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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 trainen van 19.30-20.30 uur  

 
Juli 
08 Zomerreces en training. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 
13 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

15 Zomerreces en training. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

20 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

22 Zomerreces en training. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

27 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 
29 Zomerreces en training. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

 
Augustus 
03 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

05 Zomerreces en training. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 23.30 uur. 

10 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

12 Zomerreces. Officiële training vanaf 19.30 uur. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 

23.30 uur.  
17 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

19 Zomerreces. Officiële training vanaf 19.30 uur. Clubhuis open vanaf 19.00 tot 

23.30 uur. 

24 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

26 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Wilde her(opening) i.s.m. de OC. 

 

September 
02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond. 

09 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur reguliere ontspanningsavond. 

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

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

30 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur karaokeavond met de OC. 
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Elke dinsdag– en donderdagavond is er gelegenheid  
tot trainen van 19.30-20.30 uur  

 

Oktober 
07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond. 

14 Geen training. Jaarlijkse algemene ledenvergadering vanaf 20.00 uur. 

21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur reguliere ontspanningsavond. 

28 Das Oktoberfest.  

 

November 
13 Klaverjasmarathon, jubileum-editie. 

 

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden. 

 
     Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave september 2021,  

Uiterlijk 17 september 2021 

 Jaargang 22, nummer 4 verschijnt 30 september 2021  
 

 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Van de Voorzitter  

En voorzichtig rolt de bal weer…… 
 
Na maanden van niet fluiten gebeurde het dan toch! Mijn KNVB 
Portaal werd wakker geschud door een aanstelling. Huh, hoe 
werkt het ook alweer? De voorbereiding voor een wedstrijd, wat 
is dat lang geleden zeg. Mijn laatste wedstrijd was in oktober 
2020, dus wennen was het zeker. Maar wat heb ik me vermaakt op 
het veld, fantastisch om weer bezig te kunnen zijn met hetgeen 
wat wij zo graag doen.   
 
En zo langzamerhand geldt dit gelukkig voor meer leden die weer 
een vriendschappelijk potje kunnen fluiten en assisteren. De BV 
jongens waren natuurlijk al langer bezig, voor velen van hen is de 
vakantie nu begonnen en kunnen ze straks weer vol aan de bak. 
Voor het grote deel van de leden zien we de oefenwedstrijden 
hier en daar weer wat op gang komen. Natuurlijk met horten en 
stoten, want de afzeggingen door de coronagevallen binnen de 
teams spelen nog steeds een rol. Maar? De bal rolt voorzichtig 
weer….. En we hebben er zin in, dus op naar een nieuw seizoen 
2021-2022 met hopelijk minder onderbrekingen van de  
competitie. 
 
‘TRAINEN’.  
Ondanks de lange competitieonderbreking trainen we al geruime 
tijd op de dinsdag EN de donderdag. En daar zijn we super blij 
mee! Zelfs de weekenden worden soms ingezet door het trainers-
gilde en ook hier is het aantal leden dat traint meer dan prima te 
noemen. Ook nieuwe leden hebben zich in deze periode aangeslo-
ten bij de DSV, erg fijn en WELKOM! Tijdens een clubavond  
stellen zij zich vast aan u voor.  
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Een compliment naar ons als leden dat we de moeite blijven nemen 
om onszelf in het zweet te willen werken. Ook al is er geen competi-

tie en was er lange tijd geen zicht op een seizoenstart. Ik kan het dan 
ook niet vaak genoeg zeggen; maar de trainers verdienen hiervoor 
een dik compliment, de gehele periode hebben ze wederom klaar  
gestaan met telkens een uitdagend parcours.  
 
En als er iemand niet was, dan was er een back-up en vulde een van 
onze enthousiaste leden gewoon de gaten op, SUPER. En wat fijn is 
het dan, met de clubavonden in het zicht, dat we weer kunnen  
douchen. Heerlijk! 
 
Op 29 mei was het dan eindelijk zover en hadden we na lange tijd 
weer een mogelijkheid om leden bij ons clubhuis te kunnen uit-
nodigen! De opening van het zomerterras bij de DSV was dan ook  
een feit.  
 
Samen met een aantal commissieleden hebben we de mouwtjes  
opgerold en een terras op het gras naast ons clubgebouw uitgezet. 
Hier konden de leden met een kop koffie en een gebakje genieten in 
het zonnetje. Op gepaste afstand werden de vele verhalen met  
elkaar gedeeld. Ook kreeg Johan Sterling door de KNVB zijn certifi-
caat scheidrechter van verdienste uitgereikt, dit voor 30 jaar inzet. 

 
Ik heb ervan genoten om de oudere garde weer onder de mensen te 
zien en misschien nog wel meer dat er weer een beetje reuring in 
het DSV-leven aan de Keurkamp was. Langzaam kwamen de versoepe-
lingen hierna op gang en konden we vanaf 3 juni de verkorte club-
avonden tot 22.00 uur gaan inzetten. Vanaf 1 juli kon dit zelfs  
alweer naar 23.30 uur. 

Vervolg Voorwoord  
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Vervolg Voorwoord 

Met de start van het EK heeft de OC een EK-poule opgezet en 
konden we laten zien of we echt een beetje verstand van voetbal 
(voorspellen) hebben. De diverse verassende uitschakelingen in de 
1/8 finales van landen met een ‘favorieten’ rol, had echter de  
nodige consequenties voor de ranglijst.  
 
Ons Boerenverstand had hier in ieder geval een duidelijke mening 
over. Hij heeft dan ook de strategieën, de puntenopzet en de  
logica achter sommige voorspellingen in zijn columns breed uitge-
meten. Heerlijk om weer te lezen. Laten we hopen dat na de  
vroege uitschakeling van Nederland in dit toernooi, onze Neder-
landse trots aan arbitrage het langer volhoudt. Ik heb er wel een 

goed gevoel bij dat ze nog een eind kunnen gaan komen.  Geniet 

van het EK en de finale op 11 juli in Engeland op Wembley. 
 
Ook de andere commissies en vrijwilligers blijven zich in deze tijd 
inzetten en hand-en-spandiensten verrichten voor de club. Fijn 
dat jullie dit ongevraagd blijven doen. We hebben altijd een 
schoon clubhuis, opgeruimde (materiaal)ruimten, EC-voorraden, 
een puik veld, subsidies die worden binnengehaald en wat al niet 
meer. Zonder iets of iemand te vergeten, enorm BEDANKT  
ALLEMAAL! 
 
Het project De Marke Zuid heeft na mijn laatste schrijven  
inmiddels diverse nieuwe ontwikkelingen ondergaan. Naast de  
projectgroep en het bestuur buigt ook de adviesraad zich samen 
met ons over de horden die we als vereniging moeten nemen. 
Hiervoor staat binnenkort een bijeenkomst gepland. Ook u als  
leden wordt straks over de plannen en de vorderingen geïnfor-
meerd. Dit zullen we tijdens een nog te plannen bijeenkomst met 
u delen en bespreken. 
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Blijf de informatiekanalen van de DSV volgen. Wij informeren u voor de 
aankomende JALV over de nodige veranderingen van de projecten en 
andere nieuwtjes binnen onze club. 
 
Op 26 augustus is de eerste officiële clubavond na het zomerreces en 
zien we u allen uiteraard graag weer aan de Keurkamp. Tot die tijd kom 
lekker bijkletsen, een kaartje leggen of met een andere invulling een 
donderdagavond bezoeken tijdens het zomerreces in het clubhuis.  
 
Gaat u nog lekker op vakantie geniet er dan van en kom gezond terug, 
véél plezier! 
 
Geniet van alle andere geschreven stukken in deze info en blijf betrok-
ken met elkaar en onze mooie vereniging.  
 
Denkt u aan onze lokale ondernemers en sponsoren, want ook zij kunnen 
het goed gebruiken.  
 
‘We zien u hopelijk snel!  
  
     ‘Samen staan we Sterk” 
 
Peter Stolk 

Voorzitter 

Vervolg Voorwoord 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Spelregelvragen juli 2021 
Commissie Opleidingen 

 

 

Vraag 1  

De scheidsrechter heeft vlak voor het verstrijken van de speeltijd een vrije 

schop toegekend aan de aanvallende partij, net buiten het strafschopgebied 

van de verdedigende partij. Voordat de vrije schop wordt genomen, ziet de 

scheidsrechter dat de speeltijd is verstreken. Hij zal nu: 

a)  De wedstrijd verlengen met 2 minuten. 

b) Eerst de vrije schop laten nemen en dan direct affluiten. 

c) Affluiten en de wedstrijd als beëindigd beschouwen. 

d) Eerst de vrije schop laten nemen, de uitwerking afwachten en daarna 

affluiten. 

 

Vraag 2 

De bal is bij een doelschop, genomen door de keeper, nog niet buiten het 

strafschopgebied. Een aanvaller, die op het moment van het nemen van de 

doelschop buiten het strafschopgebied stond, loopt de bal binnen het straf-

schopgebied tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een 

schouderduw, terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrech-

ter fluit af. Hoe hervat hij het spel? 

a) Hij laat de doelschop overnemen. 

b) Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat hij te 

vroeg het strafschopgebied betrad. 

c) Hij geeft een strafschop aan de aanvaller, omdat een tegenstander  

reglementair werd aangevallen zonder dat de bal binnen speelbereik 

was.       

d) Hij geeft een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even 

zwaar zijn. 

 

 

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

 

 

Vraag 3 

Een middenvelder van partij A maakt ter hoogte van de middencirkel een  

onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. De scheidsrechter 

fluit en kent een directe vrije schop toe en wil de overtreder een gele kaart 

geven. Voordat hij dat kan doen, neemt een speler van partij B snel de vrije 

schop en creëert daarmee een duidelijke scoringskans. Hoe zal de scheids-

rechter nu moeten handelen? 

a) Hij stopt het snel nemen, want als de scheidsrechter heeft besloten om 

een speler te waarschuwen of van het speelveld te verwijderen, dan mag 

de wedstrijd niet worden hervat totdat de sanctie is opgelegd. 

b) Hij laat het spel doorgaan en wacht tot de volgende onderbreking om de 

overtreder alsnog te straffen. 

c) Hij laat het spel doorgaan en laat de disciplinaire straf overgaan. 

d) Hij laat het spel doorgaan en kan dan geen disciplinaire straf meer  

toepassen, omdat het spel reeds hervat is. 

 

Vraag 4 

Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm. Plotse-

ling ziet hij de bal, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een hands-

bal, het veld uitrollen. Om te voorkomen dat de vrije schop snel genomen 

wordt, trapt hij de bal nog verder weg het veld uit. Hoe zal de scheidsrech-

ter nu handelen? 

a) Hij vermaant de wisselspeler en hervat het spel met een directe vrije 

schop wegens hands. 

b) Hij hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands. 

c) Hij geeft de wisselspeler de gele kaart en hervat het spel met een  

directe vrije schop wegens hands. 

d) Hij geeft de wisselspeler de rode kaart en hervat het spel met een  

directe vrije schop wegens hands. 

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

 

 

Vraag 5 

Een keeper schiet de bal met kracht tegen een aanvaller aan. De aanvaller 

bevindt zich geheel achter de doellijn in de netruimte, maar de bal heeft 

hierbij de doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Een rode kaart voor de doelverdediger en een indirecte vrije schop 

voor de aanvallende partij op de doellijn. 

b) Een rode kaart voor de doelverdediger en een scheidsrechtersbal. 

c) Een rode kaart voor de doelverdediger en een strafschop voor de  

aanvallende partij. 

d) Een rode kaart voor de doelverdediger en een indirecte vrije schop 

voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied. 

 

 
Antwoorden juli 2021 

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op de pagina’s 39 en 40.  

 
 

 

 

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 

Augustus September Juli  

1 Rinus van Amersfoort 2 Tonny Holleboom 2 Piet Mekking 

1 Berry Westervoorde 2 Gerard Koldewijn 8 Rob Nijenhuis 

7 Peter Stolk 3 Arjan van den Berg 11 Eric Noortman 

9 Erik Kleinjan 6 Henk Pannekoek 19 Henk Maatman 

15 Jan Hollander 7 Ronny Mulder 20 Theo Koebrugge 

17 Theo Esmeijer 8 Timon Bluemink 21 Rob Kalai 

18 Martijn Vos  11 Henk Veenstra 26 Erik Teunissen 

24 Johan Mensink 12 Maikel Spijkerman 27 Hessel Pothaar 

28 Jeffrey van Welsen 12 Illian Groothuismink 29 Rob van Zuuk 

30 Ron Sotthewes 16 Marcel van Schalkwijk 30 Ernest Waanders (Jr) 

  16 Stephan Westervoorde   

  19 Tonnie van Wijk   

  21 Finn van Schalkwijk   

  21 Mark Pelgröm    

  24 Paul Haarman   

  26 Gerrit Jan Hennink   

  31 Rudie Boone   
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Spo(r)tzomer: er gloort hoop aan het einde van de  
regenboog 

 
‘Van Oranjekoorts genees je sneller dan van COVID-19’. Zelfs in de 

periode waarin het R-getal steeds verder beneden de 1 ligt, en er in 
het even verderop gelegen Zutphen een ‘piek’ in het aantal Corona-
besmettingen is (er zijn daar vandaag maar liefst 3 gevallen gemeld), 

blijkt dat de mannen van Frank de Boer het tegen het taaie Tsjechië 
wéér niet voor elkaar kregen. Met een rode kaart voor De Ligt, een 

eenvoudige 2-0 nederlaag en een illusie rijker, strandt het Neder-
lands elftal in de achtste finale. ‘Matté, De Ligt!’ 
 

Bij thuiskomst durft de bondscoach zijn gezin niet meer onder ogen te 
komen, als hij vanuit Boedapest via de Zeister bossen zijn woonkamer 

betreedt. Helen, Jacky, Beau en Romy durven na de prestaties van code 
Oranje de straat niet meer op, ondanks dat er in de persconferenties 
toch herhaaldelijk is beweerd dat de avondklok is afgeschaft. ‘Boer zoekt 

vrouw èn functie elders’ wordt mogelijk een nieuwe zomerhit op de  
nationale TV. 

 
Ach, Frank bevindt zich in een illuster gezelschap: ook Fernando Santos, 
Joachim Löw en Didier Deschamps mochten vervroegd met vakantie. Wat 

de laatste twee betreft: als ik hun achternamen bekijk, snap ik niet dat 
de Duitser geen bondscoach van Nederland zou willen zijn en de Fransman 

heeft misschien wel de mooiste achternaam die je maar bedenken kunt 
voor een coach. Hoe dan ook, onze huiscolumnist Boerenverstand schreef 
het al: Poule F was niet voor niets de ‘Poule des Doods’: alle vier de teams 

waren al voor de kwartfinales klaar! 
 

In diezelfde poule F verraste Hongarije vriend en vijand door met 1-1 
gelijk te spelen tegen de Fransen en de Duitsers ontsnapten ternauwer-
nood aan een uitschakeling direct na de poulefase. Ik schrijf ‘vriend en 

vijand’, maar ik weet niet precies wat dat in het geval van Hongarije  
inhoudt…  

Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen 

De huidige premier en voormalig rechtenstudent Viktor(ie) Orban haalde 
alles en iedereen de stadions in, maar voor LHBT was geen plek. Toch een 

beetje tegenstrijdig in mijn ogen, dus tijdens de wedstrijd Duitsland –  
Hongarije kwam men in München met een even krachtig als kleurrijk  

statement:  

Helemaal bijzonder is dit fenomeen, als we een aantal toevalligheden op een 
rijtje zetten. Premier Orban, van huis uit gereformeerd, heeft samen met 

zijn vrouw vijf kinderen. Het toeval wil, dat zijn vrouw van origine katholiek 
is, een meer tolerante variant binnen het Christendom. Omdat het spreek-
woord luidt: ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’ en 

omdat de wedstrijd op 21 juni gespeeld werd, zag ik nog een coïncidentie:  
21-06-’21, ofwel: de zes in het midden duidt op een duivelse datum voor  

deze wedstrijd en wellicht is dit er de oorzaak van dat de Hongaren toch 
als laatste eindigden in de poule. LHBT stond kennelijk voor: ‘Laat Hongarije 
Bijtijds Teruggaan.’ 

 
Politiek en sport, ik had het er in de vorige column al over. De vraag is of 

het samen gaat. De regenboogvlag mocht het stadion niet in en mensen zijn 
als opstandige pubers. Als iets niet mag, doen we het juist en het liefst nog 
een graadje erger. Op de internationale TV zagen we de verbroedering (of 

verzustering, of ‘vergendering’, voordat daar weer klachten over komen).  
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We zagen dat bij de LHBT-discussie, want iedereen moest er iets van vinden. 
Net als bij het vaccineren, moet je zowel met de bovenarm als met de billen 

bloot: er komt een prikje in of een regenboogband omheen en wie niet mee 
doet valt buiten de boot (ook lastig bij de Gay Pride). 

 
Ook in de Tour valt het niet altijd mee. Het blijkt het tegenwoordig een hele 
toer gewoon op je fiets te blijven zitten. Professionals die de nodige kilome-

ters in de benen hebben zitten in een sportief evenement dat sinds 1903 
georganiseerd wordt, wagen hun leven dag na dag om de meet te bereiken. 

 
Het mag een Gods wonder heten dat Mathieu ‘Van der Poule’ op het moment 
van schrijven het geel draagt. Niet alleen omdat hij Alaphilippe, de houder 

van de (jawel) ‘regenboogtrui’ op 48 seconden houdt, maar vooral ook, omdat 
de gemiddelde wielrenner vandaag de dag de kunst moet verstaan te over-

leven tijdens de koers. Bizarre weersomstandigheden, diverse verboden  
middelen en iets te fanatiek of nonchalant publiek: deelnemen aan de koers is 

voorwaar geen sinecure.  

 
Vooral niet als er langs de kant van de weg iemand met een bord voor haar 

kop staat. Ze zorgt er vrolijk poserend voor de camera voor, dat zo’n  
50 renners over elkaar heen klappen. En iedereen geeft die arme vrouw de 
schuld. Je zou toch zeggen dat men het klappen van de zweep wel kent, maar 

niets is minder waar, zo bleek in de eerste week van de ronde van Frankrijk. 
Ik gok trouwens dat het aantal gevaccineerden in de koers beduidend hoger 

ligt dan op het EK; renners doen niet zo moeilijk over een middeltje meer of 
minder; bij voetballers ligt dat anders. Alhoewel: wellicht zien we Andre 
Onana binnenkort ook op een fiets langs toeren.  

 
Even terug naar die verbroedering: We zagen die vooral in de wedstrijden 

van onze Scandinavische vrienden. Verschrikkelijk natuurlijk wat aanvoerder 
Eriksen overkomt, maar het veroorzaakte ook een golfbeweging: de  
Kubler-Ross-curve binnen een tijdsbestek van twee weken. Van doodsangst 

en apathie, naar berusting en mentale kracht om samen door te zetten.  

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Het Deense volk (en de rest van Europa) als één stem achter de Vikingen. 
Prachtig om te zien hoe Danish Dynamite van bondscoach Hjulmand de 

Russen en Wales overklaste. Niets ten nadele van beide tegenstanders 
overigens. Ik had oorspronkelijk voorspeld dat de Belgen Europees  

Kampioen zouden worden; nu hoop ik stiekem op een finale tegen de  
Denen. 
 

Wie daar wint, is me eigenlijk om het even. Beide volkeren komen op mij 
sympathiek over. Nederland had het in elk geval nooit gered en ook niet 

verdiend. Feit is wel, dat er behoorlijk gespo(r)t is met allerlei wetten: 
die van het voetbal, maar belangrijker nog: ook met die van de mensheid 
op diverse vlakken. Mooi om te zien dat het van commerciële verloedering 

ineens kan omslaan naar sportieve verbroedering en dat dit misschien ook 
wel de oplossing zou kunnen zijn voor andere politieke perikelen waar ik 

eerder over schreef. 
 
LHBT, vaccineren, slavernij, ja zelfs het gemanipuleerde visquotum dat 

Den Haag veilig stelde. Daar zat op z’n minst een (vis)luchtje aan… Mijn 
voorstel zou zijn: laat belanghebbenden net zolang met elkaar vissen als 

de van origine ontspannen visliefhebber. Die kan urenlang aan de rand van 
een vijver zitten turen naar het wateroppervlak.  
Ik vermoed dat we dan aan dat hele visquotum niet zo’n zware ‘dobber’ 

meer hebben… Leven en laten leven. Een vis aan de haak en die weer  
teruggooien het water in. Misschien is dat wel de oplossing voor het hele 

politieke, virale circus dat momenteel rond raast over de wereld. 
 
Ja, hooggeëerd publiek, u hoort het goed: leven en laten leven. Geen  

polariserende vetes, geen eindeloze, oeverloze strijd (behalve voor de 
sportvissers dan), maar gewoon wat kaders stellen en je daarbinnen met 

gezond verstand bewegen. Dat doet de Nederlandse arbitrage ook op het 
EK en tot nog toe presteren zij gewoon goed. Ze hanteren en interprete-
ren de regels op gepaste wijze en maken een goede kans op het leiden 

van de finale. 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
Over regels gesproken: in het zaalvoetbal zijn wat wijzigingen. Ik noem er 
enkele: 

• Scheenbeschermers eindelijk verplicht (zouden ze bij wielrennen ook 

moeten doen).   

• Slidingbroek en ondershirt moeten een gelijke kleur hebben als het  
tenue. 

• De aftrap mag in alle richtingen gespeeld worden. 

• Bij de intrap mag je met één voet in het veld staan. 

• Geen aanvallers in de muur bij een vrije trap. 
 

Eigenlijk heel logische wijzigingen, waarvan je je afvraagt waarom ze die 
pas nu doorvoeren, al heb ik wel mijn vraagtekens bij een slidingbroek in 
de zaal, maar dat terzijde. 

 
Er is werkelijk niemand die erop komt om hier regels voor te maken, of 

deze dame gewoon dat bord uit de handen te rukken en haar daar dat 
kleine beetje naïeve hersens dat ze heeft, mee in te slaan? Of draaf ik nu 
een beetje te ver door? 

 
Het lijkt erop dat ook hier voornamelijk gezond (boeren)verstand is  

gebruikt bij het aanpassen van de regels. Leven en laten leven, ten gunste 
van de sport en haar beoefenaars. In mijn ogen past het prima bij de  
Nationale Voetbaldag, die we 15 juni konden vieren. Heeft u erbij stil-

gestaan? Ja? Mooi! Zo niet, noteer het in uw agenda; volgend jaar is er 
weer een kans. 

 
Met de Nationale Voetbaldag en het aanpassen van de regels naar een 
meer menselijke maat, lijkt het er meer en meer op dat de regels er zijn 

voor de spelers en het spel. Niets meer dan een hulpmiddel om elkaar op 
een faire wijze te bestrijden. Niet om te zoeken naar details of  

pietluttigheden, maar louter en alleen ter verfraaiing van de sport en de 
supporters.  
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Een tegemoetkoming aan het ambacht van de sporter of anders gezegd: een 
manier om een wedstrijd een wedstrijd te laten worden. Ondersteunend in 

plaats van leidend. Hoe fijn zou het zijn als dat ook onze stijl van arbitreren 
kan zijn! 

 
Ondersteunend is de DSV altijd geweest, op uiteenlopende gebieden: bestuur-
lijk, qua training, ontspanning, opleiding en begeleiding. Zo ook richting de  

verenigingsscheidsrechters bij de voetbalvereniging Helios. Zij hebben ons 

benaderd om hun clubarbiters te ondersteunen en daar gaan we graag mee aan 
de slag, omdat het ten goede zal komen aan het sportklimaat in Deventer en 

omgeving. We zijn ervan overtuigd dat dit een positieve uitwerking heeft door 
het wederzijds belang dat we ervaren, en starten daarmee zodra de sport-
zomer voorbij is, aan het begin van een nieuw seizoen, waarin de stadions weer 

vol zitten en we op de amateurvelden weer de sfeer kunnen proeven zoals we 
die gewend waren. Hopelijk in een aangepast sportklimaat. 

 

We (be)spotten niet, we sporten. We zijn sportief naar elkaar. Fair Play hoog 
in het vaandel, ongeacht welk land of welke kleur van de regenboog. Want 

zelfs voor Viktor Orban staat daar aan het einde van de regenboog een pot 
(sorry voor mijn woordkeuze) met goud klaar, als hij daar tenminste voor 

openstaat. 
 
Hoe dan ook, wij kijken reikhalzend uit naar een nieuw seizoen zonder spot en 

met veel sport. Hopelijk laat u nog even doorspelen als de zon doorbreekt, 
terwijl het regent. Kijk samen met de spelers naar de regenboog, maar geniet 

eerst van een welverdiende (sport)zomer! 
 
Met even zomerse als sportieve groeten, mede namens Alex en Rudie, 

 
Marcel van Schalkwijk 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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Beste DSV-leden, 

    

De overheid heeft wederom nieuwe versoepelingen aangekondigd, de 

kleedkamers mogen weer open en er mag GEDOUCHT worden

(sporthal Marke zuid). 

 

Corona en sport: 

Iedereen mag weer buiten sporten en publiek bij sportwedstrijden is 

weer toegestaan. En onder voorwaarden is ook publiek bij die  

wedstrijden/trainingen toegestaan.  

 

Deze basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. 

Er geldt: 

Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband 

is toegestaan. 

Het gaat zowel om wedstrijden/trainingen onderling en wedstrijden 

tegen andere clubs. 

 

Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor 

personen vanaf 18 jaar niet verplicht.  

 

Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht (douchen 

en in het clubhuis). 

 

We blijven op de dinsdagen en donderdagen om 19.30 uur trainen, dit 

geldt ook tijdens het zomerreces.  

  

Kom dus weer trainen……en blijf gezond !!!!! 

  

De Technische Commissie 

 

Technische Commissie 



Info DSV jaargang 22 nummer 3 juli 2021  30 

 



Info DSV jaargang 22 nummer 3 juli 2021  31 

 

De Jubileumcommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en  

Omstreken) organiseert dit jaar in de aanloop naar het 100-jarig bestaan op  

10 februari 2022 een halve klaverjas-kaartmarathon en wel op zaterdag  
13 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur in ons clubgebouw: De Keurkamp, 

Keurkampstraat 3a, 7415 DL te Deventer (tel. 0570-607071). Open vanaf  

09.00 uur. Er is ruimte voor 18 tafels (= 72 personen). Dus indien u zich wilt  

opgeven, doe het dan op tijd want, Vol = Vol !!!!!!!  

 
De kosten zijn € 10,- per persoon. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een kop  

koffie/thee aangeboden, een lunch tussen de middag (twee broodjes/kop soep) 

en ’s middags zal met een snack worden rondgegaan. 

 

De winnaars van het kaarten zullen zeker in de prijzen vallen, er is een prijzen-
kans van 50% voor de deelnemers aan de jubileum-marathon!!!! 

Er worden 7 bomen van 16 keer geven gespeeld. 

 

’s Middags zal ook een verloting worden gehouden, met mooie prijzen!!!! 

 
Aanmelden telefonisch bij Piebe Zwier (06-45102995), via de e-mail: 

pk.zwier@home.nl of bij Gé Duchateau (tel.0570-633867 of 06-13334408),  

via de e-mail: g.duchatteau@home.nl en via onderstaande invulstrook.  

Opgave vóór vrijdag 2 november 2021. 

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 13 november 

2021 met ...............personen.  

De kosten à € 10,- per persoon zijn wel/niet direct betaald aan  

Gé Duchateau of Piebe Zwier.   
 

Datum inschrijving: 

 

mailto:pk.zwier@home.nl
mailto:g.duchatteau@home.nl
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Ontspanningscommissie 

Ronde 1: Raad de club aan de hand van het  
stadion. 
1. Signal Iduna Park     

2. Rat Verlegh-stadion 

3. Erve Asito 

4. Olympiastadion 

5. Red Bull Arena 

6. Anfield 

7. Cars Jeans stadion 

8. St. James’ Park 

9. De Vijverberg 

10. Estadio Santiago Bernabéu 

 
Ronde 2: Statistieken seizoen 20/21 
1. Op welke speler werden de meeste overtredingen gemaakt? 

A. Oussama Tannane (Vitesse) 

B. Riechedly Bazoer (Vitesse)  

C. Sander van de Streek (FC Utrecht) 

 

2. Bas Nijhuis floot in seizoen 20/21 de meeste wedstrijden in 

de Eredivisie (24), wie staat er op plek 2? 

A. Allard Lindhout 

B. Danny Makkelie 

C. Dennis Higler 

 

3. In seizoen 20/21 nam ADO Den Haag een record over van  

FC Utrecht (14/15), welk record heeft ADO nu op zijn naam 

staan? 

A. De meeste nationaliteiten op het veld tijdens 1 wedstrijd 

B. Meeste verschillende spelers in één seizoen  

C. Aantal gele kaarten in het seizoen 

https://www.voetbalexperience.nl/voetbalstadions/estadio-santiago-bernabeu/
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Vervolg Ontspanningscommissie 

4. Ook in seizoen 20/21 kwam de VAR weer veel ter sprake, hoe vaak 

greep de VAR terecht in om advies te geven? 

A. 90 keer 

B. 95 keer 

C. 98 keer  

 
5. Hoe vaak werd de scheidsrechter in seizoen 20/21 naar de kant 

geroepen voor On Field Review (OFR)? 

A. 57 keer 

B. 63 keer 

C. 59 keer  

 
6. In seizoen 20/21 kreeg PEC Zwolle gemiddeld na 29 minuten een 

tegendoelpunt te verwerken, welke club kreeg evenals PEC Zwolle 

gemiddeld na 29 minuten een tegendoelpunt? 

A. VVV Venlo  

B. Feyenoord  

C. SC Heerenveen 

 
7. Jay Gorter (Go-Ahead Eagles) nam dit seizoen een record 

over van Tonny van Leeuwen, namelijk het aantal clean 
sheets in één seizoen. Hoeveel clean scheets had Gorter in 
seizoen 20/21? 

A. 27 
B. 26 
C. 25 
 

De antwoorden van deze quiz kun je vinden op pagina 37.  
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Antwoorden quiz Ontspanningscommissie 
 
Antwoorden Ronde 1: 
1. Borussia Dortmund 
2. Nac Breda 
3. Heracles Almelo 
4. Hertha BSC 
5. Red Bull Leipzig 

6. Liverpool 
7. ADO Den Haag  
8. Newcastle 
9. De Graafschap 
10. Real Madrid 

 

Antwoorden Ronde 2: 
1. A. Oussama Tannane (104 keer) 
2. A. Allard Linthoud (23 keer) 

3. B. Meeste verschillende spelers in één seizoen 
4. C. 98 keer 
5. A. 57 keer 
6. B. Feyenoord 
7. C. 25 keer 
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 
1C, 2C, 3C, 4C, 5C 

 
 

Het antwoord op vraag 1 is C.  
Als de speeltijd is verstreken, met inachtneming van eventuele  
bijtelling voor verloren gegane tijd, moet de wedstrijd worden  
beëindigd. De speeltijd aan het einde van elke helft wordt alleen  
verlengd als een strafschop moet worden (over)genomen. Voor alle 
andere zaken geldt tijd is tijd. Zie ook: spelregelboek regel 7,  
pagina 37. 
 
Het antwoord op vraag 2 is ook C.  
De bal is in het spel zodra deze getrapt is en beweegt, en de tegen-
standers zich op dat moment buiten het strafschopgebied bevinden. 
Alles is hier dus correct verlopen. Nu maakt de verdediger in zijn 
strafschopgebied een overtreding. Een schouderduw terwijl de bal 
niet binnen speelbereik is, is gelijk aan het duwen van een tegenstan-
der, waarvoor de straf een directe vrije schop is of in deze  
situatie dus een strafschop. Zie ook: spelregelboek regel 16,  
pagina 69. 
 
Ook op de derde vraag 3 is het antwoord C.  

Als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen, 
dan mag de wedstrijd niet worden hervat voordat de sanctie is opge-
legd, tenzij het team dat niet de overtreding maakte een snelle vrije 
schop neemt. De straf wordt opgelegd bij de eerstvolgende onder-
breking. Zie ook: spelregelboek regel 12, bladzijde 53. 
 
 

 

Uitleg spelregelvragen  
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Na driemaal een antwoord C, zal het wel een keer anders 
zijn. Maar nee, ook op vraag 4 is het antwoord C.   
Een wisselspeler valt, net als alle andere spelers, onder het  
gezag van de scheidsrechter en voor deze onsportieve  
overtreding zal hij een gele kaart krijgen. Het spel was onder-
broken wegens een handsbal en de spelhervatting is dus een  
directe vrije schop op de plaats waar de handsbal werd gemaakt. 
 

Het zal toch niet zo zijn dat op alle vijf de vragen het  
antwoord C is. Nou… echt wel.  
Het is het enige juiste antwoord namelijk. Het gaat hier om een 
gewelddadige overtreding waarvoor de rode kaart getoond moet 
worden. De aanvaller bevond zich achter de doellijn in de  
netruimte, maar de bal heeft de doellijn niet volledig gepas-
seerd. Voordeel geven door een doelpunt toe te kennen, kan dus 
niet. De spelhervatting voor de overtreding van de doelverdedi-
ger is een directe vrije schop…… en in dit geval dus een  
strafschop voor de aanvaller. 

Vervolg uitleg spelregelvragen  
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