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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  

 

 

December 

2 t/m 14 december: clubhuis gesloten voor clubavonden en trainingen.  

 

Vanaf hier activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen 

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

21  Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten (trainingen op dinsdag gaan  

alleen door bij voldoende belangstelling). 

23  Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur avond in kerstsferen. 

28  Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

29  Oliebollen ophalen, onder voorbehoud. 

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

 

Januari 2022 

04  Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

06  Geen training. Vanaf 19.00 uur nieuwjaarsbiljarten en darten. 

11  Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

13  Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

18  Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

20  Training vanaf 19.30 uur. Vanaf  21.00 uur reünie voor (oud-)leden. 

25  Dinsdagtraining 19.30. Clubhuis gesloten. 

27  Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond/gastspreker. 
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Elke dinsdag– en donderdagavond is er gelegenheid  
tot trainen van 19.30-20.30 uur  

 

 
Februari 2022 

01 Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

03 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond. 

05  Herdenkingsdienst, tijd en locatie volgen. 

08  Dinsdagtraining 19.30. uur Clubhuis gesloten. 

08  Receptie voor genodigden, 19.30 uur. 

10  Geen training. Vanaf 19.30 uur speciale Jubileum clubavond. 

12  Jubileumfeest Lindeboom 20.00 uur. 

15  Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

17  Geen training. Vanaf 20.00 uur JALV 100-ste. 

22  Dinsdagtraining 19.30 uur. Clubhuis gesloten. 

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

 
 

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden. 

 

 

     Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave februari 2022,  

Uiterlijk 13 februari 2022 

 Jaargang 23, nummer 1 verschijnt 24 februari 2022  
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Van de Voorzitter  

Een jaar geleden alweer, het laatste voorwoord van toen 2020 en ik 

begon met: 

 

In wat voor tijden leven we … ik kon mij toen de vraag vele malen 

stellen, zoals ook nu weer in 2021. Maar ik vind nog steeds geen  

passend antwoord. Het lijkt wel of we na een kleine opleving eerder 

dit jaar nu wederom naar een soortgelijk eindejaar gaan, hoe bizar 

maar bovenal vervelend is dat.  

 

Een terugblik:  Corona is die zeer onwelkome gast die begin 2020 

onze voordeur inbeukte! Hij joeg oma naar de zolder en sloot de  

kinderen op in hun kamers. Zodra we iets zeggen, schreeuwt hij er 

dwars doorheen; zodra we iets willen, verbiedt hij het grijnzend. 

In de verpleeghuizen en daarbuiten sloeg corona keihard toe en veel 

zwakken stierven, en dat zonder de troostende nabijheid van hun 

naasten. Zwakken die een partner hadden, of sterk genoeg waren om 

zelfstandig te blijven wonen, kozen vaak voor isolement. Maar wat is 

er nog over van hun dagelijkse leven? De contacten zijn tot een mini-

mum beperkt en voor sommigen regeert de angst. 

 

Als je ons kabinet moet geloven, zijn er twee heren die de ridders 

zijn en voorop gaan in de strijd om Nederland te beschermen tegen 

corona. Maar wat is het resultaat?  

De Nederlandse IC-zorg is ‘efficiënt ingericht’: of zoveel als  

managers taal voor ‘zo goedkoop mogelijk’.  

 

Nee vooral geen overcapaciteit, maar juist hierdoor is er bij elke 

griep of andere toename een crisis in de ziekenhuizen. En ja toen 

kwam ook nog corona…. We gingen oogsten wat gezaaid is.  

Tienduizenden zorgmedewerkers hebben de strijd opgegeven. Ze 

trokken het niet meer. En ‘dat’ is de reden dat we nu nog minder  

IC-capaciteit hebben dan aan het begin van de coronacrisis.  
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Een tekst die uitstekend weergeeft hoe corona onze levens binnenwandel-

de, en als een tiran in de huizen en onze samenleving tekeer ging. Corona 

maakt niet alleen mensen fysiek ziek, maar het kost ook mensen hun  

vrijheid, hun baan, hun vrienden, hun familie en hun bedrijf! Het tastte 

bij veel mensen hun geestelijke gezondheid aan. Het op de kop zetten van 

de samenleving, de tweedeling slaat diepe wonden in onze maatschappij. 

Het groene vinkje werd aan de man gebracht als V van vrijheid en niet als 

V van verantwoordelijkheid, een kapitale fout. Bij inhoudelijke vragen is 

het Wegwuiven, Weglachen, Wegmoffelen!  

 

Zijn we nu, ruim een jaar verder nog steeds zo positief? ik denk dat de 

meningen hierover verdeeld zijn en juist dat is hetgeen mij zorgen baart. 

Niet alleen hoe we er emotioneel instaan, maar meer hoe we ons hierin 

uiten ten opzichte van anderen.  

 

Groepsdenken zit dan ook in onze genen, een eigenschap met de mooie 

kant dat we ons verbonden kunnen voelen met meer mensen dan alleen 

onze nabije verwanten. We zijn solidair met elkaar, rekenen op elkaar en 

zien het als een soort wederkerigheid.  

Helaas heeft dit groepsdenken ook een minder fijne kant, de verbonden-

heid met deze groepsgenoten kan omslaan in afkeer van diegenen die niet 

bij hun groep horen. We zien de anderen als bedreiging voor hun groep en 

kunnen elkaar opzwepen in een aversie ten opzichte van de andere. We 

vormen hier een beeld door iets te vinden van die andere persoon, zijn 

meningen, zijn motieven en gevoelens. De andere moet wel slechter zijn 

want wij zijn immers goed.  

 

Maar waar kan dit op uit lopen, de risico’s van een geworden hetze willen 

we niet onder ogen zien als het gaat om ‘WIE’ we moeten uitsluiten…. 

 

 

Vervolg Voorwoord  
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Vervolg Voorwoord 

Momenteel lopen de discussies over het coronabeleid hoog op. Ook 

binnen de DSV zijn de meningen verdeeld. Er zijn een hoop argumen-

ten in het maken van keuzes, maar ook voldoende om deze niet te 

maken. Voor een ieder zijn eigen recht in een vrij te maken keuze en 

zo zou het altijd moeten zijn. 

Laten we de empathie geen eenrichtingsverkeer laten zijn vanuit het 

groepsdenken, maar vanuit het respect voor een ieders mening.  

De verbondenheid van ons als DSV’ers met als motto ‘samen staan 

we sterk’ is namelijk vele malen groter. 

 

Als voorzitter van deze prachtige vereniging is het dan ook niet aan 

mij om hier iets van te vinden of te zeggen wat goed of fout is van 

het ‘coronabeleid’ in zijn algemeen. Dit zou het spreekwoordelijk 

begeven op glad ijs zijn en dus niet verstandig. Het is niet mijn  

mening die telt, maar we volgen gezamenlijk de bestuurlijke moge-

lijkheden op die ons zijn gegeven. Of sommige van deze keuzes  

anders waren geweest als we ons DSV-hart hadden gevolgd of de 

stemmen van onze leden? Misschien wel…. maar helaas is dit niet 

relevant.   

 

Laten WIJ wel zorgen voor elkaar en niet het ‘groepsdenken’ bepa-

lend laten zijn. Laat niet je vriendengroep, je vereniging, je familie 

uit elkaar vallen omdat iedereen gelijk is, maar toch stiekem de één 

net iets meer dan de andere…. Steun elkaar en wees er voor elkaar. 

 

Als ik dit voorwoord schrijf is ons clubhuis inmiddels helaas weer 

gesloten en wachten we de verdere vorderingen weer af. We kunnen 

trainen en zullen dit dan ook blijven doen. Laten we samen proberen 

te verbinden door op het veld te zijn, aan onze fysiek en conditie te 

blijven werken en voor een ieder een luisterend oor te hebben.  
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Via onze gebruikelijke kanalen houden we u op de hoogte van de veran-

deringen en nieuwtjes. 

 

We gaan ons focussen op de maand december en wat er nog aan activi-

teiten kan en mag. Tevens het voorwerk naar het nieuwe jaar vol met 

belangrijke zaken voor onze DSV; een aankomende ALV, een jaar van 

ons 100-jarig jubileum en het dossier De Marke Zuid.  

 
Hopelijk tot gauw aan de Keurkamp, voor nu blijf gezond en zorg voor 

uw naasten!  

 

     ‘Samen staan we Sterk’ 

 

Peter Stolk 

Voorzitter 

Vervolg Voorwoord 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Het Bonusgetal seizoen  
2021–2022 

 

Als deze info uitkomt, hebben we, de bonusgetaldeelnemers, met z’n 

allen de kinderen weer heel blij gemaakt. Met de prachtige cadeaus 

die de sint kon kopen door jullie deelname vorig seizoen aan het  

bonusgetal. 

 

Ook dit seizoen doen velen weer mee met de bonusgetaltrekking. 

Maar in mijn lijst van heden heb ik ook nog wat deelnemers van het 

vorige seizoen die nog niet betaald hebben. Ik ben ervan uitgegaan 

dat je nog verder mee wilt spelen, dus heb ik je nummer nog steeds in 

de bingomachine zitten. Maar, helaas je nummer is nog niet getrok-

ken.  

 

Mocht jij diegene zijn, wil je dan met mij contact opnemen of je nog 

meedoet. Zo ja, dan kan ik je een tikkie sturen, zo nee dan ben ik  

genoodzaakt je in het ergste geval van de lijst af te moeten halen.  

 

Want, ik als de bonusman moet nu bijna mijn halfjaarcijfers laten 

zien aan de penningmeester. 

Dus de sint en ik hopen op een snelle reactie van de mogelijke deel-

nemers. 

 

O ja, mocht je nog een nummer willen voor de tweede helft van het 

seizoen. Dat kan! Neem dan contact met me op. 

 

De Bonusman, 

Gerard 

De Bonusman 



Info DSV jaargang 22 nummer 5 december 2021  11 

 



Info DSV jaargang 22 nummer 5 december 2021  12 

 



Info DSV jaargang 22 nummer 5 december 2021  13 

 

Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Spelregelvragen december 2021 

Commissie Opleidingen 
 

 

 

Vraag 1  

In een regenachtige wedstrijd gooit de keeper, geholpen door harde wind, 

vanuit zijn eigen strafschopgebied de bal in het doel van de tegenpartij. Hoe 

moet de scheidsrechter hierop reageren? 

a) De keeper bestraffen met een indirecte vrije schop. 

b) De keeper bestraffen met een indirecte vrije schop en waarschuwen 

door het tonen van de gele kaart. 

c) Een doelpunt toekennen. 

d) Een doelschop toekennen. 

 

 

Vraag 2 

In een plaatselijke derby komt een middenvelder met buitensporige inzet op 

zijn tegenstander in, maar hij raakt zijn tegenstander NIET. Dit gebeurt op 

een afstand van 5 meter naast de strafschopstip. Hoe moet de scheidsrech-

ter hierop reageren?  

a) Met een directe vrije schop of strafschop en een gele kaart voor de 

overtreder. 

b) Met een directe vrije schop of strafschop en een rode kaart voor de 

overtreder. 

c) Met alleen een directe vrije schop of strafschop en geen kaart, omdat 

de tegenstander niet is geraakt. 

d) De scheidsrechter laat doorspelen, maar waarschuwt de middenvelder 

bij de eerstvolgende onderbreking met een gele kaart. 

 

 

 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen december 2021 

Commissie Opleidingen 
 

 

 

Vraag 3 

In de rust scheldt de trainer de scheidsrechter uit. Men is op dat moment 

niet meer op het speelveld. Hoe moet de scheidsrechter hier handelen? 

a) De scheidsrechter zal de trainer de rode kaart tonen en niet meer in de 

dug-out toelaten voor de tweede helft. 

b) Omdat dit niet op het veld gebeurde, maar in de kleedkamer, wordt de 

trainer hiervoor de gele kaart getoond. 

c) De scheidsrechter toont geen kaart, maar dient het gebeuren aan de bond 

door te geven. 

d) De scheidsrechter zal de trainer de rode kaart tonen en de wedstrijd  

staken. 

 

 

Vraag 4 

Er moet een vrije schop worden genomen, omdat een speler zijn tegenstander 

vasthoudt binnen het doelgebied. Waar dient deze vrije schop nu genomen te 

worden?  

a) Op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn vanaf 

een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding of vanaf de 

strafschopstip.  

b) Vanaf de strafschopstip. 

c) Vanaf elk willekeurig punt binnen die helft van het doelgebied, waarin de 

overtreding is begaan of vanaf de strafschopstip. 

d) Vanaf elk willekeurig gelegen punt binnen het doelgebied of vanaf de 

strafschopstip.   

 

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

 

Vraag 5 

Er moet een strafschop worden genomen. Op het moment dat de bal wordt 

getrapt, is de keeper al enkele meters naar voren gestapt en de bal  

verdwijnt onder hem door in het doel. Wat moet de scheidsrechter  

beslissen?  

a) Doelpunt.  

b) Doelschop. 

c) De keeper een gele kaart tonen en de strafschop over laten nemen. 

d) De keeper een vermaning geven en de strafschop over laten nemen. 

 

 
Antwoorden december 2021 

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op de pagina’s 47 en 48.  

 
 

 

 

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

fijne verjaardag toegewenst: 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

Verjaardagen komende maanden 

December   Januari    Februari  

1 Gerben Smeenk  1 Hennie Ruiter 4 Mehmet Kurt 

1 Gerard Veneman  6 Frank Jansen 9 Wilco Lobbert 

2 Dyon Fikkert  6 Andre Leushuis 10 Derya Serik 

2 Gerard Vloedgraven- erelid  6 Jeremy vd Ley 15 Wim Bronsvoort 

3 Milan Rouwenhorst  9 Rob van Broekhuizen 15 Rudi Middendorp 

5 Kees Dengerink  11 Engin Karpuz 18 Evert-Jan Eggink 

6 Bas van Gils  12 Henk Borkent 19 Edwin Mulder 

9 Bobby Brüggeman  16 Jan de Kaste 22 Frans te Riele 

10 Piebe Zwier -lvv  18 Henk Timmermans 23 Roelof Timmermans 

15 Frits Brinks  19 Ernst ter Mate 26 Marc Haverkamp 

15 Kaya Serik  26 Rudy Karrenbeld 27 Hanneke Schaap 

17 Dick Toorneman  26 Gerrit van de Pol 28 Sjoerd Nanninga 

19 Gerrit Fikkert  29 Jan Krooshof 29 Maarten Hulst 

21 Henk Bluemink-lvv  30 Marinus de Winter    

30 Paul van Remmen        

30 Stan Smit        

31 Kees van Huizen        
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De DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken) organiseert 

volgend jaar alweer de 27ste halve klaverjas-kaartmarathon en wel op  

zaterdag 19 maart 2022 van 10.00 tot 18.00 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 € 13,- per persoon. Hiervoor krijgt u bij binnenkomst een kop 
koffie/thee aangeboden, een stamppottenmaaltijd en ’s middags zal met een 

snack worden rondgegaan. 

 

De winnaars van het kaarten zullen zeker in de prijzen vallen, er is een  

prijzenkans van 50% voor de deelnemers aan de kaartmarathon!!!! 
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 11 maart 2022. 

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag  

19 maart 2022 met ...............personen.  

De kosten à € 13,- 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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Beperkt beperkt verbonden 
 

Vele positieve reacties mocht ik ontvangen naar aanleiding van het 

vorige artikel van de commissie Opleidingen over de Paralympics 

(of ‘Als het even tegenzit’). Mooi om te beseffen dat ons clubblad 

zo goed gelezen wordt, want dat is toch waar we de moeite voor 

doen als we zoeken naar inspiratie voor een aardig artikel of waar 

Wilma ons achter de broek aan zit om alles tijdig in te leveren, 

zodat het weer een goed gevuld Info-bulletin mag worden. 

 

Wat ik me nooit had gerealiseerd, is dat het artikel dat u nu onder 

ogen heeft, tot stand is gekomen onder beperkte omstandigheden. 

Zowel ondergetekende als Wilma zijn slachtoffer geworden van het 

lelijke COVID-virus. Dat maakt, dat dit artikel wat korter wordt dan u 

normaliter van mij gewend bent, want ik schrijf het vanaf mijn bed op 

de COVID-afdeling van het Deventer Ziekenhuis waar ik inmiddels 

alweer vijf dagen verblijf. Ik probeer de beperkte energie die ik vind 

te benutten om snel wat zaken op papier te krijgen. Een inkijkje in hoe 

zo’n artikel tot stand komt, is misschien wel aardig. 

 

Vaak ben ik wel gespitst op de actualiteiten die spelen en die probeer 

ik dan mee te nemen in ons verhaal. Ook mijn mede-commissieleden 

vraag ik altijd om suggesties; we doen het immers samen. Dingen die 

zij hebben aangedragen voor deze editie, waren bijvoorbeeld: 50 jaar 

vrouwenvoetbal, reacties op de nieuwe coronamaatregelen, toename 

wanordelijkheden in en rond de stadions, scheidsrechters die fluiten 

op het veld èn in de zaal, het scheidsrechtertekort, 53 clubs die van 

de zondag naar de zaterdag gaan, het Nederlands elftal dat zich  

geplaatst heeft of Portugal dat zich niet rechtstreeks geplaatst 

heeft. U ziet, aan input geen gebrek, maar zie er maar eens chocola 

van te maken in deze decembertijd. En gewoonlijk blikken we even  

terug en vooruit naar onze activiteiten op de clubavonden.  

Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen 

Op de spelregelavond werd goed interactief meegedaan en we beke-

ken verrassende Mongoolse tiki-taka beelden, waar achteraf toch veel 

meer te zien was dan vooraf verwacht.  

 

Ook de verplaatste speciale avond over Waarde(n)volle Keuzeregie 

werd door de aanwezigen enorm gewaardeerd. Vol verrassingen en erg 

persoonlijk, met respect voor ieders inbreng. Kritieken waren lovend 

en geïnspireerd ging ieder zijns weegs.  

 

Af en toe kom ik dan ook nog spontaan wat dingen tegen op de socials 

en dan veeg ik dat maar bijeen en dan komt er meestal wel wat  

aardigs uit. 

 

Om met dat laatste te beginnen, de social media, daar kwam ik dit 

keer op LinkedIn toch een prachtige column tegen van een moeder die 

schrijft over haar verstandelijk beperkte zoon. Dat doet ze al vele 

jaren en bijgaande column stamt uit 2016, maar is van onschatbare 

waarde en sluit prachtig aan op ons artikel van de vorige keer. Zelden 

zo’n treffend, kwetsbaar, krachtig en liefdevol betoog van een  

moeder over haar gehandicapte zoon gelezen.  

 

Ik neem het hier graag integraal over: 
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Vervolg Commissie Opleidingen  
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De column liet op mij een onuitwisbare indruk achter. Zoon Job is  

inmiddels overleden… 

 

Als je dit leest, is al het andere toch maar bijzaak.  

 

Dan doet het er helemaal niet toe of er een tekort aan scheidsrech-

ters is (dat is er al jaren en we werken er keihard aan om dat in te  

halen).  

Of dat we inmiddels 50 jaar vrouwenvoetbal hebben, waarvan ik moet 

zeggen dat die de laatste jaren wel een stormachtige ontwikkeling 

heeft doorgemaakt en we mogen trots zijn op onze Oranje Leeuwinnen. 

Dat Nederland zich plaatst en Portugal niet, het staat niet in verhou-

ding tot vorenstaand bericht van Annemarie, Jobs moeder.  

Net zo min als de toename van de wanordelijkheden in en rond de  

stadions of de reacties op de coronamaatregelen. Wie is hier nu  

beperkt? 

 

En dat er dan 53 clubs verkassen van de zondag naar de zaterdag 

(waaronder Epe, Brummen en Tubantia), dat zal allemaal wel. Iedereen 

doet maar wat. Niemand weet wat precies. Zelfs het kabinet niet. 

 

Voor mij staat, juist in deze tijd, één ding als een paal boven water:  

we hebben elkaar KEIHARD nodig in deze tijd. Verbinding en  

verbroedering voor verzet. Zet het eigen ego opzij en wees er voor 

elkaar. Samen staan wij sterk! 

 

Met verbindende groeten, mede namens Alex en Rudie, 

 

Marcel van Schalkwijk 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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De Jubileum klaverjasmarathon van de DSV (Scheidsrechters-

vereniging Deventer en Omstreken) kon nog net met de aange-

scherpte coronamaatregelen gehouden worden met inachtneming van 

de verplichte CTB-plicht op zaterdag 13 november jl. 

 

Nadat de drie voorafgaande geplande marathons helaas niet georgani-

seerd mochten worden, waren de verwachtingen bij velen hoopvol om 

dit keer de Jubileumeditie wel te mogen organiseren en deel te  

mogen nemen. Met de uiteindelijk 60 deelnemers die verwelkomd  

konden worden, zorgden zij weer voor een goed gevuld clubhuis. 
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En met de fantastische barbezetting door Wilma, Dinie en Piebe werd 

een ieder voorzien van een kopje koffie bij binnenkomst, met een 

heerlijk stuk gebak, verzorgd en gesponsord door onze meester-

bakker Ab van Buuren. Tussen de middag waren er belegde broodjes 

en heerlijke erwten- of tomatensoep en na de lunch werd tussen het 

kaarten door een ieder voorzien van wat bittergarnituur. 

 

Ook de administratie van de behaalde 

scores om zo de tussentijdse ranglijsten 

in te zien en de definitieve eindstand  

bekend te kunnen maken, was dit jaar 

weer in goede handen van Roelof Michel.  

 

Roelof moest tussentijds toch nog wel 

enkele correcties aanbrengen in de  

tellijsten van de deelnemers en om zo  

iedereen tijdig te kunnen informeren over 

hun behaalde scores.   

 

De mogelijkheid om tijdens de lunchpauze 

aan de aanwezigen enkele loten te kunnen 

verkopen, om deel te kunnen nemen aan de 

verloting en zo een prijsje te kunnen  

bemachtigen van de zeer uitgebreide 

prijzentafel verliep geruisloos en snel.  
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Voorafgaand aan het bekend maken van de winnaars van de  
klaverjasmarathon werd eerst begonnen met de trekking van 
de lotnummers en de uitreiking van de prijzen door Piebe 

Zwier, Peter Stolk en Gé Duchatteau vlot na de laatste  
gespeelde klaverjasboom, en konden de drie met prijzen gevul-
de tafels in snel tempo aan de gelukkige winnaars worden over-
handigd. 
 

Hierna kon Roelof aan het einde van de dag, de winnaar van de 
Jubileumeditie van de DSVenO klaverjasmarathon bekend  
maken. 
 
Ditmaal waren de eerste drie plaatsen door dames behaald en 

konden zij naar voren geroepen worden om een prijs uit te  
zoeken van de rijkelijk uitgestalde aantallen prijzen. 
 
De winnares van de Jubileumeditie was 

 
Riet de Caluwe 

 
en op de tweede plaats Gerda Preuter en de derde plaats  
Yvette Deen. 
Daarna waren Gé Duchatteau en Jan Emens respectievelijk 
vierde en vijfde. 



Info DSV jaargang 22 nummer 5 december 2021  29 

 

 
 

 

 
Voor het beschikbaar 
stellen van de prijzen 
dit jaar werden alle 
sponsoren John, Jan 

en Henk weer  
bedankt voor het  
ingebrachte aantal 
prijzen. 
 

Namens Ab van Buuren als voorzitter van de Jubileumcommis-
sie werden de organisatieleden van harte bedankt en verder 
een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan 
het welslagen van dit evenement, die voorafgaand, tijdens  
en/of nadien bij het opruimen van het clubhuis hebben gehol-

pen en het clubhuis weer in orde hebben weten te brengen.  
 
De commissie hoopt en verwacht dat velen ook op zaterdag  
19 maart 2022 weer van de partij zijn en wederom dan weer 
kunnen komen om deel te nemen aan de klaverjasmarathon van 

ons aller DSVenO. 
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Ontspanningscommissie 

Algemene vragen 

1. Welke ex-PSV’er pakte in het seizoen 2014/2015 de snelste 

rode kaart van de Eredivisie? 

 

2. Het record van de meeste rode kaarten (7) in de Eredivisie 

staat al een tijdje op naam van Gregoor van Dijk en Joey van 

den Berg. Welke ex-VVV Venlo-speler kwam daar in februari 

2021 bij? 

 

3. In het seizoen 2021/2022 staan 11 Nederlanders onder  

contract bij een club in de MLS, noem er minimaal 5. 

 

4. Welke club speelde na Ajax, Feyenoord en PSV de meeste 

wedstrijden in de Eredivisie? 

 

5. Sinds donderdag 12 augustus 2021 is Antoni Milambo de 

jongste debutant van Feyenoord. Antoni Milambo was tijdens 

zijn debuut 16 jaar en 131 dagen. Welke speler van het  

huidige Nederlandse Elftal ging Antoni Milambo voor? 

 

Logo’s 

In elke afbeelding zijn drie logo’s van clubs verwerkt, weet jij  

welke? 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

 

Bundesliga                     Keuken Kampioen Divisie 

    

  
Keuken Kampioen Divisie                 KKD/Eredivisie  
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Paspoort 

 

1.  Van welke speler is dit paspoort? 

2.  Dit is het paspoort van Mitchel Bakker, welke club ontbreekt? 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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3. Van welke speler is dit paspoort? 

4.  Dit is het paspoort van Ryan Babel, welke club ontbreekt? 

 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Vervolg Ontspanningscommissie 
Antwoorden ‘Algemene vragen’ 

1.   Welke ex-PSV’er pakte in het seizoen 2014/2015 de snelste rode 

kaart van de Eredivisie? 

 Jetro Willems, tijdens de wedstrijd NAC Breda – PSV. 

 

2.   Het record van de meeste rode kaarten (7) in de Eredivisie staat 

al een tijdje op naam van Gregoor van Dijk en Joey van den Berg. 

Welke ex-VVV Venlo-speler kwam daar in februari 2021 bij? 

 Christian Kum. 

 

3.   In het seizoen 2021/2022 staan 11 Nederlanders onder contract 

bij een club in de MLS, noem er minimaal 5. 

 Danny Hoesen (Austin FC). 

 Eloy Room, Vito Wormgoor (beide Columbus Crew). 

 Jamiro Monteiro (Philadelphia Union). 

 Johan Kappelenhof (Chicago Fire). 

 Kenneth Vermeer, Jürgen Locadia, Maikel van der Werff  

(FC Cincinatti). 

 Kai Koreniuk (LA Galaxy). 

 Kelvin Leerdam, Nick Marsman (Miami CF). 

 Nigel Robertha (DC United). 

 Silvester van der Water (Orlando City). 

 

4.   Welke club speelde na Ajax, Feyenoord en PSV de meeste  

wedstrijden in de Eredivisie? 

 Sparta Rotterdam. 

 

5.   Sinds donderdag 12 augustus 2021 is Antoni Milambo de jongste 

debutant van Feyenoord. Antoni Milambo was tijdens zijn debuut 

16 jaar en 131 dagen. Welke speler van het huidige Nederlandse 

Elftal ging Antoni Milambo voor? 

 Georgino Wijnaldum, hij was bij zijn debuut 16 jaar en 148 dagen oud. 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Antwoorden Paspoort 

1. Virgil Misidjan. 

2. Bayer Leverkusen. 

3. Patrick van Aanholt. 

4. Galatasary.  

 

Antwoorden ‘Logo’s’  

1.  TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Koln en FC Ausburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Telstar, Almere City FC en Jong Ajax 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

3. De Graafschap, SVB Excelsior en Volendam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  FC Emmen, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo 
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Ondanks de vervelende tijd waarin we zitten, moeten we ons toch voorberei-

den op het 41e Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. De Scheidsrechters-

vereniging Zwolle e.o. organiseert op zaterdag 8 januari 2022 het toernooi in 

de KHC-hal van de v.v. KHC te Kampen. Noteer dit alvast in uw agenda. Het 

toernooi van 2021 ging helaas niet door wegens Corona-maatregelen van de 

overheid. De DSV was de winnaar van de laatste editie in 2020 en wil natuur-

lijk de titel in 2022 verdedigen, en zal een sterk team afvaardigen. 

 

De poule-indeling is nog niet bekend. De loting voor het toernooi zal plaats-

vinden op een van de bestuursvergaderingen van Scheidsrechtersvereniging 

Zwolle e.o. Zodra het bekend is, zullen we jullie via diverse mediakanalen van 

de DSV daarvan op de hoogte houden. De TC wenst alle deelnemers, toeschou-

wers, en begeleiding een sportief, gezellig en onvergetelijk toernooi toe. 

 

Tenslotte wensen we alle leden en familieleden fijne feestdagen toe. Laten we 

het glas heffen op alle mooie dingen in het leven. Op een gezellige, feestelijke 

tijd en op wat het nieuwe jaar ons gaat geven. 

 

Technische Commissie 

Deya Serik, Ronny Mulder en 

Sezgin Degirmenci 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            DSV winnaar van het 40e Jan Willem van Essen  

  zaalvoetbaltoernooi in 2020 

 

Zaalvoetbaltoernooi COVS Distr. Oost 
AFGELAST 
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Op 30 september begroette de DSV voor het eerst - na de coronastop - een 

gastspreker. Jaap Uilenberg uit Enschede beet dit seizoen de spits af. Hij is 

oud-scheidsrechter betaald voetbal en tegenwoordig nog lid van de scheids-
rechters-ontwikkelgroep van de UEFA.  

 

Hij heeft na de 15 jaar als actief 

scheidsrechter, gewerkt als hoofd 

scheidsrechterszaken bv, nationaal en 
internationaal coach, scheidsrechters-

waarnemer bij internationale wedstrij-

den en lid van de scheidrechter-

commissie van de UEFA. Ook verzorgt 

hij -tot nu toe- in Turkije cursussen 
voor scheidsrechters betaald voetbal. 

Met veel voorbeelden in verhalen,  

ondersteund met beelden, boeide hij 

de aanwezige DSVers en enkele gasten.  

 
Uit de vele verhalen enkele ‘highlights’:   

*    Leer als scheidsrechter omgaan met teleurstellingen. Je kunt niet alles 

goed doen, maar streef ernaar het zo goed mogelijk te doen. Train je  

lichaam, houd spelregelkennis bij, leef gezond. 

 *   In een wedstrijd moet je er vanaf minuut 1 staan. De scheidsrechter  
bepaalt de grenzen van het spel. Als je de kans krijgt … zet dan de lijn 

neer, geef duidelijk aan wat wel/niet kan/mag. Wees daarin consequent. 

(Met een voorbeeld uit Kill the Referee (verhaal en beeld) maakte hij  

duidelijk hoe een verkeerde beslissing door kan werken.)    

 

Spreker van de maand 
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  *  Stop als je niet meer voldoende gemotiveerd bent. (Jaap heeft succes-

vol gestreden tegen de leeftijdsgrens in het betaald voetbal; hij mocht 

door … maar bemerkte enkele jaren later dat hij niet meer optimaal kon/
wilde functioneren en heeft zijn stelling zelf in praktijk gebracht.) Ook 

al is ‘fluiten’ een fantastische hobby, het is mensenwerk … met alles wat 

daarbij hoort aan vreugde en teleurstelling. Leer daarmee om te gaan.         

 *   De VAR moet zich niet bemoeien met wat een scheidsrechter zelf kan 

waarnemen en wel overwogen - op feiten gebaseerd - adviseren. De   
scheidsrechter is (en blijft) de eindverantwoordelijke. 

 

Het was al ver na 22.30 uur dat voorzitter Peter Stolk Jaap bedankte en 

met de nodige attenties naar Enschede liet vertrekken. 

 

Han Marsman 
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 

1D, 2B, 3A, 4D, 5A 
 

 

Het juiste antwoord op vraag 1 is D. 

 

Als de keeper de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij gooit, 

dan wordt een doelschop toegekend (zie ook: regel 10 op bladzijde 48 

van het spelregelboek). 

 

 

Het juiste antwoord op vraag 2 is B.  

 

Hier gaat het om trappen of proberen te trappen. De straf is voor  

beide situaties gelijk. Wordt de tegenstander niet geraakt, doordat 

betrokkene dit nog net kon ontwijken, dan ook blijft de straf een rode 

kaart. Met buitensporige inzet betekent, dat de speler de noodzake-

lijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegen-

stander in gevaar brengt. Een tackle of het aangaan van een duel waar-

bij de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht, moet 

worden bestraft als ernstig gemeen spel. En voor ernstig gemeen spel is 

de sanctie een rode kaart. In dit geval moet het spel hervat worden 

met een directe vrije schop of strafschop. 

 

 

Het juiste antwoord op vraag 3 is A.  

 

De scheidsrechter toont de trainer de rode kaart. Teamofficials die de 

confrontatie aangaan met een wedstrijdofficial, dienen verwijderd te 

worden. Dit is ook van toepassing in de rust en ook dan dient de rode 

kaart te worden getoond.  

 

Uitleg spelregelvragen  
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Het juiste antwoord op vraag 4 is D.  

 

Als de overtreding wordt begaan door een verdediger op een aan-

valler, dan volgt een strafschop. Als de overtreding wordt begaan 

door een aanvaller, dan mag de vrije schop worden genomen vanaf 

elk willekeurig gelegen punt binnen het doelgebied  (zie ook: regel 

13 op bladzijde 63 van het spelregelboek). 

 

 

Het juiste antwoord op vraag 5 is A.   

 

De scheidsrechter wacht hier het resultaat van de strafschop af. 

Omdat de bal in het doel gaat, hoeft deze, ondanks dat de keeper 

een overtreding heeft begaan, niet te worden overgenomen en 

wordt een doelpunt toegekend. De keeper hoeft geen gele kaart 

getoond te worden (zie ook: de schematische samenvatting in regel 

14 op bladzijde 68 van het spelregelboek). 

Vervolg uitleg spelregelvragen  
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