dit impli-

ceert dat de betreffende informatie daarvoor wel de juiste plek dient te 

bereiken. Graag medewerking van diegenen die dat om welke redenen dan 
ook achterwege laten. 

 

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en 

voor vragen kunt jullie mij altijd mailen, voorzitter@covs.nl 

 
Wees vooral zuinig op jezelf en anderen. 

Vervolg COVS 

mailto:voorzitter@covs.nl
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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Het Bonusgetal 

Hallo leden en vooral de leden die meespelen met het geweldige bonus-

getal. Bonusgetal! Ja! Bonusgetal! Hoe kan dat!  

 

Ondanks dat de clubavond niet kan worden gehouden in ons clubhuis, 

zijn er toch nog wat bonusgetaltrekkingen geweest. Dit is gebeurd via 

een paar digitale clubavonden. In deze avonden heb ik in totaal zes 

trekkingen kunnen en mogen doen. De trekkingen die nog niet zijn  

gedaan van de weken die al voorbij zijn, zal ik op de eerste digitale 

avond doen. En de trekkingen die dan dit jaar nog moeten worden  

gedaan, zal ik zeker voor de kerst doen. Zo ook de laatste trekking, 

mocht dit niet digitaal meer kunnen dan onder begeleiding van een lid 

van de kascommissie.    

 

 

 

Inmiddels heb ik een paar winnaars en de daarbij behorende envelop 

kunnen overhandigen. De enveloppen van de overige winnaars kom ik na 

de kerstdagen even brengen.  

IK MIS HET!  

Nu ik de trekkingen thuis doe, hoor ik niet meer het geweldige gezang 

van jullie met het lied van het bonusgetal.  
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Vervolg Bonusgetal 

Maar ook hoor ik geen commentaar van: Hé Gerard zit mijn nummer 

er wel in? Altijd het bestuur dat wint of het neigt naar corruptie 

Harmelink. 

Ik hoop toch weer snel dat de clubavonden terugkomen, want dat is 

toch veel meer gezelligheid. Alleen zijn we hiervoor van twee dingen 

afhankelijk! De grootste vijand is corona en als deze verslagen is 

dan nog de regering die alles weer vrij moet geven. Maar positief 

blijven denken, en dan komen we zeker weer terug. 

Voor de personen die nog niet voor het hele seizoen hebben betaald 

(dat zijn er maar weinig), kom ik het resterende bedrag ook na de 

kerst ophalen.    

 

Alvast fijne feestdagen en een goed 2021! 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Afscheid Hans Noortman 

d.d. 30 oktober 2020 

Tuinlokaal Hotel Gaia te Diepenveen 

 

Hans allereerst bedankt dat ik hier mag staan!  En heel bijzonder 

dat je ons hiervoor zelf hebt gevraagd. Namens de Deventer 

Scheidsrechters Vereniging, ons bestuur en alle leden geven we de 

aanwezigen hier vandaag graag een klein stukje mee zoals wij Hans 

hebben gekend en de gelukkigen waren hem zo te mogen meemaken. 

Hans was lid van onze vereniging sinds 1 januari 1987, en heeft in die 

jaren diverse functies vervuld. Tijdens de periode aan de Rielerenk 

zat hij in het bestuur met onder andere Berry Westervoorde, Ronny 

Mulder, Rudie Boone en Piebe Zwier. Zoals Rudie hem omschreef, 

Hans was een fijn en trouw bestuurslid, hoorde altijd eerst goed de 

verhalen aan en kwam pas dan met zijn reactie. Hij gaf vaak zijn  

ongezouten mening, maar wel op een goed doordachte manier. Ook al 

was dit een mening die lijnrecht tegenover die van de overige  

bestuursleden kon staan. Tot laat in de avond waren er goede  

gesprekken en deze eindigden getrouw ter afsluiting altijd met een 

lekker biertje. Naast zijn bestuurlijke functies zat hij in diverse 

commissies. Ook de laatste jaren bleef hij betrokken en was hij een 

zeer gewaardeerd lid van de Adviesraad bij onze DSV.  

 

Hoe kwam Hans bij een scheidsrechtersvereniging!  

Hans had vele passies … Bea……. zijn kinderen, zijn werk, de vele 

hobby’s, waaronder die van voetbal. Hans is begonnen als scheids-

rechter voor de KNVB en heeft vele jaren gefloten tot en met de  

1e klasse nog in die tijd dat de Hoofdklasse het hoogst haalbare was.  
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Toen hij hiermee stopte, werd hij docent en heeft hij vele arbitrage-

opleidingen gegeven van de pupillen tot aan de SO-2. Hij was bij de 

KNVB stafdocent, rapporteur, praktijkbegeleider en VSK project-

medewerker. In maart 2017 gaf Hans zijn laatste opleiding voor  

Verenigingsscheidsrechter bij het Achterhoekse SV Grol. Hier  

ontvingen 16 scheidsrechters van Hans hun diploma. 
 

Voor velen van ons was Hans de eerste kennismaking met het scheids-

rechtersvak. Als docent bij de KNVB verzorgde hij de basiscursus 

voor scheidsrechters en Hans schroomde niet om de cursisten te  

wijzen op het bestaan van de DSV en nam de mensen mee op de  

donderdagavond naar onze club. Op deze wijze heeft hij zich in al die 

jaren een geweldige ambassadeur voor onze vereniging getoond en 

daarvoor zijn wij hem dankbaar. Ook ik was zo’n jongeman acht jaar 

geleden, ontmoette Hans als docent, ontving mijn diploma van hem en 

hij nam mij mee naar de DSV.  

 

De donderdagavond was heilig voor Hans; een clubavond van de DSV 

ging hem zelden mis. Tijdens deze avonden was hij in z’n element.  

Onder het genot van een biertje lekker ouwehoeren met z’n scheids-

rechtersvrienden en de stand van zaken in het leven doornemen, 

waarbij Hans als echte socialist ook politieke onderwerpen niet uit de 

weg ging. Hans was altijd kritisch, maar wel rechtvaardig. Tegelijker-

tijd bood hij een luisterend oor aan iedereen die daaraan behoefte 

had.  

 

Niet zozeer de hoog fluitende scheidsrechters hadden zijn aandacht, 

maar heel kenmerkend was Hans zijn betrokkenheid bij de startende 

scheidsrechters en de scheidsrechters met een ‘krasje’. Scheids-

rechters die in het weekend een beetje uit de bocht waren gevlogen 

door zichzelf belangrijker te vinden dan de wedstrijd, werden door 

Hans op deze avonden weer respectvol maar duidelijk terug op hun 

plek gezet.  
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‘Termen als mafkees, schurk, doe maar normaal dan doe je al gek 

genoeg en iedere scheidsrechter heeft zijn eigen top en daar is 

niets mis mee’, waren wel zijn lijfspreuken. Hans had graag  

mensen om zich heen die met beide benen op de grond stonden 

en had moeite met mensen die maar wat riepen en hoog uit de 

lucht deden. Hij zei dan vaak: ‘je moet niet zo raar praten’.  

 

Heel duidelijk was ons motto ‘Samen staan we sterk’ bij de DSV, 

dit was ook zeker op Hans van toepassing; hij had het bedacht 

kunnen hebben! Daarnaast genoot Hans van het voetbalweekend, 

als er tenminste geen Formule 1 werd uitgezonden of er put-

deksels gefotografeerd moesten worden. Dit deed hij door  

regelmatig wedstrijden in het Deventer amateurvoetbal te  

bezoeken met een vaste groep jongens en het liefst als de DSV- 

jongens moesten fluiten. Na zo’n 35 minuten veelal geploeter op 

het veld te hebben gadegeslagen, besloot Hans dan vaak een plek 

in het clubhuis van de thuisspelende vereniging te bemachtigen 

om daar meestal de tweede en derde helft door te maken met 

nog een klein oog op de wedstrijd.  

 

Vele keren gingen we met een grote groep naar het buitenland, 

we bezochten meerdere malen Turkije. Moskou werd volledig 

door Hans georganiseerd en met een vaste kern, waartoe Hans  

behoorde, zijn zij een aantal keren naar Birmingham geweest. 

Wat hebben ze daar genoten. Bezoeken aan voetbalwedstrijden 

van Aston Villa, Birmingham City en Halesown Town. En natuurlijk 

was het genieten van de heerlijke biertjes in de diverse Pub ’s 

aan Broadstreet. 
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De laatste keer dat Hans naar Birmingham is geweest, waren ook 

de dames mee en hebben zij een onvergetelijk weekend gehad. 

De foto’s van het Openluchtmuseum waren prachtig; Hans was 

dan ook een topfotograaf met een geweldig oog voor detail wat je 

terug zag in de vele foto’s die hij heeft gemaakt. Hij had zijn 

eigen website waar al zijn foto’s te bewonderen waren. 

 

Na het slechte bericht over ‘Hans’ zijn gezondheid, ruim een half 

jaar geleden, bleef hij toch betrokken bij de vereniging.  

Hij informeerde ons middels berichten over zijn gezondheid en 

bezocht ons in de zomerperiode. Vol bewondering zijn wij dan  

ook voor de wijze – vol positivisme - waarop hij de strijd met z’n  

ziekte is aangegaan. Helaas heeft voor Hans afgelopen vrijdag 

het laatste fluitsignaal geklonken.  

 

Hans je haalde mij binnen bij de DSV, vandaag te midden van je 

familie en vrienden spreek ik je voor het laatst namens de DSV.  

Wij verliezen als DSV niet alleen een betrokken en gerespec-

teerd lid, maar bovenal een goede vriend en warme persoonlijk-

heid. 

 

Vanaf deze plek wil ik namens het bestuur en alle leden van de 

DSV …. Bea, Eric, Romy en Vigo, Richard en Jeroen en alle andere 

familieleden veel sterkte toewensen en weet dat onze deur altijd 

voor jullie openstaat!! 

 

Hans rust zacht! 
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