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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 wilmazwier@ziggo.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 dinsdag– en 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. 

 

April 2021 

27 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

29 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

29 Online ontspanningsavond met quiz vanaf 21.30 uur 

 

Mei 2021 

04 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

06 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

11 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

13 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

18 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

20 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

25 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 

27 Aangepaste training vanaf 19.30 uur 
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Elke dinsdag– en 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. 

 

Juni 2021 

01 Training, meer info volgt  

03 Training, meer info volgt  

03 Clubavond, onder voorbehoud 

06 Training, meer info volgt 

08 Begin zomerreces, training 

 

Juli 2021 

03 Fietstocht (onder voorbehoud, meer info via de website!) 

 

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden. 

 

      Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave juli 2021,  

Uiterlijk 2 juli 2021 

 Jaargang 22, nummer 3 verschijnt 15 juli 2021 
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Van de Voorzitter  

De maanden vliegen thuis voorbij en het moeten missen van onze club-

avonden en elkaar duurt voort. 

Al ruim een jaar speelt de corona een belangrijke rol in ons dagelijkse doen 
en laten. We hebben een andere zorg en invulling voor onszelf, onze  

kinderen, onze (schoon)ouders en dierbaren. Je zou haast zeggen, we zijn 

eraan gewend, alhoewel gewoon wordt het nooit. Maar of het nog weer  

helemaal het oude wordt, is ook maar de vraag. 

 
DE ONDERWERPEN: onze regering, verkiezingsdebacles, uitgestelde  

beloftes en uitzichtloze verlengde maatregelen rondom de corona.  

Vertraagde vaccinaties, te weinig vaccins, welk vaccin ? Niet onderbouwde 

en nietszeggende statistieken, de zorg in zijn algemeen staat enorm onder 

druk, en niet alleen de IC-bedden zijn een issue. Het formateren versus 
informateurs en verkenners. Uitgelekte informatie, de media als nieuwe 

hype, social media als google app. Via deze kanalen horen en lezen we tegen-

woordig alles, we vinden er iets van en ver- en oordelen direct.  

 

Want wat op facebook of de nieuwsapp voorbijkomt, is immers waar. Buiten 
zijn is gezond en draagt bij aan een verbeterde gemoedstoestand. Maar 

mensen blijf vooral binnen. Sporten heeft al jarenlang de prioriteit in onze 

samenleving en levert ook nu bewezen, de minste besmettingen op. Maar de 

sport gooien we helemaal plat, want dat zijn groepen toch? We kunnen het 

allemaal maar slecht beredeneren.   
 

We slaan dan ook al deze onderwerpen maar even over en richten de  

aandacht op onze hobby. Wat hebben we als verenigingsnieuws te vertellen 

en hoe gaat het met onze o zo belangrijke leden, donateurs en sponsoren!  

 
We zien dat het seizoen wederom voorbij gaat zonder verdere invulling van 

voetbal in de zaal of op het veld op amateurniveau. Al op 25 maart kregen 

wij als officials bericht dat de standaard competities niet zouden worden 

uitgespeeld, erg jammer. Alle teams komen volgend seizoen uit op  

hetzelfde niveau. Dit geldt ook voor ons als (assistent-)scheidsrechters,  
er is dus geen promotie-/degradatieregeling.  
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De KNVB en de COVS hebben dit besproken en onderbouwd. Gezien het  

beperkte aantal wedstrijden en de minimale hoeveelheden aan gerapporteerde 

en begeleide wedstrijden is er simpelweg geen basis om dit te kunnen beoor-
delen. Al met al is de uitleg plausibel en zullen we komend seizoen wederom  

opnieuw onze stinkende best moeten doen ‘willen’ we in aanmerking komen voor 

promotie.  

 

Toch zullen er ook mensen zijn die gaan stoppen, juist in deze tijd. En dan doel 
ik niet alleen op de actieve (assistent-)scheidsrechters. Ook de vele andere 

mensen in de begeleiding, de rapporteurs, coaches of welke vorm dan ook.  

Allemaal zo belangrijk voor ons als KNVB-officials, ik ben dan ook erg benieuwd 

naar deze ‘corona-getallen’ als we weer van start gaan, en wat er nog over is van 

het elite korps…  
 

Eerdere berichten van de KNVB waren al dat er mogelijk geen competitie meer 

zou starten, maar dan wel misschien wedstrijden in aangepaste vorm. Maar dit 

gaat niet lukken. Dan wellicht de regio-cup nog, maar ook dit ziet er na de laat-

ste maatregelen niet goed uit. Op 15 april was er dan ook al het bericht dat de 
zaal regio-cup kwam te vervallen. Voor het veld is het nog niet geheel duidelijk 

en zullen we nog even moeten afwachten, maar ook hier zal het bericht waar-

schijnlijk niet de gewenste uitkomst hebben, alles afhankelijk van de corona-

cijfers. Vanaf 11 mei kunnen de teams van 27 jaar en ouder weer trainen en 

starten we de competities mogelijk weer na 7 juli. 
 

Gelukkig trainen we nog steeds enthousiast door en hebben we op dinsdag en 

donderdag twee gemotiveerde groepen mensen die met elkaar trainen. Om echt 

fit te blijven, is er zelfs aansluitend op zaterdag of zondag nog de mogelijkheid 

om ruim een uur te trainen. Dit gaat op initiatief van de trainers zelf en wordt 
ook zeer goed bezocht. Onze complimenten aan de TC met de trainers dat dit 

nog steeds wekelijks zo goed door hen is verzorgd. 

 

Binnen de commissies is het rustig, maar toch organiseert de OC nog steeds 

enkele erg leuke en gezellige online activiteiten. En maakt de Commissie Oplei-
dingen wekelijks de spelregels voor ons. Dit doen ze met een leuke vertaalslag 

in de vragen naar oude Deventer voetbalverenigingen of andere clubs en  

spelers.  

Vervolg Voorwoord  
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Vervolg Voorwoord 

Op deze manier kunnen we onze kennis van de spelregels goed op peil  

houden, mits je meedoet uiteraard. 

 
Ook op de website van het Deventervoetbal.nl verzorgt onze Commissie  

Opleidingen de spelregelvragen waar je aan mee kunt doen. En daarnaast 

heeft de COVS ook hun opzet van de spelregelcompetitie, mogelijkheden  

genoeg dus om je kennis te blijven testen. Voor onze website en social media 

kanalen is er nu een vast aantal mensen die hier het beheer gaan doen: Rens, 
Tim, Maikel en Martijn bedankt voor jullie ondersteuning, een erg belangrijk 

onderdeel voor ons, succes! 

 

Via de site en met de online mogelijkheden is er met enige regelmaat een 

nieuwsitem of artikel te lezen. Zo heeft een van onze begunstigers, de heer 
Sibulescu een mooie video-opname van onze trainingen gemaakt. Deze is op 

de social media kanalen van de DSV geplaatst. Een soortgelijke video zullen 

we in de toekomst voor promotiemateriaal gaan gebruiken op onze site. Ook 

is er een artikel ‘veilig trainen in de coronatijd’ gemaakt door een DSV-lid. 

Ook deze is via de landelijke COVS site en de diverse social media kanalen  
geplaatst en vele malen bekeken, en als inspiratie gebruikt door andere  

COVS-verenigingen. 

 

Via de COVS site was ook het interessante ‘Rapport Mulier Intituut inzake 

arbitrage’ te lezen. Hier heeft dit instituut in samenwerking met het COVS 
onderzoek gedaan naar geweld en ongewenst gedrag tijdens wedstrijden.  

Erg leuk om te lezen en goed om te zien dat onze landelijke COVS zich hier 

voor ons mee bezighoudt. 

 

Langzaam maar zeker loopt de tijd bij ons weg als het gaat om een te orga-
niseren JALV. In onze laatste bestuursvergaderingen staat dit steeds op de 

agenda en bespreken we de mogelijkheden hiervan met elkaar en met de 

adviesraad van de DSV. Voorlopig wel voorbereiden, maar nog uitstellen want 

een fysieke JALV in ons clubhuis heeft immers de voorkeur.  
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De Marke Zuid begint daadwerkelijk vorm te krijgen en is er nu enige duidelijkheid. 

Enorm veel vergaderingen hebben we als projectteam ‘Toekomst de DSV’ inmiddels 

achter de rug. We hebben vergaderd als projectteam, maar ook overlegd met de 
achterban en de talloze samenzijn‘s met de gemeente. We hebben het projectteam 

uitgebreid met specialisten als het gaat om kennis op de juiste plek van financiën, 

recht en bouwkundig advies. En we hebben naast de gemeente onze eigen gesprek-

ken gevoerd met andere stakeholders binnen dit project. Het Sportbedrijf,  

de school, de directie van de Carmelstichting, de architectenbureaus en de  
gemeente, zij zijn allemaal gesprekspartners voor ons als DSV. Inmiddels is er ook 

een communicatieteam vanuit de gemeente opgezet, waarvan we ook deel uitmaken.  

 

Concreet tot nu toe: De situatieschetsen (tekeningen De Marke Zuid en omliggend) 

worden steeds duidelijker, maar zijn nog niet compleet. Wel vormt het een goed 
beeld van hoe het er straks uit komt te zien. We hebben een vastgelegde uitspraak 

door de wethouder, vanuit het gemeentelijke bestuurlijke overleg, dat de DSV hun 

plek aan de Keurkamp moet behouden en onderdeel van de Nieuwe Marke Zuid is.  

Een nieuw te bouwen clubhuis op en bij de Sporthal is van de baan, waardoor we  

verder kunnen kijken naar de noodzakelijke randvoorwaarden, zoals het veld, ons 
eigendom(s)recht, gebruik van en het hebben van kleedkamers of gebruik uit exploi-

tatie. De locatieveranderingen, het openbare terrein straks na de bouw en nog veel 

meer. Alles van groot belang voor het verblijf met een clubhuis op De Marke. 

    

Zeker weten we al wel dat de eerdere datum van februari 2022 niet door de  
gemeente gered gaat worden om de bouw te starten. In de nieuwe opzet is inmiddels 

juni 2022 benoemd, maar of dit realiseerbaar is, is ook nog maar de vraag. Eind april 

is er een nieuw gemeentelijk bestuurlijk overleg met alle partijen en wethouders, en 

zullen we meer tot in detail inzicht en duidelijkheid krijgen. We zullen u op de hoog-

te houden en als er vragen zijn, spreek de projectbeheerders Rudie en Peter gerust 
aan. 

 

Wij zullen echter als bestuur de wettelijke verenigingstermijn moeten monitoren en 

als het niet anders kan, dan zal een digitale versie van de JALV de boeken van de 

DSV-historie ingaan. We moeten immers aan onze leden verantwoording afleggen 
omtrent het afgelopen verenigingsjaar. Dit zullen wij dan doen met een aangepaste 

agenda. Houd u de berichtgeving via de gebruikelijke kanalen goed in de gaten. 

 

Vervolg Voorwoord 
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We houden u zo veel mogelijk op de hoogte van alle veranderingen en de  

nieuwe maatregelen voor als we straks het clubhuis weer mogen openen.  

 
Geniet van alle andere geschreven stukken in deze info en blijf betrokken met 

elkaar en onze mooie vereniging. Steun onze lokale ondernemers en sponsoren 

want zij kunnen het goed gebruiken. Blijf de meldingen op onze site, de 

nieuwsflitsen en extra berichten volgen.  

 
We zien u hopelijk weer snel, we zijn er met zijn allen wel een keer aan toe! 

 

Want alleen ‘Samen staan we Sterk’ 

 

 
Peter Stolk 

Voorzitter 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 

Vervolg Voorwoord 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Spelregelvragen april 2021 
Commissie Opleidingen 

 

Vraag 1  

Een verdediger mag, buiten zijn eigen 16-metergebied, een directe vrije 

schop nemen. Hij speelt de bal richting zijn eigen keeper. Als hij merkt dat 

de bal niet bij zijn keeper komt, maar dat een aanvaller op de bal afgaat, 

trapt hij de bal snel tot hoekschop. Hij ontneemt hiermee de aanvaller een 

duidelijke scoringskans. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

a) Directe vrije schop of strafschop en rode kaart. 

b) Indirecte vrije schop en geen disciplinaire straf. 

c) Indirecte vrije schop en gele kaart. 

d) Indirecte vrije schop en rode kaart. 

 

Vraag 2 

In de rust hebben de keeper en een middenvelder van tenue gewisseld. Als 

het spel in de tweede helft al een paar minuten aan de gang is, wordt dit 

door de scheidsrechter opgemerkt. Hoe zou hij nu moeten handelen? 

a) De scheidsrechter onderbreekt direct het spel, geeft beide spelers de 

gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de  

tegenpartij. 

b) De scheidsrechter wacht tot de bal uit het spel is en geeft dan beide 

spelers de gele kaart. 

c) De scheidsrechter wacht tot de bal uit het spel is en geeft dan beide 

spelers de gele kaart. Speelt een van beide spelers de bal echter eerder, 

dan zal hij het spel direct onderbreken, beide spelers de gele kaart  

geven en het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de  

tegenpartij. 

d) De wissel heeft in de rust plaatsgevonden dat mag. Hij hoeft dus verder 

geen actie te ondernemen. 

 
 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen april 2021 
Commissie Opleidingen 

 

Vraag 3 

Een verdediger van ploeg X neemt een indirecte vrije schop in zijn eigen  

16-metergebied snel en schiet de bal richting zijn keeper. Een aanvaller van 

ploeg Y, die nog geen tijd had om het 16-metergebied te verlaten, ziet dat 

de bal te kort wordt gespeeld, rent gauw naar de bal toe en wil deze op doel 

schieten. De verdediger van ploeg X ziet dat en kan nog net de bal weg  

schieten. Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn? 

a) De indirecte vrije schop zal worden overgenomen door ploeg X, omdat de 

aanvaller van ploeg Y bij het nemen van de vrije schop zich nog in het  

16-metergebied bevond. 

b) Een indirecte vrije schop voor ploeg Y wegens het tweemaal spelen van 

de bal. 

c) Een indirecte vrije schop voor ploeg Y wegens het tweemaal spelen van 

de bal en een rode kaart voor de verdediger van ploeg X wegens het  

ontnemen van een duidelijke scoringskans. 

d) Een strafschop voor ploeg Y en een gele kaart voor de verdediger van 

ploeg X wegens spelbederf. 

 

Vraag 4 

Een middenvelder ontvangt de bal rechtstreeks uit een scheidsrechtersbal. 

Hij dribbelt  een paar meter met de bal aan zijn voet en schiet dan van grote 

afstand op het doel van de tegenpartij. De keeper probeert de bal nog te 

stoppen, maar kan er niet bij en de bal verdwijnt prachtig in de kruising.  

Hoe wordt het spel nu hervat? 

a) Aftrap na geldig doelpunt. 

b) Doelschop. 

c) Hoekschop. 

d) Scheidsrechtersbal. 

 
 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen april 2021 
Commissie Opleidingen 

Vraag 5 

Een aanvaller mag een strafschop nemen. Hij schiet de bal tegen de keeper 

aan, maar deze heeft hem niet klemvast en de bal stuitert terug van zijn 

borst, voor de voeten van de aanvaller. Als de aanvaller voor de tweede 

keer aanhaalt om te schieten, komt er een tweede bal hinderlijk het veld in. 

De keeper houdt de bal weer tegen en de bal blijft in het spel. Wat moet 

de scheidsrechter beslissen? 

a) Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 

b) Scheidsrechtersbal voor de aanvaller. 

c) Scheidsrechtersbal voor de keeper. 

d) Strafschop overnemen. 

 

 
Antwoorden april 2021 

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op de pagina’s 43 en 44.  

 
 
 

 

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

fijne verjaardag toegewenst: 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

Verjaardagen komende maanden 

Mei  Juni  Juli  
1 Marco Schoorlemmer  4 Nico Prins 1 Rinus van Amersfoort 
4 Elderik Schoolderman  6 Hans van Duren 1 Berry Westervoorde 
8 Theo Hubers  7 Ronny Broekman 7 Peter Stolk 
8 Alexander IJsendorn  7 Ernst Waanders 9 Erik Kleinjan 
11 Nienke Marsman  9 Pascal Smeenk 15 Jan Hollander 
15 Robbert-Jan Meijer  9 Herman Verhoef 17 Theo Esmeijer 
17 Jan Bolink  10 Jan Olijslager  18 Martijn Vos  
17 Anton Schutte  11 Johan Sterling 24 Johan Mensink 
18 Johan van Dijk  15 Ab van Buuren 28 Jeffrey van Welsen 
18 Theo Mansvelt Beck  19 Johan Hoogboom 30 Ron Sotthewes 
19 Rob Philippo  21 Reint Dragt   
20 Frits Veldwijk  24 Rene Temmink   
21 Wim van Oosten  27 John Bakker   
22 Tim Scholten  30 Evelyne Brontsema   
24 Jop Vennink      
26 Wim Aarnink      
27 Gerard Wesselink      
29 Wim Tromp      
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Mijmeringen 
 

Ik heb er lang over getwijfeld… Politiek heeft namelijk bar weinig 

met voetbal te maken. Althans: op het eerste gezicht slaat het 

helemaal nergens op. Maar als politici het in de Kamer al hebben 

over ‘oorlog’ in tijden van corona en ik me de woorden van de  

Generaal goed herinner (‘Voetbal is oorlog’), dan zijn diverse link-

jes zo gelegd. Want Rinus Michels werd uitgeroepen tot de beste 

naoorlogse coach en uitvinder van het ‘totaalvoetbal’. Niet te  

verwarren overigens met ijzeren Rinus (Israël), een bikkelharde 

verdediger en nu nog steeds trainer met als een na laatste club 

het andere Young Boys, uit Haarlem. Door een flink rookgordijn, 

heeft deze club het huidige seizoen minder tegentreffers dan ooit 

in de geschiedenis. Echter, dat geldt zo’n beetje voor elke club 

dit jaar… 

 

U heeft waarschijnlijk geen enkel idee waar ik met deze inleiding 

naartoe wil. Ikzelf eigenlijk ook niet. Feit is wel dat de inleiding  

zomaar als bovenste ‘hit’ op Google kan verschijnen met de toch even 

onverwachte als enigszins ongelukkige combinatie van zoektermen als 

‘politiek+generaal+oorlog+Israël+ijzeren+gordijn+geschiedenis’.  

Je komt als het ware ergens uit, waar je van tevoren nooit rekening 

mee gehouden had. 

 

In dat opzicht blik ik graag iets meer dan een jaar terug. Politiek Den 

Haag, het RIVM, het OMT en de GGD wisten niet wat hen overkwam 

toen de virale dijken doorbraken. Er werd een lock-down afgekondigd, 

en er werd gedacht over groepsimmuniteit en diverse laboratoria 

haastten zich om met gepaste spoed een werkend vaccin op de markt 

te brengen, al dan niet zorgvuldig getest.  

Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen 

Corona heeft het nieuws een jaar lang in haar greep gehouden. We 

voerden een oorlog tegen een onzichtbare tegenstander. Laten we  

zeggen, ‘het AS Roma van de medische wetenschap’: Het kan niet van je 

winnen, je kan er wel van verliezen. Ik krijg het gevoel dat ik dat  

ergens eerder heb gehoord… 

 

Iedereen zoekt, wikt, weegt en vindt zijn eigen (virus)waarheid. In de 

politiek worden om de haverklap mensen geslachtofferd, burgers  

komen in opstand, de een wat fatsoenlijker dan de ander. Als je je 

hoofd boven het Malieveld uitsteekt, slaat de ME nergens op, maar dan 

anders. Ik heb kwetsbare ouderen neergeknuppeld zien worden als  

ware het huilers, rijp voor een iets te bonte jas. Harrie Jekkers zong 

het in ’83 al: ‘Je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur en 

alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur.’ Ik dacht er heel even 

aan toen de gladde minister van Justitie en Veiligheid trouwde en er op 

zijn huwelijksfeestje wat andere regels op nahield dan er in de wet 

voorgeschreven worden. Kort daarop werden diverse (Grapper)

houseparty’s en andere samenscholingen jammerlijk verboden.  

Markante persoonlijkheid, deze Ferd Grapperhaus. Net zo markant als 

een aantal andere teksten van Jekkers’ Klein Orkest, die vandaag de 

dag zomaar weer actueel blijken te zijn: Koos Werkeloos en Laat mij 

maar alleen zullen hoge ogen kunnen gooien in de Top 2000 van dit jaar. 

Als ook de papieren stemmen uit de zorgcentra geldig verklaard worden 

tenminste. 

 

Bij de verkiezingen medio maart bleek het demissionaire kabinet toch 

weer het voordeel van de twijfel te krijgen. Althans: er is tot op heden 

geen hertelling geëist, ondanks dat er toch stembureaus blijken te zijn, 

waar enkele partijen geen enkele stem ontvangen hebben, terwijl ik 

toch heel zeker weet, dat er op die bureaus minimaal 1 keer op die  

partij gestemd is.  
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Om het rijtje belabberde bobo’s nog even voort te zetten: Na de  

toeslagenaffaire trad het kabinet af. Een oké, maar ook te slap besluit, 

in mijn ogen. Maar in het kader van ‘slechte publiciteit is ook publiciteit’ 

waren er meer politici die niet achter wilden blijven: Wopke ging fijn 

een onschuldig stukje schaatsen in Thialf, OMT-lid Koopmans ging  

vrolijk naar China en hield zelfs zonder mondkapje onvoldoende afstand 

op de plaats waar het virus vermoedelijk de wereld ingekomen is.  

 

Intussen bleken er op social media diverse accounts geblokkeerd of  

verwijderd te zijn van vooraanstaande dwarsdenkers, zoals ook van 

voormalig scheidsrechter en Deventenaar Maurice de Hond. Als klap op 

de spreekwoordelijke vuurpijl vloog onze Koninklijke familie met een 

heerlijk vooruitzicht naar de Griekse zon, maar omdat dit niet was om 

de vluchtelingenkampen te bezoeken, konden ze zonder ook maar één 

ouzo gedronken te hebben, weer huiswaarts keren, alwaar geen quaran-

taine wachtte, want ook dat schijnt bij een (edelge)strenge vorst  

ineens niet meer te hoeven. 

 

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, blijken de formateurs na de 

‘verkiezingen’ niet Omtzigtig genoeg met hun vertrouwelijke gegevens 

om te kunnen gaan. Mevrouw Ollongren ‘lekt’ wat informatie over een 

‘functie elders in crisistijd’ en onze goedlachse minister-president Rutte 

schijnt niet zo’n best geheugen te hebben. Rond Pasen liegt hij binnen 

24 uur een keer of drie en het evangelie van Markus (Rutte) blijkt anno 

2021 nog steeds levend te zijn. Hij overleeft een motie van wantrouwen 

en slechts met afkeuring is zijn wederopstanding een feit. Het is of ik 

naar een Scandinavische Krimi zit te kijken, terwijl ik geen Netflix heb. 

Alsof ik alleen maar bekende gezichten herken bij Opsporing Verzocht. 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Ik vraag me steeds vaker af in wat voor land wij leven als de voorman 

van de Partij voor de Vrijheid en Democratie steeds meer rechten de 

kop in drukt. Als in dossiers die openheid van zaken moeten geven, 

meer dan 80% aan belangrijke informatie is weggevlakt (bron: Lubach) 

en als belangenverstrengeling aan de orde van de dag is. Immers: ruim 

1 miljard (als je het snel zegt, is het niks) gaat naar Lead Health Care, 

zonder blikken of blozen. Vriendjespolitiek van de hoogste orde, als je 

het mij vraagt. Alleen daarom al zou ik me niet willen laten testen.  

Laten ze lekker zelf blijven zitten met al die testen. 

 

In mijn simpele zienswijze zou de politiek een voorbeeld moeten zijn 

voor de samenleving, waarin gehoorzame burgers het goede voorbeeld 

zonder meer opvolgen en niet andersom. Je oogst wat je zaait en in 

dat opzicht ziet het er niet best uit voor Mark en zijn apostelen.  

Tegen Pinksteren zal iedereen de ‘geest’ wel weer gekregen hebben.  

Vervolg Commissie Opleidingen  
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
Althans, dat hoop ik dan maar en ik hunker naar het verre verleden, 

waarin ik nog genoot van de directheid van Michels, me goed herinner 

dat ik in ’88 met de Nederlandse vlag door de straten reed, juichend 

als het verkeerslicht op Oranje sprong en mensen van zeer verschil-

lende achtergronden als 1 man achter het Nederlands Elftal stonden. 

Sport verbroedert! 

 

Als ik één wens mag uitspreken als enige en voornaamste lid van het  

Onafhankelijk Mijmer Team: Laat sporters heerlijk sporten, gooi de 

velden, de kantines en de terrassen weer open; laat mensen elkaar op 

gepaste afstand opzoeken, ondernemers weer ondernemen en laat ons 

genieten van waar we zolang al zonder zitten. Voorkom vernielingen en 

overbodige plunderingen. Laat voetballers of Catalaanse trainers hun 

onvrede weer gewoon voor de camera kunnen uitspreken, laat de  

Regio-cup lekker doorgaan, gun Makkelie een reserve-assistent en de 

werklozen een fantastische ‘functie elders’. 

 

En middenin de Hofvijver, pal naast het torenkamertje, een stand-

beeld van Pieter Omtzigt, met een verguld bordje langs de hekken: 

‘vertrouwenspersoon van het kabinet’. Dan komt het allemaal vast gauw 

weer goed met ons mooie landje en pikt de Haagse reigâh alleen in 

Scheveningen een visje mee (als er tenminste niets aan het visquotum 

verandert). 

 

Tot slot, naar aanleiding van de titel van dit schrijfsel, een mijmerend 

gedicht, als parodie op het vers van die andere Marsman. Hoe hij in 

1936 over Nederland dacht, maar dan bekeken vanuit de actualiteit 

van het afgelopen jaar. 
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Mijmerend aan Holland 
 
Mijmerend in Holland 
zie ik rijke meneren 
gestaag door de stad  
van de reigâh gaan, 
 
rijen ondenkbaar 
stijlloos politieken 
gemuilkorfd 
voor de camera staan, 
 
en in de verzonnen 
verhalen en gelekte 
gegevens op weg  
naar de test op het binnenhof, 
 
of demonstranten en boeren, 
Grappies en Wappies, 
tegenover elkaar  
dwars door het Maliestof, 
 
(on)geregeld getest 
een virus verraadt 
een dedain democraat 
ieder wordt geflest, 
 
maar niet in de Kamer 
ondanks pannen en hamer 
mits je geheugen je 
ehm…  
troosteloos verlaat. 
 

Geheel in de huidige stijl van de Haagse politiek, is dit artikel op niet 

democratische wijze tot stand gekomen. Dus dit keer, geheel zonder 

commissieoverleg, niet mede namens Alex en Rudie,  

 

Echter nog wel steeds met mijmerende groeten,  

Marcel van Schalkwijk 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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De bonusman op de fiets 
 

Hallo DSV-leden en natuurlijk de leden van het bonusgetal! 

 

Ik hoop dat het u allen goed gaat. In deze bijzondere tijd heb ik  

afgelopen maart de trekkingen van het bonusgetal online gedaan. 

Door de vele leden die online waren, werd heel veel lawaai gemaakt, 

met ook de gebruikelijke opmerkingen als: die is er niet! Zoveel  

lawaai, dat ik om me heen keek, omdat het leek alsof ze bij mij in de 

huiskamer stonden. Vervolgens moest ik toch echt constateren dat ik 

geen enkel lid in het echt zag. Alleen het beeldscherm stond vol met 

DSV-leden. En hoewel ik de luidspreker bijna op nul had gezet,  

kwamen ze er nog doorheen met hun kabaal. 

 

Drie weken later op een mooie zaterdagochtend ben ik op de fiets 

gestapt en heb ik de Tour de Bonusgetal gefietst. In de ochtend-

ronde Keizerslanden en de Zandweerd. En in de middagronde  

Bekkummer, Groot Douwel en de Vijfhoek. Het was een hele trap van 

wel 15 km lang. Zonder hulpmotor, want tijdens mijn fietstocht kwam 

ik nog een jeugdig lid tegen die een fiets had met hulpmotor voor 

maar 3 km. Die speelde dus vals. 

 

Bij alle winnaars heb ik aangebeld. Soms was er iemand thuis, maar 

regelmatig maakte ik mee dat er niemand thuis was. Ik heb nog even 

getwijfeld of ik de prijs dan zelf maar zou innen, maar uiteindelijk 

heb ik keurig bij alle niet-thuismensen de envelop met inhoud in de 

brievenbus gestopt. ‘s Morgens kreeg ik een kopje koffie aangeboden 

bij de heer en mevrouw Waanders. We hebben wat bijgepraat en 

daarna ben ik weer gegaan. Goh! Wat heb ik dat gemist (en nog 

steeds) even dat bijkletsen met de medemens. 

Lotto 
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Na een lange, uitputtende trap kwam ik in de middag aan bij het laatste 

adres: de familie Schalkwijk. PPPfffff!!! Gelukkig werd mij gevraagd of ik 

wat wilde drinken.  Rustig maar voldaan trapte ik daarna het laatste stuk 

naar huis. 

 

Nog nadenkend ’s avonds, zittend op de bank, dacht ik, wat is het toch 

fijn om de leden te zien en even te praten met elkaar. Helaas is dit nog 

niet onbeperkt mogelijk. Gelukkig komt er weer een tijd dat het wel kan. 

Al duurt velen van ons dat te lang. 

 

Binnenkort zijn er weer online trekkingen van de weken dat er nog geen 

trekking is gedaan. Daarna zal ik mijn tweede Tour de Bonusgetal maken.  

 

Dus als je dan een envelop op deurmat ziet liggen met je naam erop, dan 

heb je gewonnen. Mocht je het nog niet weten. 

 

De bonusman 

Gerard  

Vervolg Lotto 
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 Vervolg Lotto 
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Ronde 1: Raad de persoon! 
 

1         2    

3        4 

Ontspanningscommissie 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Ronde 2: Wie is het? 
 

1. 

Geboortedatum: 16 oktober 1992 

Plaats: Almere 

Land: Nederland 

Clubs: 1. FC Utrecht, 2. Ajax, 3. Swansea City,  

4. Arminia Bielefeld 

 

2. 

Geboortedatum: 7 juni 1979 

Plaats: Brunssum 

Land: Nederland 

Clubs: 1. Fortuna Sittard, 2. PSV, 3. VFL Wolfsburg, 4. Feyenoord,  

5. AEK Larnaca 

 

3. 

Geboortedatum: 18 december 1988 

Plaats: Nieuw-Vennep 

Land: Nederland 

Clubs: 1. Ajax, 2. Willem II, 3. Roda JC, 4. Mordavia Saransk,  

5. Rode Ster, 6. Malatyaspor, 7. Erzurumspor 

 

4. 

Geboortedatum: 22 december 1997 

Plaats: Samfya 

Land: Zambia  

Clubs: 1. AZ, 2. Spartak Moskou, 3. SC Freiburg 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Ronde 3. Raad de club! 
 

1         2 

3        4 
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De Technische Commissie in coronatijd 
 

 

‘WEER LEKKER OUDERWETS OM 19.30 UUR TRAINEN’ 

 

Beste DSV-leden, 

 

Nu het een beetje de goede kant opgaat, de zomertijd is ingegaan en 

de avondklok naar een later tijdstip is verplaatst, is er besloten om 

weer ouderwets om 19.30 uur te gaan trainen. 

 

Let op: de tijdvakken zijn nu aangepast en er wordt van iedereen nog 

steeds verwacht zich hieraan te houden.  

 

Wij hopen dat iedereen de komende tijd gezond blijft.  

Hopelijk zien we elkaar weer op ‘De Keurkamp’. 

 

Technische Commissie DSV 

Technische commissie 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Antwoorden 
 

Ronde 1: Raad de persoon! 

Memphis Depay 

Jackie Groene 

Michel Kramer 

Theo Jansen 

 

 

Ronde 2: Wie is het? 
Mike van de Hoorn 

Kevin Hofland 

Mitchell Donald 

Guus Til 

 

 

Ronde 3: Raad de club! 
Red Bull Salzburg 

Eintracht Frankfurt 

Feyenoord 

Liverpool 
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Op 10 februari 2022 bestaat de DSVenO precies 100 jaar! Natuurlijk 

verdient dat alle aandacht; we mogen dat met elkaar vieren, hopelijk 

zonder allerlei beperkingen, want uit betrouwbare bron heb ik  

vernomen dat de Jubileumcommissie veel moois van plan is! 

 

Een van de activiteiten bestaat uit het samenstellen, fabriceren en 

uitgeven van een prachtig jubileumboek, voor en door onze leden en 

betrokkenen. Daar kan van alles in komen te staan. Ik denk aan een 

groot stuk historie, beschouwingen, veranderingen door de jaren 

heen, verslag van de technische weekenden of anderszins ondernomen 

activiteiten, grappige en opvallende anekdotes etc. etc. 

 

Jubileumcommissie 
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Samen staan we sterk 

Natuurlijk kan de Jubileumcommissie grasduinen in de archieven 

van onze mooie vereniging. Maar waar wij niet bij kunnen, zijn er 

alle bewaarde documentatie, verhalen, foto’s en belevingen die al 

onze leden in hun eigen enthousiasme en verzamelwoede hebben 

bewaard. Het zijn de veelal prachtige, verborgen herinneringen 

aan vervlogen tijden. 

Wat zou het toch fantastisch zijn als dit jubileumboek een echt 

pronkstuk kan worden! En juist daarom doe ik namens de  

Jubileumcommissie deze oproep. Een heel vriendelijk, maar ook 

enigszins dringend verzoek aan alle (oud-)leden, begunstigers,  

bestuurders, commissieleden, vrijwilligers en overige betrokkenen 

of passanten, om er samen voor te zorgen dat we een goed gevuld, 

waardevol boek in handen krijgen. Dat kan ik niet alleen; daarvoor 

is al uw hulp meer dan gewenst en nodig! 

 

Bent u in het bezit van iets wat van waarde kan zijn voor ons 

prachtige jubileumboek? Neemt u dan s.v.p. uiterlijk 1 juni  

contact op met de Jubileumcommissie.  

Dat kan telefonisch: 06 – 22 91 06 11, maar natuurlijk ook via de 

mail: sdegirmenci@home.nl  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw waardevolle bijdrage. We zijn 

erg benieuwd! 

 

Namens de Jubileumcommissie, 

 

Sezgin Degirmenci 

Jubileumcommissie 

mailto:sdegirmenci@home.nl
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 
1D, 2D, 3C, 4B, 5C 

 
 

Het antwoord op vraag 1 is D.  

Op het tweemaal spelen van de bal door dezelfde speler, zonder dat 

een andere speler de bal heeft gespeeld, geldt als spelstraf een indi-

recte vrije schop. Voor het ontnemen van een duidelijke scoringskans 

krijgt de verdediger de rode kaart. (zie ook: regel 12 van het spelregel-

boek) 

 

Het juiste antwoord op vraag 2 is D.  

Iedere speler mag van plaats wisselen met de keeper, onder voorwaar-

de dat de scheidsrechter op de hoogte is gebracht voordat de wissel 

plaatsvindt, en de wissel plaatsvindt tijdens een onderbreking van de 

wedstrijd. In deze situatie is de scheidsrechter niet op de hoogte  

gebracht. Toch hoeft hij niet in te grijpen, want er geldt een uitzonde-

ring op de regel als de wissel plaatsvond tijdens de rust. (zie ook: regel 

3, pagina 17 van het spelregelboek) 

 

Op vraag 3 is het antwoord C.  

Als een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen  

16-metergebied snel wordt genomen, en er zich nog tegenstanders  

binnen het 16-metergebied bevinden, omdat ze geen tijd hadden om 

het gebied te verlaten, dan zal de scheidsrechter gewoon door laten 

spelen. Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede 

keer raakt, voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een 

indirecte vrije schop toegekend. Wordt er ook nog een duidelijke  

scoringskans ontnomen, dan dient de overtreder daarvoor een rode 

kaart te worden getoond. (zie ook: regel 13, bladzijde 61 van het  

spelregelboek) 

 

Uitleg spelregelvragen  
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Het antwoord op vraag 4 is B.  

Na een scheidsrechtersbal moet de bal eerst gespeeld of geraakt 

zijn door een tweede speler, alvorens een gescoord doelpunt geldig 

is. In deze situatie is dat niet het geval en gaat de bal in het doel 

van de tegenpartij zonder door ten minste twee spelers te zijn  

geraakt en wordt hervat met een doelschop. (zie ook: regel 8,  

bladzijde 40) 

 

Het juiste antwoord op vraag 5 is C.  

Het gaat hier om invloed van buitenaf en omdat de extra bal de loop 

van het spel beïnvloedt, wordt het spel hervat met een scheids-

rechtersbal. In de regel laat de scheidsrechter de bal vallen voor 

een speler van het team dat de bal als laatste raakte, behalve als de 

bal in het 16-metergebied was, dan is de scheidsrechtersbal voor 

de keeper. (zie ook: regel 5, bladzijde 25 van het spelregelboek en 

regel 8, bladzijde 39 van het spelregelboek) 

Vervolg uitleg spelregelvragen  
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