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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
Toelichting:

Het clubhuis is voorlopig gesloten voor fysieke activiteiten
De JALV in februari is niet doorgegaan. Hopelijk kan deze voor de
zomer nog plaatsvinden. Vanwege de coronapandemie is de agenda
beperkt en onder voorbehoud.
Kijk voor de actuele agenda altijd op de website.
Februari 2021
23 Aangepaste training vanaf 19.15 uur
25 Aangepaste training vanaf 19.15 uur
Maart 2021
02 Aangepaste
05 Aangepaste
09 Aangepaste
11 Aangepaste
16 Aangepaste
18 Aangepaste
23 Aangepaste
25 Aangepaste
30 Aangepaste

training vanaf 19.15 uur
training vanaf 19.15 uur
training, tijd o.v.b.
training, tijd o.v.b.
training, tijd o.v.b.
training, tijd o.v.b.
training, tijd o.v.b.
training, tijd o.v.b.
training, tijd o.v.b.
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Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training
van 19.30-20.30 uur
April 2021
01 Training, clubavond met spelregels (o.v.b.)
06 Training, meer info volgt
08 Training, clubavond ontspanning (o.v.b.)
13 Training, meer info volgt
15 Training, clubavond (o.v.b.)
20 Training, meer info volgt
22 Training, clubavond (o.v.b.)
27 Koningsdag, clubhuis gesloten
29 Training, clubavond vrije avond (o.v.b.)

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden.
Wijzigingen voorbehouden
Inleveren kopij Info uitgave april 2021,
Uiterlijk 16 april 2021
Jaargang 22, nummer 2 verschijnt 29 april 2021
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Van de Voorzitter
Een nieuwe info ligt voor U, de eerste van ons clubjaar 2021 …
Een bizar verenigingsjaar ligt achter ons en we richten ons op hetgeen dat
komen gaat. De enige manier waarop we dit kunnen doen, is door de agenda te
hanteren met een zeer flexibele planning.
Dat alle beperkingen nog steeds veel te lang duren zal eenieder met mij eens
zijn. Maar helaas zijn we er nog steeds niet. Naast de nodige maatregelen
hebben we inmiddels ook sinds 23 januari 2021 een avondklok voor de kiezen
gehad en zijn we voor 21.00 uur veelal weer binnen. Mits je uiteraard een
aantoonbare reden had om buiten te zijn na dit tijdstip.
Hoe het komende jaar er dan ook uit zal zien, is moeilijk te zeggen dat is de
afgelopen tijd wel gebleken. Waar we dachten enig houvast te hebben en van
datum naar datum organiseerden, is dit helaas vele malen verstoort door de
aanpassingen in het coronabeleid! Natuurlijk kijk je vooruit, zowel privé als
met de vereniging, maar ligt de focus op de korte termijn als het gaat om
dingen die we kunnen organiseren. We werken en handelen naar de diverse
datums toe en zijn blij als we deze kunnen realiseren.
‘EEN DATUM’ - VOOR SOMMIGE MOMENTEN EEN HOUVAST EN
SOMS EEN MOOIE HERINNERING!
DATUM (DATA) is een woord vanuit het Latijn en betekent letterlijk
‘GEGEVEN’. Het is een combinatie van letters en cijfers en/of woorden die
samen een bepaalde tijdsaanduiding aangeven.

Geschreven als dag-maand-jaar, maar waar ook in sommige landen een andere
volgorde wordt gehanteerd. Soms gebruiken we het gewoon als geheugensteuntje of als dagtekening op een kalender om een belangrijke gebeurtenis
niet te vergeten. Die éne verjaardag maar ook een datum als THT op een
product, een afspraak of activiteit of gewoon een belangrijk (gewezen)
moment om te blijven herinneren.
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Vervolg Voorwoord
Alles staat op zijn kop; onze verstoorde sociale activiteiten, voor vele de veranderde schoolprogramma’s en lestijden en de hierdoor veranderde thuissituaties.
Onze werkomstandigheden, inkomsten de werktijden en ritmes. Herken je dat,
dat het soms benoemen van een dag of datum een uitdaging geworden is. We
vergeten dingen niet omdat we het niet belangrijk vinden, maar gewoon door de
veranderingen in ons dagelijkse patroon.

Ik neem u dan ook graag mee langs een aantal momenten en gebeurtenissen
(datums) om even bij stil te staan, leuk om te horen of gewoon om niet te
vergeten.
05/01/2021: Tot onze spijt moesten we vernemen dat ons lid, Michiel Grijpma,
op veel te jonge leeftijd was overleden. Vanuit de DSV en leden
waren we vertegenwoordigd bij zijn afscheid. Wat zijn we
geschrokken en wat zullen we je missen. Michiel werd slechts
46 jaar.
07/01/2021: De eerste online bingo bij de DSV is door de OC georganiseerd.
Waarbij niet alleen de prijzen aan huis werden gebracht, maar
zelfs de gewonnen borrelhapjes. Geweldig OC en bedankt voor de
gezelligheid.
14/01/2021: Een bierproeverij online met de thuisbezorgde proefsamples,
hulde Eric Noortman wat een feestje was dat.
19/01/2021: Onze commissie Opleidingen biedt in samenwerking met het
platform van Deventer Voetbal de eerste reeks spelregelvragen
aan. De Deventer sportliefhebbers en voetbalverenigingen krijgen
bericht dat men digitaal kan deelnemen. Inmiddels is de 4e ronde
alweer geplaatst.
23/01/2021: De eerste avondklok in Nederland is een feit, we mogen niet meer
naar buiten tussen 21.00 en 04.30 uur en we passen onze
trainingsschema’s wederom aan.
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Vervolg Voorwoord
25/01/2021: Na enkele gesprekken in januari voor ons project voortbestaan
op De Marke Zuid, hebben we ook nu in februari alweer enkele
gesprekken gehad en staan er nog diverse op de planning.
Insteek? De DSV op De Marke in de toekomst met een eigen
clubhuis en trainingsfaciliteiten voor onze leden. Er is veel
gaande, helaas nog niets concreets. De onderhandelingen met de
gemeente en andere partijen zijn volop in gang.
29/01/2021: Kleine Olaf Noortman komt ten tonele om 05.35 uur, hoe bijzonder is dit, je opa zou trots op je zijn geweest en ik weet zeker
dat hij het is. Kleine man we wensen je alle geluk, liefde en
gezondheid toe met een prachtige zorgeloze toekomst!
03/02/2021: De Salland Clubactie leverde ons als vereniging een mooi bedrag
van € 450,- op.
Dit is door onze penningmeester dankbaar in ontvangst
genomen.
02/02/2021: De KNVB biedt de eerste scenario’s aan voor het amateurvoetbal om bij het niet-hervatten van de competities met nog aangepaste schema’s toch voetbalwedstrijden te kunnen bieden.
Helaas wederom een verloren competitie.
04/02/2021: De DSV legt na een lange tijd van inspanningen de trainingen
toch stil. Dat nu juist na maanden van samenwerken door
commissies en leden de plotselinge sneeuwval roet in het eten
moet gooien. Erg jammer maar we hopen snel weer te starten.
10/02/2021: Voor u allen GEFELICITEERD! Onze mooie vereniging bestaat
99 jaar, wauw wat gaaf dat we hier met zijn allen onderdeel van
kunnen zijn. Wat een historie, respect, waardering en enorm
veel dank voor alle bestuurders vóór ons. Aan hen danken we
waar we nu staan, de leden, begunstigers, vrijwilligers en de
sponsoren, fijn dat u er altijd bent geweest. Volgend jaar vie ren
we het samen.
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Vervolg Voorwoord
11/02/2021: Geen doorgang voor onze JALV, een domper voor ons als bestuur en
vereniging om de 99e Algemene Ledenvergadering te moeten door
schuiven. We houden u op de hoogte van een nieuwe datum.
12/02/2021–1202/20/21: Gewoon een leuke datum achterstevoren ondersteboven
het maakt niet uit het komt altijd uit. Een unieke dag.

Verderop in onze mooie info nog veel meer en ongetwijfeld enkele datums opnieuw
uitgediept. Geniet van alles en blijf betrokken bij onze mooie vereniging in deze
bewogen tijd. Vanuit het bestuur en de commissies informeren en contacten we u
daar waar mogelijk. Blijf de meldingen op onze site, de nieuwsflitsen en extra
berichten volgen.
Graag sluit ik af met de hoop dat we elkaar weer gauw mogen begroeten en wens u
allen gezondheid toe! Pas op elkaar, bezoek elkaar en geef elkaar de nodige aandacht. Laten we snel kunnen uitkijken naar een bezoek aan ons clubhuis en de hiermee gepaard gaande gezelligheid.
Want alleen ‘Samen staan we Sterk’

Peter Stolk
Voorzitter

DENK AAN ONZE
ADVERTEERDERS
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Winkelcentrum Colmschate 0570654922
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2021
Commissie Opleidingen
Vraag 1
Aan de rand van het strafschopgebied komen een verdediger en een aanvaller, bij
een stevig duel, ten val. De verdediger is van mening dat een overtreding op hem
is gemaakt en omdat de scheidsrechter niet fluit pakt hij de bal, binnen zijn
strafschopgebied, in zijn handen en gooit hij deze hard in het gezicht van de
aanvaller die nog buiten het strafschopgebied staat. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
a) Hij toont de verdediger de rode kaart en kent een indirecte vrije schop toe
op de plaats waar de verdediger de bal in zijn handen nam.
b) Hij toont de verdediger een gele kaart en kent een strafschop toe.
c) Hij toont de verdediger een rode kaart en kent een strafschop toe.
d) Hij toont de verdediger een rode kaart en kent de tegenpartij een directe
vrije schop toe op de plaats waar de aanvaller werd geraakt.
Vraag 2
Binnen zijn eigen strafschopgebied kopt een verdediger de bal veel te laag weg op
het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de
scheidsrechter beslissen als de bal nu niet in het doel gaat, maar naast het doel
over de achterlijn verdwijnt?
a) Hij kent een hoekschop toe.
b) Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een
indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger zich
schuldig maakte aan gevaarlijk spel.
c) Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een
strafschop wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans.
d) Hij toont de verdediger een rode kaart wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop
voor de tegenpartij.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2021
Commissie Opleidingen

Vraag 3
Tijdens de wedstrijd ontstaat er verwarring, omdat een toeschouwer op een
fluitje blaast. Omdat hij dacht dat de scheidsrechter heeft gefloten, pakt
een speler, nabij de zijlijn, de bal in zijn handen. Wat moet de scheidsrechter beslissen nadat hij het spel heeft onderbroken?
a) De scheidsrechter hervat het spel met een indirecte vrije schop op de
plaats van de overtreding.
b) De scheidsrechter hervat het spel met een directe vrije schop op de
plaats van de overtreding.
c) De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de
plaats waar de bal het laatst geraakt werd.
d) De scheidsrechter hervat het spel met een directe vrije schop op de
plaats van de overtreding. De speler die de bal in zijn handen pakte,
ontvangt de gele kaart wegens hands.
Vraag 4
Een aanvaller en een verdediger rennen achter de bal aan. Als zij in duel gaan
om de bal te bemachtigen, komen beide spelers 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, en raakt daarbij
zijn tegenstander. De bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat moet
de scheidsrechter beslissen?
a) Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij affluiten en een
rode kaart voor de verdediger.
b) Directe vrije schop op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde en een rode kaart voor de verdediger.
c) Directe vrije schop op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde en een gele kaart voor de verdediger.
d) Indirecte vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de
overtreding gebeurde en een gele kaart voor de verdediger.
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Spelregels: 5 vragen van de commissie
Spelregelvragen februari 2021
Commissie Opleidingen

Vraag 5
Een aanvaller gaat richting het doel van de tegenstander. Op zo’n 20 meter
van het doel van de tegenstander geeft hij, terwijl hij de bal aan zijn voet
heeft, zijn medespeler, die ook graag wil scoren, een elleboogstoot. Nog
voordat de scheidsrechter kan affluiten, schiet hij de bal prachtig in de
kruising. De aanvaller wordt van het speelveld gezonden door het tonen van
de rode kaart, maar wat is de spelhervatting?
a) Aftrap na geldig doelpunt.
b) Directe vrije schop.
c) Indirecte vrije schop.
d) Scheidsrechtersbal.

Antwoorden februari 2021

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op pagina 39.
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Verjaardagen komende maanden

Februari
4 Mehmet Kurt
9 Wilco Lobbert
10 Derya Serik
12 Marius Sirbulescu
15 Wim Bronsvoort
15 Rudi Middendorp
18 Evert-Jan Eggink
19 Edwin Mulder
22 Frans te Riele
23 Roelof Timmermans
26 Marc Haverkamp
27 Hanneke Schaap
28 Sjoerd Nanninga
29 Maarten Hulst

Maart
3
Eric Philippo
5
Jeffrey Kleine Koerkamp
5
Mustafa Arslan
7
Bram Dijkhuizen
10 Gerrit Nijenhuis
11 Gert Keijl
13 Robbert Karkdijk
17 Mario Julius
21 Dick Schneider
23 Rob Span
26 Dennis van der Heijden
28 Jos Pleizier
30 Djarno Brokelman

April
5 Frans Lugtenberg
8 Herman Veldhoen
10 Mick Bronts
10 Stephan Zwier
11 Wilma Zwier
16 Jochem Odink
19 Geke Vergeer
20 Erik Koopman
21 Nick Koers
25 Joop Lodewijk
27 Jelle van de Valle
28 Han Marsman

Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag
toegewenst:
Met vriendelijke groet
Namens de commissie
Werving & Behoud
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Commissie Opleidingen
Kleren maken de man
Een eerste indruk is snel gemaakt! In minder dan 2 seconden heeft u
over een onbekende geoordeeld. Dus ook iemand anders heeft binnen
diezelfde tijd een oordeel over u, al dan niet terecht. En die eerste
indruk kan op van alles gebaseerd zijn: een glimlach, een strak pak,
een opvallend paar schoenen, een lekker geurtje of misschien nog wel
tig andere zaken. Hoe dan ook: een goede voorbereiding op de eerste indruk is geen overbodige luxe, zeker als het om situaties gaat
waarbij u onder een vergrootglas ligt.
Als scheidsrechters liggen we per definitie onder een vergrootglas. Daar
hebben we mee leren omgaan. Al voordat de wedstrijd geleid wordt,
hebben velen hun oordeel klaar. Toen mijn vrouw en ik iets meer dan 15
jaar geleden vanuit het mooie Soest naar het karakteristieke Deventer
verhuisden, had ik de weg naar de DSV al snel gevonden. Naar aanleiding
van een bericht in de krant bezocht ik een avond bij sv Colmschate,
geleid door Theo Mansvelt Beck en medecommissielid Alexander
IJsendorn. Onder het motto ‘Met het oog op de toekomst’ hielden beide
heren een memorabele thema-avond, waarin het ook ging over de eerste
indruk. Hoe Alexander daar ten tonele verscheen, verklaart allerminst
dat wij nu een hechte vriendschap delen. Man, wat zag hij eruit. Hij haalde (letterlijk) alles uit de kast om een foute indruk achter te laten voor
de aanwezigen. Gelukkig ben ook ik niet vies van een opvallende outfit,
dus misschien ligt daar de oorsprong voor onze hechte band…
Ik herinner me nog dat ik die avond thuiskwam en mijn vrouw vertelde
over de bijzondere insteek van dit illustere tweetal, dat al sinds jaar en
dag een hoop voor onze club betekent. Gelukkig kon ik over die ‘eerste
indruk’ heen stappen en werd ik lid van ons aller DSV. Niet lang daarna
werd ons eerste kind geboren.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Direct na het aangeven bij de burgerlijke stand heb ik hem aangemeld
als begunstiger van onze club. Namens het bestuur werden wij als kersverse ouders bezocht door diezelfde Theo MB, vergezeld van Gerhard
Langenkamp, destijds de immer goed geklede voorzitter, die met zijn
innemende charisma veel wist te bereiken met het bestuur.
Op de vraag of ik wilde plaatsnemen in het bestuur, hoefde ik niet lang
na te denken. De jaren daaropvolgend heb ik vaak kunnen genieten van
zijn gevleugelde uitspraak ‘Dat zeg ik’ als een van de leden meende hem
te moeten corrigeren tijdens een van de clubavonden. Gerhard kreeg
daar steevast de lachers mee op zijn hand. Heel even verdacht ik hem
ervan zijn versprekingen opzettelijk te maken, zodat hij met zijn ‘Dat
zeg ik’ de leden weer achter zich kon krijgen, maar Gerhard bleek een
integer man met een duidelijke visie voor de club. Een mooi mens, met
serieuze aandacht voor zijn omgeving en altijd in voor een geintje. Ik
heb hem er nooit op kunnen betrappen dat hij slecht gekleed het pand
betrad. Hij droeg altijd een keurige outfit, waarvan de stropdas eigenlijk altijd wel deel uitmaakte.
Die kleding is natuurlijk een handig middel om je te onderscheiden,
zowel op het veld als daarbuiten. De iets ervarener scheidsrechters
herinneren zich vast en zeker de kleine, strakke broekjes van Frans
Derks en Ignace van Swieten, beiden zeer opvallende verschijningen.
In hun tijd droegen scheidsrechters altijd een zwart tenue, dus ze
moesten iets doen om zich te onderscheiden.
Tegenwoordig zijn er tenues in allerlei soorten en maten. Er is zelfs
een lid dat zich al jaren gespecialiseerd heeft in het afstemmen van
zijn ‘belangrijkste gereedschap’ op de kleur van het shirt en bijpassende kousen. Zonder reclame te maken, kan ik wel zeggen dat menig arbiter met zo’n fluitje denkt dat hij in de top fluit! (kan ik ff vangen,
Ron?)

Info DSV jaargang 22 nummer 1

februari 2021

20

Vervolg Commissie Opleidingen
Zo hebben we binnen onze vereniging natuurlijk wel meer opvallende
verschijningen. Ooit was er ook een scheidsrechter die opviel door zijn
schoeisel. De ‘Hugo de Jonge van de DSV’, zeg maar. Om ze extra te
showen, vond deze scheidsrechter het nodig om na afloop tot in de
kleine uurtje te blijven hangen en met dezelfde schoenen op tafel te
dansen in de kantine van de ontvangende vereniging. HaHa… dan laat je
je toch echt van een heel andere kant zien en hoewel het ongetwijfeld
erg gezellig geweest zal zijn, moet je je dan ook afvragen hoe serieus je
dan nog genomen wordt in de scheidsrechterij.
Toen ik nog in West 1 floot, mocht ik een week lang als stafdocent
fungeren tijdens het befaamde scheidsrechtersinternaat in Bergen
(NH). Een week vol met allerlei zaken die de arbitrage betroffen: workshops over leiding geven, bezoekers uit het Betaald Voetbal, lezingen
van vooraanstaande arbiters, het kon niet op. Allemaal georganiseerd om
de aanstormende talenten uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
nóg meer bagage mee te geven dan ze al hadden. We begonnen dagelijks
om 07.00 uur met een bos- en duinloop door de prachtige Schoorlse
duinen en eindigden op de velden van een regionale voetbalvereniging,
alwaar stagewedstrijden gefloten mochten worden. Wij als stafdocenten bekeken en begeleidden deze jonge gasten de hele week. Een flink
aantal van deze lichting heeft het tot het Betaald Voetbal geschopt,
maar van een ervan had ik dat op basis van de indruk die hij achterliet
niet verwacht. Tót het moment dat hij op een van de avonden het veld
betrad: de sullige knaap die hij buiten het veld leek te zijn, onderging
een complete gedaanteverwisseling toen hij in zijn tenue het veld
opstapte. Met deze scheids viel niet te sollen! Om privacyredenen zal ik
zijn naam hier achterwege laten, maar ik hoop hem nog altijd eens te
mogen ontmoeten. In dat opzicht is het ook wel bijzonder om te zien
wat het kan doen als je in je kloffie het veld oploopt. Sommigen onder
ons zijn ijdel genoeg om er goed uit te zien en het helpt kennelijk om je
een stuk zekerder te voelen.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Zo herinner ik me nog goed mijn allereerste sollicitatiegesprek voor
een baan als docent Nederlands op een school dichtbij huis. Ik wilde
me wat zekerder voelen en had me netjes gekleed. Dat was de
adjunct-directeur, zelf ook haarfijn gekleed, ook opgevallen. ’U ziet
er gesoigneerd uit’, complimenteerde hij me. ‘U mag zelf ook niet
klagen hoor’, was mijn gevatte reactie. Of dat de doorslag gegeven
heeft waardoor ik de baan kreeg, weet ik tot op de dag van vandaag
nog niet, maar we konden er allebei hartelijk om lachen. Overigens
heb ik me niet altijd zo goed voorbereid op belangrijke momenten,
maar ik kon me er, soms met dank aan anderen, altijd wel uit redden.
Ik was nog maar net lid bij de DSV toen ik moest fluiten in Den Ham.
Ik was ruim op tijd aanwezig en het wedstrijdformulier (destijds
nog gewoon op papier) was netjes ingevuld en meegenomen naar de
kleedkamer. Daar kleedde ik me om en kwam er tot mijn schrik achter dat ik helemaal geen sokken bij me had. Gelukkig was daar een
boer en kerstbomenkweker uit het Diepenveense, die zijn eigen wedstrijd er net op had zitten. Hij zat bij mij in de kleedkamer en van
hem mocht ik zijn 2e paar kousen gebruiken. Een paar dagen later
bracht ik ze bij hem terug en ook hij sprak vol lof over de DSV. Het
is mooi om te zien dat Marinus sinds jaar en dag trouwe gast is van
onze club en met zijn kameraden nestelt aan de vaste plek in ons
clubhuis. Juist voor deze mannen vind ik het betreurenswaardig dat
de lockdown hen uit het clubhuis houdt. Het zou me niet verbazen
als Marinus zich in deze temperaturen netjes kleedt in Zwart Bont.
In een geheel ander tenue trad RKC het afgelopen carnavalsweekend
aan. Foeilelijk maar wel effectief won de Waalwijkse formatie en
kon het beginnen aan de geïmproviseerde ‘solonaise’. Een late overwinning in het treffen met Emmen, dat het toch al niet zo lekker
doet. Maar ja, wat wil je als je EasyToys als sponsor hebt, dan is het
toch niet meer dan logisch dat je al lange tijd STIJF onderaan
staat.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Misschien volgend seizoen de overstap naar Viagra voor de weg recht
omhoog? Toch bijzonder dat daar geen haan naar gekraaid heeft…
Over Kraaien en kleding gesproken… de situatie die Ronny Mulder ooit
meemaakte toen hij het Lienden van Hans Kraay floot, is ook de
geschiedenisboeken ingegaan. Menig keer werd het voorval bij Voetbal
Inside aangehaald. Junior was het niet helemaal eens met de beslissing van de arbiter van dienst. Volgens hem ‘spoorde hij niet’ en hij
smeet zijn kostbare colbert opzichtelijk op de grond. Vrouw Melissa
zal het hem ongetwijfeld niet in dank hebben afgenomen, maar persoonlijk zou ik wel eens hebben willen zien wat er gebeurd zou zijn als
Ron zijn jasje had aangetrokken en de wedstrijd goed gekleed had
afgemaakt. Onze NS’er heeft dat natuurlijk niet gedaan; hij had de
twijfelachtige eer de voetbalanalist ‘achter den draad’ te sturen.

Ondanks zijn eigenwijze karakter leek het Hansie-Hansie toch
verstandiger dat advies gehoorzaam op te volgen. Zo hielp Ron deze
markante, goed geklede trainer toch op het juiste spoor en was het
zeer duidelijk wie daar de broek aan had!
Van het jasje van Hans nog even snel naar de spelregels in een nieuw
jasje: Alexander heeft wekelijks een nieuwe set die klaargezet wordt.
Niet alleen op onze eigen site, maar ook in samenwerking met Deventer Voetbal. Speciaal voor de spelregelfanaten heeft hij in Coronatijd
al vier keer vragen klaargezet, die toegespitst zijn op de Deventer
voetbalclubs. Er wordt gretig gebruik van gemaakt en we zijn
benieuwd welke vereniging er straks als beste uit de bus komt.
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Vervolg Commissie Opleidingen
Persoonlijk hoop ik de warme winterwanten spoedig te kunnen
omruilen voor de korte broek, want hoewel de winter prachtige
pittoreske beelden geeft en zelfs een romantischer tintje aan
Valentijnsdag, ben ik toch meer van de zonovergoten stranden en
de schaars geklede medemens. Ik mag graag goed gekleed gaan, me
verheugen op feestelijk geklede clubgenoten tijdens de themaavonden zoals het Oktoberfest, me af en toe extravagant uitdossen voor een goed doel, maar het allermeest kijk ik toch wel uit
naar een collectief samenzijn tijdens een van onze wekelijkse clubavonden.
En als het over samen feesten gaat: het is bijna geruisloos aan ons
voorbij gegaan. Maar onze club verjaarde 10 februari jongstleden.
We zijn inmiddels 99 jaar oud! Onder leiding van de immer goed
gemutste huisbakker Ab van Buuren zijn de voorbereidingen toch al
in volle gang. Via arbiter1948@live.nl kunt u nog steeds allerlei
ideeën aandragen. Ik herinner me de festiviteiten rondom het
90-jarig bestaan maar al te goed en verheug me enorm op het
10e decennium van onze prachtige vereniging. Ik weet zeker dat we
elkaar daar goed gekleed zullen ontmoeten. ‘Kleren maken de man’,
ja toch?
Tot slot: Wat zou het toch mooi zijn als ‘De Keurkamp’ in de
verbouwingsplannen van de gemeente en Etty Hillesum in haar
huidige vorm kan blijven bestaan. Dat is een grote wens van ons
bestuur en alle leden en begunstigers van onze mooie club. Mocht
de gemeente er toch anders over denken, dan graag toch de
nadrukkelijke wens voor een ander onderkomen op dezelfde locatie,
in een chique, nieuw jasje!
Mede namens Alex en Rudie, met gesoigneerde groeten,
Marcel van Schalkwijk
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Webshop: www.sportprijzen.com
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Nieuwsbrief voorzitter COVS
Het werven van nieuwe COVSverenigingsleden is geen taak van de KNVB!
Een veel gehoorde kreet uit het arbitrageland is ‘de KNVB moet
zorgen voor aanwas van nieuwe jonge scheidsrechters door meer
in te zetten op werving en behoud’.
Is dat zo? Wat zetten de COVS-verenigingen in, zodat het ledenaantal van de verenigingen groei laat zien? De leden komen namelijk niet aanlopen en dus zul je als COVS-vereniging net als in de
commercie ‘de boer op moeten’ om successen te behalen.
Of vindt u het een taak van de COVS Nederland? Waarmee kunnen wij jullie helpen? Per slot van rekening dragen de COVSverenigingen € 15,- per jaar/per lid af aan de landelijke COVS en
dus!
Het liefst willen enkelen nog minder afdragen, zoals de laatste
jaren te doen gebruikelijk is en vragen daar ook openlijk om. Zijn
we allen nog wel zo ambitieus zoals we zeggen of hebben we
genoeg van het landelijke beleid? Houden we de euro's liever in
eigen bezit en is de toegevoegde waarde van COVS Nederland
miniem.
Zomaar vragen die bij ons en wellicht ook bij u opborrelen! Als we
niets doen kunnen we over circa vijf jaar de deuren van veel
COVS-verenigingen en COVS Nederland mogelijk sluiten. Dat is
helaas ‘de teneur’. We dienen dus allemaal vooruit te bewegen en
‘harder dan we gewend zijn’, veel districten kampen nu al met veel
te weinig arbitrage.
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Vervolg nieuwsbrief voorzitter COVS
In het onderzoek van het Mulier Instituut, uitkomend eind februari
of de eerste week van maart 2021, geeft het onderzoeksbureau
haarfijn aan waar de zwakte van onze totale organisatie ligt en
waarvan afgeleid kan worden welke acties genomen dienen te
worden.

Naast de resultaten uit de rondjes langs de velden en andere bronnen een zeer waardevol onderzoeksrapport, waar we met z’n allen
veel mee moeten. Wij gaan ervoor!
Jullie ook?
Contributie inning Q1-2021
Het bestuur van COVS Nederland heeft in haar bestuursvergadering
besloten de contributie over Q1-2021 niet te innen. Dit heeft te
maken met het feit dat een aantal geplande activiteiten niet zijn
doorgegaan. De waarde van deze activiteiten in euro’s vloeit terug in
de kas van de COVS-verenigingen. De melding is reeds bij de verenigingen gedaan.
KNVB
De KNVB heeft voor voetbalverenigingen wederom een budget
ingezet voor de komende maanden, zolang het budget beschikbaar is.
In fase 1 werden wij door de KNVB op de hoogte gebracht dat
ondanks de gedane toezegging er naast interne problemen ook belastingtechnisch een en ander niet goed was ingeregeld voor de COVS.
Inmiddels hebben wij de toezegging gekregen om een factuur van
€ 4.000,- te mogen sturen aan de KNVB. Een mooie geste waarvan we
dankbaar gebruikmaken!
Uiteraard zal het bedrag, na ontvangst van de spelregels KNVB,
verdeeld worden onder de deelnemende verenigingen.
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Vervolg nieuwsbrief voorzitter COVS
WBTR wat is dat en wat betekent dat voor de COVS:
Op 11 november 2020 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR) gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij de ingangsdatum is
vastgesteld op 1 juli 2021, met daarbij een overgangsperiode van
maximaal vijf jaar.

Dit laatste geldt echter met name voor de allerlaatste stap, namelijk
het naar de notaris gaan voor het bekrachtigen van de mogelijke te
wijzigen Statuten. Deze wet geldt voor alle (sport)verenigingen en
stichtingen.
De nieuwe wet heeft betrekking op onder andere:
•
de positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders;
•
de aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
•
financieel beleid en goedkeuring van de uitgaven;
•
regels omtrent belangenverstrengeling;
•
procedures bij grote uitgaven of investeringen.
Wat al duidelijk is, is dat de wet niet gemakkelijk te implementeren is
en dat (externe) juridische ondersteuning een noodzaak is, tenzij je
die in je eigen vereniging voorradig hebt. Dit laatste zal in de meeste
gevallen niet het geval zijn.

Het Bestuur COVS Nederland heeft aan de Commissie Juridische
zaken gevraagd uit te zoeken op welke wijze de COVS Nederland een
mogelijke, adequate professionele ondersteuning kan verlenen aan de
lid-verenigingen. De commissie zal daarvoor op korte termijn een
advies opstellen voor het Bestuur COVS Nederland.
)
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Vervolg nieuwsbrief voorzitter COVS
De KNVB heeft ook een artikel over dit onderwerp geplaatst:
(https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/62133/wat-houdt-dewet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen
In het reguliere overleg met de KNVB zullen wij dit onderwerp
ook aan de orde stellen. Uiteraard houden wij u hiervan en van het
advies van de Commissie Juridische zaken op de hoogte.
Voor meer informatie over deze wet, ga dan naar de
website www.wbtr.nl
Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban
en voor vragen kunnen jullie mij altijd mailen: voorzitter@covs.nl
Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.
Ron Sotthewes
Voorzitter COVS Nederland
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Ontspanningscommissie
Online bierproeverij
Vanwege alle coronamaatregelen blijft het voor de OC een
uitdaging om leuke activiteiten te organiseren. Door de sluiting van
ons aller clubhuis zijn we genoodzaakt om online bijeenkomsten te
houden. Gelukkig kunnen we deze invulling geven. Zo werd op
14 januari een online bierproeverij georganiseerd met 13 bierliefhebbers, die vanuit alle windrichtingen (Bathmen, Colmschate, Diepenveen, Heerde & Deventer) online aansloten. Zij hadden allemaal
een mooie doos gevuld met maar liefst 5 verschillende speciaalbiertjes thuisbezorgd gekregen.
Onder supervisie van Eric Noortman werd een quiz gehouden onder
de deelnemers om erachter te komen wie over de meeste kennis
van bieren, het brouwproces en de verschillende soorten beschikte.
Omstreeks 21.30 uur werd afgetrapt met een biertje afkomstig
van Texel. Een uniek biertje. Want waar velen van ons een Weizen
kennen als een blond en licht biertje, hadden we hier heel wat
anders te pakken. Het was niet blond, niet donker maar een ‘koper’
kleurig Weizenbier. Deze stijl is bedacht door de familiebrouwer
van dit bier, omdat het goed passend is bij de koperen ketels die
de familie Diks gebruikt. Over de soort Weizen: Wist u dat deze
afkomstig is uit Duitsland? Het wordt gebrouwen met tarwe, als
toevoeging op de gerst.
Gang 2 bracht ons naar een andere soort. Dit keer de American
Pale Ale. Deze soort suggereert dat het in Amerika gebrouwen
wordt, maar niets is minder waar. Internationaal was dit biertje
zeker, maar deze kwam uit Noorwegen, van de brouwers van Lervig.
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Vervolg Ontspanningscommissie
American Pale Ale (APA) kenmerkt zich met wat meer bloemige en
fruitige smaken, afkomstig van de hopsoorten die gebruikt worden.
Met 4,7% is dit een biertje dat goed weg te krijgen was.
Voor de derde gang maakten we een uitstapje naar India, een India
Pale Ale (IPA) wel te verstaan. Deze biersoort bevat extra veel hop,
wat resulteert in een wat bitterder bier. Dit bier is ooit bedacht om
lang goed te blijven, zodat het meegenomen kon worden tijdens lange
zeetochten naar India, toen de Engelsen daar handel dreven. Gelukkig
had de organisatie dit specifieke biertje wat dichter bij huis
gescoord, anders had het zeker vraagtekens opgeroepen bij de
penningmeester.. Verfrissend fris bier, dat gemixt was met grapefruit. Dit alles resulteerde in een fruitig fris biertje, met een beetje
inlevingsvermogen zat je weer op het terras!
Nu iedereen al een beetje het zonnetje in zijn bol voelde, gingen we
over naar een wel heel regionaal biertje. Van de brouwers van Chaosbieren uit Wijhe! Het recept voor hun trippel hebben ze afgekeken bij
onze zuiderburen, en hier hebben ze wat moois van weten te maken!
We eindigden met een wijntje. Dit keer niet van de chateauhoeve,
maar een heuse ‘Barley wine’, ook wel gerstewijn genoemd. Een biersoort met relatief veel restsuikers die niet vergist zijn, met een
romige, moutige smaak die door de alcohol meer diepte krijgt. Bij deze
specifieke barley wine van de brouwers van Berging uit Purmerend
hebben ze cognac toegevoegd. De echte fijnproevers konden er daardoor wat vanille & eiken in proeven.
Helaas waren die ver te zoeken, aan het einde van de proeverij werden
de gesprekken namelijk steeds moeilijker te volgen, maar lag het
gezelligheidsniveau des te hoger.
Paul Haarman
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Vervolg Ontspanningscommissie
65, bingoooooooooooo, of toch niet?
Mooie prijzen, veel lol en gezelligheid en een vol clubhuis zijn termen, die
passen bij een bingo bij de DSVenO. De Kerstbingo van 2020 kon helaas
geen doorgang vinden en ook de nieuwjaarsreceptie met darten en biljarten
was niet mogelijk.
Op 7 januari 2021 heeft de Ontspanningscommissie echter een mooi alternatief georganiseerd, een online bingo!
19.15 uur: Ik was er al klaar voor! Bier in de koelkast, bingokaarten op tafel,
pennen klaar, laptop aangesloten op de tv en het opgezocht.
19.30 uur: Nog steeds de melding, dat de livestream binnenkort zou starten.
Toch maar eens een appje sturen. De commissie was nog druk bezig! En ja
hoor 5 minuten later een beeld met een bingomachine, 2 bingomasters,
namelijk Paul en Jeffrey! En geluid, nee dat was nog niet goed, het viel
telkens weg. Na contact met de technische man Maikel werd dat snel
opgelost.
20.00 uur: Na de uitleg en een introductie kwam eindelijk het eerste
nummertje uit het apparaat, maar helaas: ‘staaaaaaaaaaaaaaaaat niet op de
kaart1’.
Zo ging het bij mij bijna de hele avond, hoewel ik een keertje dichtbij was,
maar de bingomasters honoreerden mijn verzoek om nummer 65 te pakken
niet. Zat dat nummer wel in de bak?? Bij Serik, Zwier, Spijkerman en zelfs
in Bathmen vielen wel meerdere bingo’s.
Toeval? Daar geloof ik niet in. Het leek mij een doorgestoken bingo.
Als je bingo had moest je bellen met de bingo-hotline. Sommigen letten niet
op en hadden allang bingo, want dat werd op de achtergrond gevolgd door
Maikel voor de controle. Vooral in Bathmen hadden ze er moeite mee, waardoor zou dat nou gekomen zijn?
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Vervolg Ontspanningscommissie
Als rechtgeaarde secretaris heb ik vanaf de tweede ronde de nummers bijgehouden en in de chat gezet. Misschien dat ik daardoor zelf wat nummers heb
gemist?
Een minuutje of 5 na de eerste bingo was er opeens een ander beeld: Pascal
stond bij iemand voor de deur, zoals Gaston van de Postcodeloterij ook altijd
doet. De eerste keer was het even schakelen voor de technische man, maar
later ging dit vlekkeloos. Complimenten!
De prijzen bij de juiste personen krijgen, bleek toch moeilijk! Piebe en Elderik
waren enorm verbaasd dat er na 5 minuten weer werd aangebeld met een prijs,
terwijl er nog geen nieuwe bingo was gevallen. Helaas voor hen was het een
foutje. Dit werd later alsnog opgelost.
Werkte de Tomtom niet goed, of lag het aan de man, die de routes moest
doorgeven? Als je Van de Berg heet, is het waarschijnlijk lastig navigeren in
een vlak land als Nederland. Aanwijzingen als ‘boven op de berg linksaf’ snappen
we hier niet.
Uiteraard werd er ook naar de bingohotline gebeld voor andere zaken, zoals
geluidsproblemen en vragen over de middelste kolom. Dit leverde hilarische
gesprekken op, maar wat wil je ook met een stand-up comedian en een kletsmajoor als bingomasters. Later op de avond kwamen de getallen moeizamer uit
het apparaat en werden de grapjes flauwer, zoals het hoort op een gezellige
DSV-avond. Bij mij gingen de hapjes en het bier snel op en bij de DSV in het
clubhuis zag je ook regelmatig diverse versnaperingen in beeld komen. Wellicht
was dat de oorzaak voor de vertraging bij het trekken van de nummertjes.
23.30 uur: De hoofdprijs werd omgeroepen. Later dan gepland, dat zijn we
gewend, maar toch netjes op tijd voor de laatste ronde. Zo kwam er een einde
aan een bijzondere, grappige en leuke avond. Hopelijk kan de volgende bingo
weer in het clubhuis plaatsvinden, maar dit was absoluut een goed alternatief,
wat mij betreft. OC bedankt!!
Martijn de Leest
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Technische commissie
De Technische Commissie in coronatijd
De coronamaatregelen hebben ook de activiteiten van de Technische Commissie
(TC) geraakt. Het kabinet heeft in maart 2020 zware maatregelen genomen in
de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Alle evenementen
en bijeenkomsten werden verboden.
Hierdoor zijn de jaarlijkse voetbaltoernooien niet doorgegaan, zoals het
IJssel- en Berkeltoernooi in Voorst en het NK in Amsterdam in 2020 en het
Jan-Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Kampen in januari 2021. Ook staat
al vast, dat dit jaar het IJssel- en Berkeltoernooi in Voorst van 2021 geen
doorgang zal vinden. Het is nog onbekend of het NK dit jaar wel haalbaar is,
maar de kans is klein dat het zal doorgaan.
In overleg met het bestuur werd een passend protocol opgesteld en zijn de
nodige maatregelen genomen voor de trainingen. Hierdoor konden deze in aangepaste vorm doorgang vinden. Bij gewijzigde maatregelen werden de leden via de
nieuwsbrieven online op de hoogte gehouden. Voor de deelnemers waren de
instructies duidelijk en deze werden dan ook goed opgevolgd.
De zeer gevarieerde en uitdagende trainingsprogramma’s van Rens en Gerard
worden nog steeds druk bezocht. Iedereen krijgt de kans om minstens één keer
per week te trainen. Zelfs in de weekenden worden trainingen verzorgd voor de
belangstellenden. Bij deze bedanken wij de trainers voor hun inzet!
Om de trainingen mogelijk te maken, is bij iedere training een coördinator
vereist. Zonder iemand tekort te willen doen, willen we via deze weg alle coördinatoren bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. We hebben verschillende
kleuren hesjes aangeschaft, zodat per tweetal deelgenomen kan worden aan de
trainingen. Ook is een prachtige draagbare JBL Partybox aangeschaft die voor
meerdere doeleinden gebruikt zal worden. De belangrijkste toepassing hiervan
is het gebruik bij het oefenen van de diverse FIFA fitnesstesten.
De TC wenst alle leden een gezond en sportief 2021 toe en hoopt dat we er
samen weer een mooi jaar van kunnen maken.
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RENS BLUEMINK INTERNATIONAL FIFA !

TROTS ZIJN WE !
Al onze actieve leden zetten zich in op de diverse niveaus van voetballend Nederland, zowel op amateurniveau als ook op het niveau van
betaald voetbal.
We zijn dan ook altijd weer super trots als Deventer Scheidsrechtersvereniging om te horen dat onze leden zich blijven ontwikkelen
en doorklimmen op de ladder van het hoogste niveau in Nederland.
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Rens vlagde en assisteerde al geruime tijd en met veel succes de
wedstrijden in de Eredivisie. Deze week werd officieel bekend
dat hij zijn FIFA badge in ontvangst mocht gaan nemen als International.
Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd met deze mooie
promotie als assistent-scheidsrechter naar het internationale
niveau. We gaan je nog vele jaren volgen en gunnen je de mooiste
aanstellingen. En tevens blijven we stilletjes hopen dat de trainingen, die jij geeft in Deventer, doorgaan als vanouds. Heel veel
succes gewenst Rens !
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Uitleg spelregelvragen
Antwoorden schrifteijke spelregelvragen
1C, 2D, 3C, 4C, 5B
Het juiste antwoord op vraag 1 is C. Het oppakken van de bal door de verdediger binnen het eigen strafschopgebied is hands en dient bestraft te
worden met een strafschop. Het gooien van de bal in het gezicht van de
aanvaller dient disciplinair bestraft te worden met een rode kaart (zie ook:
regel 12 op de bladzijden 51 en 55 van het spelregelboek).
Het goede antwoord op vraag 2 is D. De verdediger krijgt de rode kaart
wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Het te laag koppen
met een tegenstander in de buurt, dient te worden uitgelegd als gevaarlijk
spel en geeft als spelstraf een indirecte vrije schop (zie ook: regel 12,
bladzijde 52 van het spelregelboek).
Het juiste antwoord op vraag 3 is C. Een toeschouwer die op een fluitje
blaast, wordt uitgelegd als invloed van buitenaf. Als de scheidsrechter
hiervoor het spel heeft onderbroken zal de hervatting een scheidsrechtersbal zijn (zie ook: regel 5, bladzijde 25 van het spelregelboek).
Bij vraag 4 is het antwoord C. De bal is in het spel. Voor de overtreding
geldt een directe vrije schop. De definitie van onbesuisd is ‘dat de speler
handelt zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen.’ Voor onbesuisde overtredingen volgt een gele kaart als
persoonlijke straf (zie ook: regel 12, bladzijde 51 van het spelregelboek).
Het antwoord op vraag 5 had B moeten zijn. Bij een gewelddadige handeling
is de spelhervatting altijd een directe vrije schop of strafschop, dit is
afhankelijk van de plaats van de overtreding. (zie ook: regel 12, bladzijde
56 van het spelregelboek).
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Jubileumcommissie
Op woensdag 10 februari was de verjaardag van de DSVenO, inmiddels is zij 99
jaar oud.
Deze leeftijd valt bij mensen in de risicogroep voor corona. Gelukkig is de vereniging
nog (financieel) gezond en vitaal.

Over een jaar is het dus zover, vast belangrijke data om te noteren:
•

01-01-2022: start jubileumactiviteiten;

•

donderdag 10-02-2022: speciale clubavond;

•

zaterdag 12-02-2022: het grote jubileumfeest.

De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen, het programma
krijgt vorm en ook subcommissies worden samengesteld. De pandemie maakt
het lastig, maar we gaan er toch vanuit dat we volgend jaar onze plannen
kunnen doorzetten. Voor de zomer hopen we jullie een voorlopig programma
te kunnen presenteren. Als het kan op een JALV, anders op een andere
manier.
Als je goede ideeën hebt of een bijdrage wil leveren, neem dan contact op
met onze voorzitter Ab van Buuren via de mail: arbiter1948@live.nl
We wensen iedereen veel gezondheid voor 2021 en een ‘normaal’ 2022 met
een mooi jubileum voor de DSV!
Met vriendelijke groet,
De Jubileumcommissie
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