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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  

 

 

Oktober 
05 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

07 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond.  

12 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

14 Geen training. Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. 

19 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

21 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

26 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

28 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur OKTOBERFEST. 

 

November 
02 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

04 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond 

09 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

11 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

13 Klaverjasmarathon Jubileumeditie, zaal open 09.30 uur. 

16 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

18 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond. 

23 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

25 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur gastspreker Hans Bredewoud. 

27 Sinterklaasviering kinderen vanaf 09.30 tot 12.00 uur.  

30 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 
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Elke dinsdag– en donderdagavond is er gelegenheid  
tot trainen van 19.30-20.30 uur  

 

 

December 
02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Sinterklaasavond. 

07 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

09 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond.  

14 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

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

21 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

23 Training vanaf 19.30 uur. Avond in Kerstsferen. 

30 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur vrije avond. 
 

 

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden. 

 

 

     Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave december 2021,  

Uiterlijk 19 november 2021 

 Jaargang 22, nummer 4 verschijnt 2 december 2021  
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Van de Voorzitter  

De tijd vliegt voorbij en we zetten alweer in met de een na laatste 

info van dit jaar…… 

 

Volgend jaar wordt in alle opzichten een speciaal jaar! Een jubileum-

jaar voor onze mooie vereniging met alle aandacht voor de 100 jaar 

die we op 10 februari 2022 bestaan. Maar ook in dit jaar zullen de 

eerste fysieke veranderingen met betrekking tot ons ‘voortbestaan’ 

op De Marke Zuid of misschien zelfs er buiten zichtbaar zijn. Eén 

ding is zeker, waar wij ook opnieuw zullen aarden in een aangepaste 

of nieuwe omgeving, de DSV zal er als vereniging met haar trouwe 

leden alleen maar sterker uitkomen. De voorwaarde voor een veilige 

thuishaven is weliswaar een harde eis in onze onderhandelingen, maar 

onze leden zijn uiteindelijk het fundament en dit staat als een huis! 

 

Zoals ik in het vorige voorwoord schreef, de bal rolt weer….. Onze 

eigen wedstrijden zijn weer in volle gang. De wekelijkse bezigheid en 

het ritme zit er al weer aardig in en we staan weer lekker op het 

veld en in de zaal. We fluiten en vlaggen weer en we hebben de eer-

ste gesprekken voor de ondersteuning van de clubscheidsrechters 

bij de voetbalverenigingen gehad. 

Bij onze eigen wedstrijden hebben we steeds meer publiek aan de 

kant staan en in de stadions gaan we van geen publiek, naar beperkte 

bezetting en straks zelfs weer volledige capaciteit. Heerlijk genie-

ten op de tribune en juichen als je cluppie scoort, welke club je dan 

ook een warm hart toedraagt. 

 

In Deventer is de IJssel derby inmiddels geweest, ‘wat een feest’ 

was dat zeg, de weken voorafgaand met de media-aandacht, de  

ludieke bezoeken van supporters in beide steden. De laatste training 

met de sfeer-supportersvereniging, de jeugdwedstrijden die door de 

KNVB werden verplaatst in verband met de angst voor represailles, 

het moet niet gekker worden. Maar uiteindelijk dan de match!  
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Zij die de gelukkigen waren met een kaartje hebben genoten. Ons Deven-

ter cluppie de rood-gelen hebben in een strijd zoals het bij een derby 

kan en mag (en dan bedoel ik niet die maffies op de tribune) uiteindelijk 

met 1-0 gewonnen van de blauwvingers.. Het smaakt naar meer. 

 

De aandacht voor onze jonge talenten als aankomende topscheidsrechter 

en assistent is ook weer te bemerken. Niet alleen binnen onze vereniging 

maar ook erbuiten zijn er weer diverse mensen onder de aandacht bij de 

KNVB en zijn zijzelf actief op hun ‘social media’-kanalen. Ik zie nieuwe 

presentatiefoto’s in KNVB outfits voorbij komen, mooie aanstellingen in 

de KKD-competitie, waaruit het vertrouwen blijkt van groei. En zelfs je 

debuut kunnen maken in de Eredivisie, super mooi om te zien. Reden te 

meer om na een lange tijd van corona-perikelen weer ons plan van  

coaching-begeleiding op te pakken en dit weer nieuw leven in te blazen. 

De jeugd en de talenten hebben immers de ‘DSV’-toekomst! 

 

In augustus was onze openingsavond voor het nieuwe seizoen. De OC had 

hiervoor een geweldige activiteit neergezet en we konden onze kunsten 

vertonen bij de diverse Hollandse spellen met zelfs een heuse rodeo-

stier. De opening hiervan was enigszins verrassend, aangezien de veurzit-

ter van de OC het nodig vond om de opening van de rodeostier door die 

andere voorzitter te laten doen   geen succes kan ik u vertellen.  

De avond zelf wel, het clubhuis was weer goed gevuld en we werden voor-

zien van een lekker hapje en drankje. 

 

Ook de komende commissieactiviteiten zijn weer verrassend te noemen. 

Onze OC heeft een Karaokeavond en het Oktoberfest in de planning met 

nog veel meer moois tot eind december. De commissie Opleidingen heeft 

de nieuwe opzet voor de spelregelavonden geïntroduceerd, waarbij we 

worden weer uitgedaagd. Ons clubhuis wordt weer goed bezet met  

themabijeenkomsten van de KNVB, en de eerste scheidsrechtersopleidin-

gen zullen weer starten, Daar zijn we erg blij mee. 

Vervolg Voorwoord  
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Vervolg Voorwoord 

In de periode van de week van de scheidsrechter, die dit jaar van  

25 september tot en met 3 oktober is, zullen weer diverse KNVB- 

clinics en -activiteiten worden gehouden. Ook zal een groot deel van 

onze leden weer aan de bak moeten om voor hun veld- en zaalactivi-

teiten de verplichte FIFA-, ARIET- en spelregeltoetsen af te  

leggen. Iedereen heel veel succes hiermee. 

 

Op 30 september komt Jaap Uilenberg, voormalig Nederlands voet-

balscheidsrechter naar de Keurkamp en zullen we met hem een leuk 

programma doorlopen. OP 25 november is Hans Bredewoud, voorzit-

ter van Heracles, bij ons te gast en komt hij zijn gewonnen prijs  

inlossen. Erg veel mooie momenten staan ons nog te wachten, zet ze 

in uw agenda om aanwezig te zijn. 

 

Belangrijk in de activiteitenkalender is uiteraard de datum  

14 oktober 2021! 

Dan zullen we onze 99ste Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

houden. Na het verschuiven en het niet kunnen houden van de JALV 

in februari tijdens de coronaperiode is het dan nu toch echt tijd. 

Graag nodig ik u dan ook uit om aanwezig te zijn en samen deze avond 

in te vullen. 

 

Denkt u aan onze lokale ondernemers en sponsoren en koop lokaal en 

support lokaal. En vooral de komende periode tot midden november 

nog even bij de Plus supermarkten in Deventer en één in Schalkaar. 

De te sparen sponsorpunten gaan super voor de DSV. We kunnen 

hiermee een heel mooi bedrag winnen, iedereen bedankt! 
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Blijf de informatiekanalen van de DSV volgen. Hierin informeren we u  

omtrent alle nieuwtjes en veranderingen in de programma’s.  

 

Graag zien we een ieder waar mogelijk bij de trainingen op de dinsdag 

en de donderdagavond of tijdens een van de clubavonden.  

 

Geniet van alle andere geschreven stukken in deze info en blijf betrok-

ken met elkaar en onze mooie vereniging.  

 
‘We zien u hopelijk snel!  

  

     ‘Samen staan we Sterk’ 

 

Peter Stolk 

Voorzitter 

Vervolg Voorwoord 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Spaaractie Plus Supermarkten 

 

 

 

 

 
 

Wanneer:’Vanaf zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 
 

Waar: De Plus Supermarkten in Deventer en Schalkhaar: 

• Plus Hoffman, Zwaluwenburg 41, Deventer. 

• Plus Kolkman, Arkelstein 71, Deventer. 

• Plus Vosselman, Beestenmarkt 3, Deventer. 

• Plus Joffrey ter Horst, Pastoorsdijk 22, Schalkhaar. 

 

Hoe werkt het: 

• Van 5 september tot en met 13 november ontvang je bij elke € 10,- 

aan boodschappen een sponsorpunt/voucher. 

• Kras de unieke code van de voucher open en scan de QR-code met je mobiele 

telefoon of ga         naar www.plus.nl/sponsorpunten. 

• Zoek je favoriete club op (Deventer Scheidsrechters Vereniging) en voer 

de unieke code in         en activeer deze. 

• Uiteraard geldt hoe meer punten de DSV ontvangt, hoe hoger de  

sponsorbijdrage is die we           van Plus zullen ontvangen. 
 

Tot slot: 

Heb je moeite met het activeren van de vouchers? Neem ze dan mee naar 

de DSV en geef ze aan Erik Nieuwenhuysen, zodat wij voor activatie zorg-

dragen. Ook mag de opengekraste maar nog niet geactiveerde code per mail 
aan hem worden doorgegeven (eriknieuwenhuysen@hetnet.nl). 

 

 

 

http://www.plus.nl/sponsorpunten


Info DSV jaargang 22 nummer 4 september 2021  11 

 



Info DSV jaargang 22 nummer 4 september 2021  12 

 



Info DSV jaargang 22 nummer 4 september 2021  13 

 

Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Spelregelvragen september 2021 

Commissie Opleidingen 
 

 

Vraag 1  

Tijdens de wedstrijd ziet de assistent-scheidsrechter dat de bal precies 

over de hoekvlag het speelveld heeft verlaten. Welk advies zal hij moeten 

geven indien de bal het laatst is aangeraakt door een verdediger?  

a) Met een doelschop. 

b) Met een hoekschop. 

c) Met een inworp voor de verdedigende partij. 

d) Met een inworp voor de aanvallende partij. 

 

Vraag 2 

In de rust wordt er gewisseld zonder dit aan de scheidsrechter te melden. 

De scheidsrechter merkt dit pas als, na zo’n 5 minuten in de tweede helft, 

de nieuwe speler aan de bal komt. Wat moet hij beslissen? 

a) Hij laat het spel doorgaan en rapporteert het voorval aan de bond.  

b) Hij laat het spel doorgaan en toont de nieuwe speler bij de eerstvolgen-

de onderbreking een gele kaart. 

c) Hij onderbreekt het spel, geeft de speler een vermaning en laat het spel 

hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 

d) Hij onderbreekt het spel, toont de nieuwe speler een gele kaart en laat 

het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.  

 

 

 
 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen september 2021 

Commissie Opleidingen 
 

 

Vraag 3 

Bij welke van onderstaande spelhervattingen mogen tegenstanders dichter 

dan 9,15 meter bij de bal staan?  

a) De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen. 

b) De strafschop waarvoor de speeltijd wordt verlengd. 

c) De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij in het strafschop-

gebied van de tegenpartij. 

d) De indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanuit het eigen 

strafschopgebied. 

 

Vraag 4 

Een middenvelder schiet op het doel van de tegenpartij. Op dat moment staat 

een medespeler van hem buitenspel, maar is volgens de scheidsrechter niet 

strafbaar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten bal komt nu via het 

bovenbeen van een op de doellijn staande verdediger voor de voeten van deze 

buitenspel staande medespeler, die vervolgens scoort. Wat beslist de scheids-

rechter?  

a) Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de 

buitenspel staande speler stond toen er op doel werd geschoten.  

b) Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de 

medespeler de bal ontving.  

c) Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een  

geldig doelpunt.  

d Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop. 

 
 
 

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

 

Vraag 5 

Vlak voordat het eindsignaal klinkt wordt een doelpunt gescoord. De assis-

tent-scheidsrechter heeft echter gevlagd wegens strafbaar buitenspel, 

maar de scheidsrechter heeft dat niet gezien en loopt gezamenlijk met de 

spelers richting kleedkamer. De assistent-scheidsrechter loopt gauw naar 

de scheidsrechter en vertelt hem dat het doelpunt gescoord werd door een 

speler die strafbaar buitenspel stond. De spelers van beide ploegen en de 

scheidsrechters met zijn assistenten waren nog op het speelveld. Wat zal 

de scheidsrechter nu moeten doen?  

a) De scheidsrechter mag niet meer op zijn beslissing terugkomen, want 

hij had reeds voor het einde van de wedstrijd gefloten.  

b) De scheidsrechter komt alsnog terug op zijn foutieve beslissing, hij 

vertelt de spelers dat het doelpunt niet wordt toegekend en laat het 

spel hervatten met een indirecte vrije schop voor buitenspel en fluit 

daarna af. 

c) Ondanks dat hij al voor het einde van de wedstrijd gefloten heeft, kan 

de scheidsrechter zijn beslissing wijzigen totdat hij in zijn kleedkamer 

is. Hij keurt het doelpunt dus gewoon af.  

d) Ondanks dat hij al voor het einde van de wedstrijd gefloten heeft, kan 

de scheidsrechter zijn beslissing wijzigen zolang hij zich nog op het 

speelveld begeeft. Hij keurt het doelpunt dus gewoon af. 

 

 
Antwoorden september 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 

Oktober  November    December  

7 Thom de Gucht 1 Roelof Michel 1 Gerben Smeenk  

8 Erik Nieuwenhuijsen 6 Luuk Mentink  1 Gerard Veneman  

11 Gerhard Langenkamp-Erelid 7 Sezgin Degirmenci 2 Dyon Fikkert  

13 Marnix Mulder 8 Betsy van Huizen-Witteveen 2 Gerard Vloedgraven- Erelid 

13 Richard van Remmen 12 Henk Nijenhuis 3 Milan Rouwenhorst  

17 Rens Bluemink 12 Annemarie Rensink 5 Kees Dengerink  

17 Bennie Reusken 16 Daan Super 10 Piebe Zwier-lvv  

17 Justin Voppen 20 Gé Duchatteau-Erelid 15 Frits Brinks  

18 Nermin Halitovic 21 Gerard Harmelink-lvv 17 Dick Toorneman  

19 Amber Leushuis 22 Martijn de Leest 19 Gerrit Fikkert  

26 Rob van Zutphen 25 Ab Brilleman-Erelid 21 Henk Bluemink -lvv  

27 Jan Tepperik  27 Herman Schoneveld 30 Paul van Remmen  

     30 Stan Smit   

     31 Kees van Huizen  



Info DSV jaargang 22 nummer 4 september 2021  20 

 



Info DSV jaargang 22 nummer 4 september 2021  21 

 

Paralympics: als het even tegenzit… 

 
Na de Olympische Spelen in Tokyo is het de beurt aan het onder-

geschoven kindje: de ‘Paralympics’. Gelukkig is er de laatste jaren 

meer aandacht gekomen voor de Olympische Spelen voor beperk-

tere collega’s. Toch beginnen die helaas pas als de gezonde  

sporters hun wedstrijden hebben afgerond. Na zo’n drie weken 

mondiaal geweld en verdelen van medailles is de grootste aandacht 

er dan wel af, terwijl ik me eigenlijk afvraag of de paralympiërs 

geen hogere kijkcijfers verdienen. 
 

De eerste regio in Nederland is alweer klaar met de zomervakantie als de 

gehandicapte sporters in uiteenlopende disciplines en klassen nog moeten 
beginnen aan hun wedstrijden. De eerste scholen, bedrijven, maar ook 
verenigingen draaien alweer volop, zelfs ten tijde van COVID-19. Dat gaat 

natuurlijk ten koste van de aandacht voor de sporters die er vaak zo hard 
voor hebben moeten werken om hier überhaupt te komen. Zelfs extra 

hard. 
 
Waar het voor de ‘normale’ Olympiër al een hele toer is om zich te kwalifi-

ceren voor het eindtoernooi, is het voor de paralympiërs zo mogelijk nog 
zwaarder. Zij hebben hun handicap fysiek en mentaal moeten overwinnen 

en dat vind ik werkelijk een prestatie van formaat. In die zin is spreken 
van een ‘beperking’ eigenlijk misplaatst. Maar, eerlijk is eerlijk, ik heb er 

nooit iemand over gehoord en (even eerlijk) ik spreek ze ook niet dage-

lijks. Als je ziet met hoeveel doorzettingsvermogen en creativiteit deze 
mensen omgaan met hun tegenslagen zou ‘Crealympische Spelen’ wellicht 

een betere benaming zijn. 
 

 

Commissie Opleidingen  



Info DSV jaargang 22 nummer 4 september 2021  22 

 

Vervolg Commissie Opleidingen 

In die context bezien zou het niet meer dan terecht zijn als de zomer 
afgetrapt wordt met de Crealympics en dat de Olympische Spelen erop 

aansluiten. Ook uit praktisch oogpunt is dat veel handiger. Het is immers 
veel eenvoudiger (en dus sneller) alle gedane aanpassingen voor de gehan-

dicapte sporters weer weg te halen, dan het allemaal te moeten aanslepen 
en op te bouwen. Dan is de tijd tussen beide evenementen ook veel korter 
en kunnen we alles achter elkaar (of misschien zelfs wel voor een deel 

gelijktijdig) bekijken. Ongelijke monniken, gelijke kappen, zeg maar. Ik 
denk dat alle sporters daarmee de aandacht krijgen die ze verdienen. 

 
Handicap 
Het wordt wel wat verwarrend als we het over golf hebben. Dat is bijna 

120 jaar geen Olympische sport geweest, maar sinds 2016 is dat terug-
gedraaid en staat het weer op de agenda van dit geweldige evenement. 

Maar, wat schetst mijn verbazing? Bij de paralympische spelen ontbreekt 
golf, terwijl iedereen daar met een (dubbele) handicap speelt. Aan handi-

caps geen gebrek, zeg maar… 

 
Nee, serieus: het is toch van de gekke dat de Internationale Golf Federa-

tie nu nog moet lobbyen om golf ook voor paralympiërs in Parijs (2024) 
mogelijk te maken? Toen ik hier wat over opzocht, stuitte ik op het  
inspirerende verhaal van golfer Bob-Jan Dietrich (wel echt een golfnaam 

wat mij betreft).  
 

Als gevolg van een cyste in zijn ruggenmerg, liep deze topsporter op  
jonge leeftijd een incomplete dwarslaesie op. Ingepakt als een robot  
revalideerde hij in Utrecht en leerde daar opnieuw lopen. Met hulp van 

zijn vrienden (‘Dan gaan we allemaal golfen!’) en met een ijzersterke wil, 
vocht hij zichzelf terug naar eenzame hoogten. Op zijn 52e stond hij 

naast Joost Luiten (8e keer golfer van het jaar) en ontving de titel: 
‘Fysiek beperkte golfer van het jaar’. Het is dan 2017.  
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Hieronder de link naar het artikel over Bob-Jan uit mijn geboortestreek. 
 

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20180926_78943920?
utm_source=www.golf.nl&utm_medium=referral&utm_content=/ 

 
Dietrich zou een waardevolle aanvulling zijn bij de staf van het Nederlands 
Elftal, als je het mij vraagt. Over zijn revalidatie, de verwerking en het  

omgaan met zijn weerstand: ‘Ze leren je dealen met je beperking. Je wordt 
verantwoordelijk gemaakt voor je eigen lol en geluk. Want je hebt anderen 

niet nodig om je eigen doelen te bereiken,’ aldus Dietrich. Wát een baas! 
 
In het verlengde hiervan zou het goed zijn als het Nederlands Elftal eens op 

stagebezoek gaat bij het Nederlands G-team of een bezoekje brengt aan  
revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Eén weekje meelopen is genoeg 

om te beseffen dat het Nederlands Elftal veel meer zou moeten kunnen en 
voor elke grasspriet strijdt alsof hun leven ervan afhangt. Een coach als 

(gekke) Lowietje zie ik er wel voor aan.  

Als volleerd pedagoog en voormalig docent zou het hem sieren als hij de  
Oranje elite tot in elke vezel laat voelen hoe dankbaar zij mogen zijn dat ze 

kunnen sporten en voor de hoofdmacht van het land mogen uitkomen. Wil je 
dat niet? Dan voor jou tien anderen! 
 

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ 
Nee, dat is niet de gedachte die ik menig Oranjespeler toebedeel, mocht u dat 

na de vorige alinea denken. Na de diploma-uitreiking bij de KNVB-cursus, wijs 
ik cursisten altijd op de mogelijkheid G-voetbal te fluiten. Dat is prachtig om 
te doen. Je ziet de inzet en het genot van deze kanjers en het is een meer dan 

dankbare taak. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen, want de spelvreugde 
spat er vanaf, er is alleen maar leuk commentaar (‘Scheidsrechter, mag ik die 

gele kaart houden?’ of ‘Mag ik u een rode kaart geven?’). Mijn antwoord was 
steevast: ‘Tuurlijk, na de wedstrijd!’ en een ontwapenende lach verschijnt op 
de gezichten. Last but not least: zelfs met míjn overgewicht is het nog te  

belopen. Wie weet kunt u van dienst zijn bij een wedstrijd van deze toppers, 
voor wie de uitslag vaak niet eens van belang is. 

Vervolg Commissie Opleidingen  

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20180926_78943920?utm_source=www.golf.nl&utm_medium=referral&utm_content=/
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20180926_78943920?utm_source=www.golf.nl&utm_medium=referral&utm_content=/
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Hoe anders was dat op de huidige Paralympics die, op het moment dat ik 
dit schrijf, inmiddels beëindigd zijn? Je zult het je nauwelijks kunnen 

voorstellen, maar er zijn zieke geesten die tot werkelijk alles in staat 
zijn. 

 
De Belg Peter Genyn kwam naar Tokyo voor niets anders dan goud op het 
onderdeel wheelen en dan met name de sprintrace. Het zou een formali-

teit zijn geweest, ware het niet dat hij er drie uur voor de wedstrijd (!) 
achter kwam dat alle drie de banden van zijn rolstoel waren lek gestoken. 

Alsof dat niet genoeg was, heeft iemand ook nog zijn frame onbruikbaar 
gemaakt en er moest met man en macht aan gewerkt worden, om de boel 
provisorisch wedstrijd-klaar te maken.  

 

 

Wonder boven wonder is dat gelukt en, geloof het of niet, met zijn  
rolstoel die met duct tape aan elkaar hing, heeft deze topatleet zijn  
gouden plak binnengesleept. Tot op de dag van vandaag heeft niemand 

zich gemeld die de schuld op zich nam. Na het winnen van dit eremetaal 
schoot de geëmotioneerde Genyn uit Kalmthout vol, zo laat het interview 

direct na de wedstrijd zien. 
 
https://twitter.com/nossport/status/1434103439273959429 

Vervolg Commissie Opleidingen  

https://twitter.com/nossport/status/1434103439273959429
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
De Olympische gedachte ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ bestaat al  
zolang er Spelen zijn. Pierre de Coubertin bedacht deze leus, om jongeren 

meer aan het sporten te krijgen en lichaamsgericht te trainen. Hij was het 
ook, die ervoor zorgde dat de OS niet alleen meer in Griekenland gehouden 

werden, maar toegankelijk waren voor alle landen. Het evenement moest op 
zijn initiatief georganiseerd worden door steeds verschillende landen over de 
gehele wereld, zodat iedereen die dat wilde kon meedoen. Winnen was  

bijzaak, al denkt men daar tegenwoordig heel anders over. 

Als er ergens in dit artikel een overgang logisch is, dan is het wel na boven-
staande strip. In ons clubhuis hielden we begin september de traditionele 
openingsavond voor de Commissie Opleidingen. Een redelijke opkomst; men 

had er weer zin in.  
 

We behandelen de nieuwe spelregels, zoals we dat gewend zijn aan het begin 
van het seizoen, zodat iedereen er klaar voor is om deze regels toe te passen 
in de wedstrijden die voor hen liggen. Rudie en Alex hadden een prachtige 

presentatie voorbereid met zeer toepasselijke clips bij de regels.  
Een mooie combinatie van theorie en praktijk. Echter, de website van de 

IFAB gaf op het moment suprême niet thuis, waardoor we enigszins beperkt 
werden in onze presentatie. Hoewel dat even tegenzat, hebben beide heren 
de regels duidelijk kunnen maken; de beelden tonen wij u graag in oktober en 

tevens vernemen we dan graag hoe de eerste ervaringen ermee zijn in de 
praktijk. 
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Verder heeft Alex de vijf spelregelvragen behandeld en voor het eerst 
hebben we in onze nieuwe opzet een case voorgelegd en besproken. Daar-

in was iedere veldscheidsrechter even beperkt, want het betrof een case 
uit het zaalvoetbal. Even over de grens in België werd het voetballen al 

voor de wedstrijd onmogelijk gemaakt, omdat de zaalwachter ervoor 
zorgde dat het zicht beperkt werd. Hij deed opzettelijk het licht uit. 
Dat zal de trainer of leider van de bezoekers ook gedacht hebben, en hij 

zorgde ervoor dat bij de betreffende zaalwachter ook het licht uitging, 
maar dan in overdrachtelijke zin… Hoe beperkt kun je zijn, als je een 

dergelijke situatie niet beter kunt oplossen? Gelukkig konden veel van 
onze leden hier wel mee uit de voeten en er werden prima suggesties  
aangedragen. 

 
Na een korte discussies in de diverse groepen kwamen de meest prak-

tische oplossingen naar boven. U ziet maar weer: onze arbiters zijn zeker 
niet beperkt in hun bagage; sterker nog: deze wedstrijd zou gewoon  

gespeeld gaan worden, terwijl ze in België op dit moment nog steeds  

zoeken naar een passende oplossing… Ook waren we het erover eens, dat 
een dergelijke situatie zich zowel in de zaal als op het veld kan voordoen. 

Al met al keurig opgelost door de DSV’ers en we kijken nu al uit naar een 
volgende case voor de maand november. 
 

Beperkt in de zaal 
Persoonlijk heb ik veel opgestoken van mijn gehandicapte broer, Paul.  

Ik ben er dankbaar voor dat hij mij heeft doen beseffen dat het leven 
altijd zwaarder kan. Hij is exact vijfenhalf jaar ouder, maar geestelijk is 
hij ergens in zijn puberteit blijven hangen. Gezond geboren, maar na tien 

dagen door een hersenbloeding verlamd geraakt. Mijn ouders kregen van 
de behandelend artsen destijds de keuze: ‘U laat hem inslapen of u ziet 

hem opgroeien als een kasplantje’. Het zal je maar gezegd worden als 
kersverse, dolgelukkige ouders… Weg roze wolk, of regenboogwolk, om 
maar niemand voor het spreekwoordelijke hoofd te stoten. 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen  

Ooit mocht ik op jonge leeftijd met hem meedoen aan een voetbaltoernooi 
op zijn school, de mytylschool in Huizen. Een voetbaltoernooi voor gehan-

dicapten, waar ik als gezond mannetje van een jaar of 7 uitblonk. Vanzelf-
sprekend. Goed voor mijn zelfvertrouwen op dat moment, maar pas  

achteraf besefte ik de ongelijke strijd en het feit dat ik graag wilde  
winnen, was feitelijk erg ongepast. Eigenlijk was ik dus de beperkte.  
In mijn kortzichtige manier van denken als gezond kind ten opzichte van 

mijn gehandicapte medemens. Totaal niet bewust, totaal ongepast. En ik 
ben stiekem wel benieuwd naar uw gedachten als u iemand in een rolstoel 

over straat ziet gaan… Betrapt? 
 
Net zo ongepast vind ik dus het feit dat de Paralympics niet tegelijk  

gehouden worden met de Olympische Spelen. Maak ik me er druk over? 
Nee hoor, maar ik hoop wel mensen aan het denken te zetten. En in de 

toekomst, ver of nabij, hoop ik van ganser harte dat de paralympiërs het 
podium krijgen dat ze verdienen. Want ook daar valt nog een hoop te  

winnen, zodat sport ècht verbroedert. 

 
Tot slot beperk ik me nog tot enige formaliteiten: 

• 27/9 – 1/10: Week van de Scheidsrechter. Houd de kalender en de site 
goed in de gaten. 

• 28/9: Workshop Waarde(n)volle KeuzeRegie vervalt in verband met de 

FIFA-test in Apeldoorn*. 

• 7/10: Commissie Opleidingen: Case - Spelregelvragen – Praktijk  

spelregelwijzigingen zaal en veld. 

 

Met geenszins beperkte groeten, mede namens Alex en Rudie, 
 
Marcel van Schalkwijk 

 
 

 
* Voor de workshop Waarde(n)volle KeuzeRegie zoeken we nog een  

geschikt alternatief! 
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Ontspanningscommissie 

Donderdag 26 augustus was het dan zover, na ruim anderhalf jaar 

geen officiële clubavond gehad te hebben, was het dan nu tijd voor 

de openingsavond van het nieuwe voetbalseizoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard werd er eerst getraind onder leiding van Gerard  

Harmelink, waarna de avond begon. 

 

De Ontspanningscommissie had rodeostier Bertha gehuurd en hier 

werden de nodige ritjes op gemaakt. Het leuke was natuurlijk dat 

iedereen na een korte uitleg zelf aan de knoppen zat. De ene keer 

ging stier Bertha een stukje harder dan de andere keer.  
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Ook was er een mogelijkheid om met hockeyballen wijnflessen  

kapot te gooien. Echt een leuke activiteit om al je agressie van je af 

te gooien.. 

 

Dit leek gemakkelijk maar al snel kwam iedereen erachter dat het 

toch nog tegen viel. Wel bleek dat de flessen van Wines and  

Welcome van zulke kwaliteit waren dat deze met geen mogelijkheid 

kapot gegooid konden worden. Gelukkig waren er nog genoeg andere 

flessen die wel stuk gingen.  

 

De avond werd zoals het hoort afgesloten in ons clubhuis aan de 

Keurkamp, dit was de eerste van dit seizoen. Dat er nog velen  

mogen volgen. 

 

Paul Haarman 

Ontspanningscommissie 
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Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt 
 

Iedereen verdient een club 
Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. 

Waar je jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. 

Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. Van sport en hobby tot kunst en  

cultuur. En dat moet zo blijven.  

Daarom helpt Rabo ClubSupport lokale ale verenigingen met kennis, 
netwerk en geld. 

 

Stemmen kan van 4 tot en met 25 oktober 2021 

 
 

 
 
 

 
 

DEVENTER SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
EN OMSTREKEN (DSVEO) 

https://www.rabo-clubsupport.nl/salland/deelnemers/details/247917-

scheidsrechtersver-dter-en-omstr  
 
 

 

https://www.rabo-clubsupport.nl/salland/deelnemers/details/247917-scheidsrechtersver-dter-en-omstr
https://www.rabo-clubsupport.nl/salland/deelnemers/details/247917-scheidsrechtersver-dter-en-omstr
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Webshop: www.sportprijzen.com  
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DSV   -   SINT NICOLAAS 2020   -   DSV   
ZATERDAGMORGEN 27 NOVEMBER 2021 

VAN 10.00-11.30 UUR 
 
Ook voor dit jaar heeft de goedheiligman zich voorgenomen om de kinderen van de DSV te  
bezoeken. Hij nodigt hiervoor alle kinderen uit vanaf 2 tot en met 8 jaar om samen met hem en 
de zwarte pieten zijn verjaardag te vieren in het clubhuis van de DSV ‘De Keurkamp’ aan de  
Keurkampstraat te Deventer. 
 
Om het Sint Nicolaas en zijn knecht iets gemakkelijker te maken, verzoeken wij de leden en 
begunstigers om hun medewerking. Vult u a.u.b. zo compleet mogelijk het antwoordstrookje in 
en lever dit met de verschuldigde eigen bijdrage van  € 4,- per kind met een maximum van  
€ 10,- per lid en/of donateur, in bij G.H. Duchatteau. De uiterste inleverdatum is dit jaar  
gesteld op donderdag 14 oktober 2021 (nadien geen opgave meer mogelijk, stel de kinderen 
niet teleur).  
  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

  
OPGAVEFORMULIER TEN BEHOEVE VAN ST. NICOLAASFEEST (jeugd) 

Roepnaam               Familienaam                   Geboortedatum:       Jongen/meisje * 
..................       ..................        ..................        ..................... 
..................       ...................       ..................        ..................... 
..................       ...................       ..................        ..................... 
..................       ...................       ..................        ..................... 
* Graag duidelijk aangeven de geboortedatum en of het om een jongen/meisje gaat!!!!!!!!!!   
 
Het door mij verschuldigde bedrag bedraagt €                , en voldoe ik gelijktijdig met het 
inleveren van dit formulier. 
Denk aan Sint Nicolaas en vermeld hier enige wetenswaardigheden van uw  
kinderen/kleinkinderen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ingeleverd door: ........................................... 

 
Let op!! Uiterste inleverdatum donderdag 14 oktober 2021 

 
Het Sinterklaasfeest wordt mede mogelijk gemaakt 
door sponsoring van 
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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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Vervolg Ontspanningscommissie 

Zo’n 50 gevangen vissen, een kind aan de haak en 
het verhaal van de verdwenen paraplu…. 

 

Vrijdag 6 augustus verzamelde iedereen zich in Geesteren bij  

forelvijver De Broekbeke.  

 

Om 12.15 uur maakte iedereen zijn hengel 

gereed, zodat we daarna konden vissen tot 

17.00 uur.  

De vissen waren door het dolle heen, al bij de 

eerste worpen hadden een aantal direct een 

vis aan de haak. Het gerucht gaat dat Jan 

Henning samen met Gé Duchatteau stiekem 

dreuge worst als aas gebruikte en dit ten 

goede kwam van de vangst, want kort na de 

eerste vissen bleef het even stil.  

 

Gerard Harmelink had teveel gekeken naar de Olympische spelen. 

Tijdens het uitgooien van de hengel nam Gerard de houding aan van 

een kogelslingeraar en wilde hij zijn dobber lanceren op het water.  

Echter, hij had een snel aankomende rennende jongeman over het 

hoofd gezien en deze moest het 

bekopen met een haak in de 

hand.  

Gelukkig kon iedereen hier hard 

om lachen, en de toon voor de 

middag was gezet.  
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Derya was goed op weg, uiteindelijk haalde hij bijna 15 vissen uit het 

water. Wie goed had opgelet zag wel dat hij in het bezit was van meer-

dere hengels. Het waren er zoveel dat Derya een hoop vissen weggaf, 

iedereen blij. Ook had Derya de groep voorzien van lekkere hapjes. 

Worst, kaas, haring, satéstokjes en drinken.  

 

DJ Arjan was ook van de partij. Samen met zijn zoontje verzorgde hij 

heel Geesteren met een enorme box 

van muziek. Onder andere de  

wereldberoemde Jeffrey Kleine Koer-

kamp was te horen met zijn  

nummer ‘Ik kan nergens heen’. Een 

aantal keren werd Arjan door zijn 

buurman verzocht om het geluid te 

dempen, zelfs de vissen waren aan het 

dansen, en tja.. dan bijten ze niet.  

 

Rond 16.00 uur kwam het met bakken uit de hemel. De lucht werd zwart 

en het regende maar door. Ik had het goede idee om mijn tas te  

beschermen met een paraplu. 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Helaas had ik niet goed nagedacht over de windrichting, waardoor de 

opengeklapte felrode paraplu in het water terechtkwam. Iedereen 

had een theorie. ’Hij waait wel terug’, ‘loop maar naar de overkant’,  

’gooi je haak erin’. Al deze goede adviezen gaven niet de gewenste 

uitkomst. Terwijl de paraplu mooi in het midden van de vijver dreef, 

blies de wind onder de paraplu, waardoor deze weer rechtop kwam, 

zodat hij daarna net als de Titanic naar de bodem vertrok. Heel kort 

ging ‘My heart will go on’ van Céline Dion door mijn hoofd, maar… tijd 

is vis.  

 

Stephan Westervoorde was goed voor-

bereid door nog even naar de Action te 

gaan voor poncho’s en de nodige versna-

pering. Hij heeft hier zo goed over  

nagedacht, omdat de vijver was gevuld 

met rood-gele jasjes.  

 

Het was een superleuke dag, iedereen heeft een vis gevangen, dit was 

vorig jaar wel anders. Dus we konden allemaal met een glimlach naar 

Deventer rijden. Derya en ik willen jullie bedanken voor jullie vis-

adviezen, deelname en vooral de komische momenten, waardoor ik nog 

steeds een lach op mijn gezicht krijg.  

 

Hopelijk zien we elkaar weer bij de volgende 

editie!  

 

Eric Noortman 
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 
1D, 2A, 3C, 4B, 5D 

 
 

Het juiste antwoord op vraag 1 is D. 

 

Omdat de bal voor het laatst is aangeraakt door een verdediger  

blijven de opties inworp en hoekschop over. In dergelijke situaties is 

bepaald dat dan gekozen wordt voor de minst ingrijpende oplossing. En 

dat is dus een inworp, in dit geval voor de aanvallende partij, omdat de 

bal het laatst is aangeraakt door een verdediger.  

 

Het juiste antwoord op vraag 2 is A.  

 

Zie regel 3, pagina 22. Als de scheidsrechter niet op de hoogte is  

gebracht, dan mag de betreffende wisselspeler doorspelen, er is geen 

disciplinaire straf nodig en het voorval wordt gerapporteerd aan de 

bond. 

 

Het juiste antwoord op vraag 3 is C.  

 

Zie regel 13, pagina 63. Tot het moment dat de bal in het spel is, moeten 

alle tegenstanders op tenminste 9,15 meter van de bal blijven, tenzij ze 

op de eigen doellijn staan, tussen de palen. 

 

Het juiste antwoord op vraag 4 is B.  

 

Zie regel 11. Voor strafbaar buitenspel wordt altijd een indirecte vrije 

schop toegekend. In eerste instantie stond hij wel buitenspel, maar het 

werd pas strafbaar op het moment dat hij alsnog voordeel trok uit zijn 

buitenspelpositie door de bal te spelen die bewust is gered door een  

tegenstander.  

Uitleg spelregelvragen  
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Het juiste antwoord op vraag 5 is D.   

 

Zie regel 5, bladzijde 29. De scheidsrechter kan hier nog op zijn 

beslissing terugkomen. De assistent-scheidsrechter overtuigt de 

scheidsrechter dat voor het scoren van het doelpunt een speler 

strafbaar buitenspel stond en dat het doelpunt niet in stand kan 

blijven. Dit kan enkel als hij zich nog op het speelveld begeeft en 

niet meer zodra hij het speelveld verlaat en de kleedkamer binnen-

gaat. 

Vervolg uitleg spelregelvragen  
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