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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  

 

 

Februari 2022 

24 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00-23.30 uur vrije avond. 

 

Maart 

03 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond.   

10 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

17 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond. 

19 Klaverjasmarathon, aanvang 10.00 uur. 

24 Geen training. Vanaf 20.00 uur veiling met Bas Nijhuis. 

31 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Fifa avond.    

 

April  

07 Geen training Vanaf 20.00 tot 24.00 uur, 100ste JALV. 

09 Paasbingo, jubileumeditie aanvang 20.00 uur. 

14 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond.  

19 Receptie 100-jarig bestaan (genodigden). 

21 Jubileumclubavond met (gast)training. Vanaf 19.30 uur. 

22 Herdenkingsdienst.  

23 Jubileumfeest Lindeboom (leden en donateurs). 

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

 

 
Overige data om te onthouden! 

Elke dinsdag training vanaf 19.30 uur, bij voldoende animo, clubhuis gesloten. 

 

5 mei: Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur vrije avond. 

19 mei: Reünie voor (oud-)leden in het kader van het jubileum. 

26 mei: Hemelvaartsdag. training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur vrije avond. 

25 juni : NK veldvoetbal COVS, in Nijmegen (o.v.b.). 

2 juli: IJssel en Berkel toernooi COVS District Oost te Voorst (o.v.b.). 

9 juli: Jubileumactiviteit familiedag. 

 
 

Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden. 

 

 

     Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave april 2022,  

Uiterlijk 16 april 2022 

 Jaargang 23, nummer 2 verschijnt 28 april 2022  
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Van de Voorzitter  

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik, en open ik deze bijzondere 

info om een ieder van u te feliciteren met het ‘100-jarige’ bestaan van 

onze mooie vereniging.  

 

Inmiddels jaargang 23 aan DSV info’s die we voor u hebben mogen 

publiceren de afgelopen jaren, waarbij we dan ook dankbaar zijn voor 

alle inzet, geduld en creativiteit van de redactiemensen. En uiteraard 

ook jullie als lezer, maar ook zij die telkens weer de stof aanleveren 

om de pagina’s te vullen met vermaak voor ons allen. Samen gaan we 

dit jubileumjaar in deze bijzondere tijd vieren en zal deze bol staan 

van activiteiten. 

 

Als voorzitter is het een zeer bijzondere mijlpaal om samen met ons 

bestuur dit te mogen meemaken. Het is immers niet niks om 100 jaar 

lang als vereniging actief te zijn. Het is dan ook goed om kort te  

benoemen dat de basis van onze vereniging ligt bij andere helden. Zij 

die in andere jaren de vereniging sterk hebben gemaakt en hebben  

kunnen laten groeien. Maar ook altijd de verbintenis hebben  

gecreëerd met onze leden en met anderen die de DSV konden onder-

steunen en versterken. Graag neem ik u in mijn voorwoord mee in een 

klein stukje van de afgelopen 100 jaar. 

 

Mensen van het eerste uur  

Scheidsrechters die in 1920 al met elkaar de verbintenis zochten. En 

uiteindelijk in februari 1922 met een groep van 34 scheidsrechters 

bijeenkwamen tot het stichten van onze vereniging. Toen al vormden 

zeven leden het dagelijkse bestuur, met als voorzitter de heer  

Hissink, de heer Douma als secretaris en de heer Assenberg als  

penningmeester, aangevuld met vier medebestuurders uit Deventer, 

Zutphen en Apeldoorn. Nog voor het einde van het jaar in 1922 was er 

al een nieuwe voorzitter en secretaris. En trad het fameuze duo 

G.J.D. Kelderman en M. Groothedde aan met Geert Matena. 
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Bijzondere historische DSV-jaren  

Voor zover de kennis er was, verliepen de eerste 25 jaar rustig. Veelal 

de integratie van beide voetbalbonden en de wel of niet religie-gebonden 

arbiters. Overige randzaken zoals kennis, betrokkenheid, contributies 

en communicatie speelden een rol. De 25 jaar erna waren meer bewogen 

door toedoen van de tweede wereldoorlog die ook de DSV niet onbe-

roerd heeft gelaten. Vanuit deze periode ontwikkelde de DSV zich meer 

en meer tot een gezonde club in de jaren ’60.  

 

De entree in ’54 van het betaalde voetbal in Nederland had ook voor ons 

als scheidsrechters grote gevolgen. Een vergoedingensysteem voor de 

amateurs en de niet meer vrijblijvendheid van ons als Sr.  

In de 50 jaar erna is het voetbal geworden tot wat het nu is. Inclusief 

alle invloeden van de media en de televisie. We kunnen gerust stellen dat 

er in de afgelopen 25 jaar meer is veranderd dan in de 50 jaar ervoor.  

 

Ook bijzonder om te zien is dat als we de boeken erop naslaan enkele 

leden van toen ‘Gerard Vloedgraven, Ernst Waanders en Henk Borkent’ 

ook nu, meer dan 60 jaar later, nog steeds lid zijn of een rol binnen onze 

vereniging spelen. Op de voet gevolgd door een selecte groep die bijna 

50 tot 60 jaar lid zijn. Heren alleen maar respect en dat we nog maar 

vele jaren van elkaar en de DSV mogen genieten, en geniet van dit mooie 

jubileumjaar samen met ons. 

 

Rond de jaren ’70 groeide de vereniging enorm, activiteiten waren er 

veel en verrassend. Diverse leden maakten ook toen al hun entree bij het 

betaalde voetbal. De duurloop maakte plaats voor een intervalcircuit en 

de trainingen werden met regelmaat bezocht door 40 tot 50 mensen.  

 

Daar kunnen we nu jaloers op zijn. 

 

 

Vervolg Voorwoord  
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Vervolg Voorwoord 

De jaren ’80 en later  

In deze jaren waren er (en niet alleen in deze jaren) diverse festivi-

teiten die uitbundig werden gevierd. Want als er iets niet veranderd 

is in de jaren, dan is het ’t feesten. Want naast het goed scheids-

rechter willen zijn, zorgen voor kennis, opleiding en werving, vieren 

we ook graag een feestje met elkaar. En is het samenzijn en de  

verbintenis met jong en oud van groot belang. 

 

De clubscheidsrechter deed zijn intrede en dit was de start voor 

grote wervingscampagnes. We kregen landelijk meer en meer aanzien 

en de gastsprekers met aanzien wisten dan ook steeds gemakkelijker 

de DSV te vinden. Als je als vereniging al zolang leden hebt, dan is 

het verliezen van leden iets onoverkomelijks.  

 

Een bijzonder en tevens uniek lid in de historie was wel Nico Matena. 

Hij overleed in 1988. Daarmee verloor de DSV een boegbeeld die al 

sinds de oprichting lid was geweest en betrokken bij diverse  

bestuurlijke en commissiefuncties. Een gevoelig maar onafwendbaar 

verlies in de historie van de DSV.  
 

In de diverse jaren voorafgaand aan het 70-jarige jubileum werden 

grote successen behaald op de landelijke voetbaltoernooien. Soms 

zelfs met twee teams en dan werden we gewoon 1e en 2e. Maar ook 

tijdens de landelijke spelregeltoernooien waren er diverse malen 

team- maar ook individuele successen. Mensen zoals Anton Schutte 

en Theo Hubers zorgden voor de overwinningen voor Oost en heel 

Nederland.  

 

Vanaf de jaren ’93-‘97 schreef een groep van vijf mensen het  

beleidsstuk Werving en Behoud met de sleutelwoorden ‘respect en 

voorbeeldfunctie’, die wat mij betreft vandaag de dag nog steeds van 

grote waarde zijn en toepasbaar op een ieder binnen onze vereniging.  
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In het jubileumjaar ‘70 jaar leiding in de voetbalsport’ ontstond de 

benefietwedstrijd Go-Ahead Eagles - regionaal team, die we  

vandaag de dag nog steeds organiseren. In ’96 werd de G.V.B.  

(Geld. VB - Gelderse Voetbalbond) opgeheven en ging verder (na 

100 jaar) onder de structuur van de KNVB.  

 

In de jaren erna is er veel gedaan en veranderd aan de commissies 

binnen de DSV. Ons clubhuis heeft op vele plekken gestaan binnen 

de Deventer grenzen. Op een van de plekken tot aan 2004 zaten we 

samen op het terrein van destijds Hellas. En door een fusie van 

Hellas en Corfu ging de DSV naar ons laatste mooie plekje aan De 

Marke Zuid. Vele jaren hebben ook hier de vrijwilligers, commissies 

en de bestuursleden fantastisch werk geleverd. En we hebben nog 

steeds een gezonde vereniging. Een vereniging die staat voor haar 

leden en de sport, waar we opnieuw staan aan de vooravond van een 

mogelijke verplaatsing terug naar onze oude roots op de Rielerenk.  

 

Opnieuw een grote stap midden in ons jubileumjaar die we samen 

gaan vieren alvorens we afscheid moeten gaan nemen van ons  

trouwe clubhuis aan de Keurkamp!  

 

Er zijn al veel horden genomen door het huidige bestuur en de  

projectleden van de ‘Toekomst DSV’. Voor de vele uren die dit met 

zich heeft meegebracht, wil ik een ieder enorm bedanken. We gaan 

inmiddels naar de beslissingsfase en zullen diverse projectgroepen 

gaan vormen voor alle activiteiten die op ons pad gaan komen de 

komende twee jaar.  

 

Mocht u hiervoor benaderd worden of geïnteresseerd zijn vanuit 

eerdere ervaringen of kennis, dan maken we graag gebruik van uw 

tijd om ons straks te ondersteunen in welke vorm dan ook. 

 

Vervolg Voorwoord 
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Via onze gebruikelijke kanalen houden we u op de hoogte van de 

laatste veranderingen en nieuwtjes. 

 

Binnenkort volgen vele data van onze jubileumcommissie, de  

datum voor de geplande JALV en we gaan weer starten met  

diverse clubavondactiviteiten nu het weer kan en mag.  

Lees deze en de andere leuke stukken in deze info.  

 

Hopelijk tot gauw aan de Keurkamp voor een training of gezellige 

clubavond.  

 

Voor nu blijf gezond en zorg voor uw naasten! 

 

‘Samen staan we sterk’ 

Peter Stolk 

Voorzitter 

 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 

Vervolg Voorwoord 
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Spelregelvragen februari 2022 

Commissie Opleidingen 
 

Vraag 1  

In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een 

directe vrije schop? 

a) Te hoog trappen naar de bal op het moment dat een tegenstander de bal 

wil koppen en waarbij de tegenstander niet wordt geraakt. 

b) Te laag koppen in een poging de bal te spelen die een tegenstander wil 

trappen en waarbij geen fysiek contact is. 

c) Een tegenstander proberen te laten struikelen. 

d) Spelen op gevaarlijke wijze.  

 

Vraag 2 

Wat is er bepaald in de spelregels indien een speler van de scheidsrechter 

opdracht heeft gekregen om het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in 

orde te brengen? 

a) De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met 

toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden.  

Toestemming om het speelveld te betreden, kan slechts op het moment 

dat de bal uit het spel is. 

b) Hierover is niets bepaald in de spelregels. 

c) De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met 

toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden.  

Toestemming om het speelveld te betreden, kan slechts op het moment 

dat de bal uit het spel is en de speler mag alleen ter hoogte van de  

middellijn het speelveld weer betreden. 

d) De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met 

toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden.  

Toestemming om het speelveld te betreden, kan tijdens het spel. 

 

 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen februari 2022 

Commissie Opleidingen 
 

Vraag 3 

Voorafgaand aan het nemen van een hoekschop vermaant de scheidsrechter 

twee spelers die aan het duwen en trekken zijn binnen het 5-metergebied.  

Op het moment dat de hoekschop is genomen, hoest de verdediger zichtbaar 

bewust in het gezicht van de aanvaller. Hoe dient de scheidsrechter te  

handelen?  

a) Hij laat doorspelen. Anders dan spugen, valt hoesten niet binnen strafbare 

overtredingen. 

b) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat met een strafschop. 

c) Hij toont de verdediger een gele kaart en hervat met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de verdediger zich bevond. 

d) Hij toont de verdediger een rode kaart en hervat met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de verdediger zich bevond. 

 

Vraag 4 

Een aanvaller scoort een doelpunt en trekt zijn shirt over zijn hoofd om dit te 

vieren. Echter, na overleg met de assistent-scheidsrechter blijkt dat de  

aanvaller buitenspel stond. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Hij keurt het doelpunt af. 

b) Hij keurt het doelpunt af en geeft de aanvaller een vermaning. 

c) Hij keurt het doelpunt af en toont de aanvaller een rode kaart. 

d) Hij keurt het doelpunt af en toont de aanvaller een gele kaart. 

 
 

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

 

Vraag 5 

Terwijl er een vrije schop genomen mag worden net buiten het strafschop-

gebied, gaat een aanvaller een halve meter achter ‘het muurtje’ staan om 

het blikveld van de doelverdediger te belemmeren. Wat beslist de scheids-

rechter als de bal nu rechtstreeks in het doel wordt geschoten? 

a) Aftrap na een geldig doelpunt. 

b) Directe vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond om het blikveld 

van de doelverdediger te belemmeren. 

c) Indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond, omdat de 

aanvaller te weinig afstand nam van het muurtje. 

d) Indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond, omdat de 

aanvaller te weinig afstand nam van het muurtje en een gele kaart  

wegens onsportief gedrag. 

 
Antwoorden februari 2022 

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

 
 

 

 

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

fijne verjaardag toegewenst: 
 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

 

Verjaardagen komende maanden 

Maart   April    Mei  

3 Eric Philippo 5 Frans Lugtenberg 1 Marco Schoorlemmer 

5 Jeffrey Kleine Koerkamp 8 Herman Veldhoen 4 Elderik Schoolderman 

5 Mustafa Arslan 10 Mick Bronts 8 Theo Hubers  

7 Bram Dijkhuizen 10 Stephan Zwier 8 Alexander IJsendorn 

10 Gerrit Nijenhuis  11 Wilma Zwier 11 Nienke Marsman 

11 Gert Keijl  16 Jochem Odink 15 Robbert-Jan Meijer 

13 Robbert Karkdijk 19 Geke Vergeer 17 Jan Bolink  

17 Mario Julius 20 Erik Koopman  17 Anton Schutte  

21 Dick Schneider 21 Nick Koers 18 Johan van Dijk  

23 Rob Span  25 Joop Lodewijk 18 Theo Mansvelt Beck 

26 Dennis van der Heijden 27 Jelle van de Valle 19 Rob Philippo  

28 Jos Pleizier 28 Han Marsman 20 Frits Veldwijk  

30 Djarno Brokelman    21 Wim van Oosten 

      22 Tim Scholten  

      24 Jop Vennink  

      26 Wim Aarnink  

      27 Gerard Wesselink 

      29 Wim Tromp  
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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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Wie speelt er thuis? 
(ofwel: Hulde aan de jubilerende ‘voetbalvrouwen’) 

 

Terwijl ik bezig was met het schrijven van de interviews over een 
aantal van onze leden, schoot mij steeds vaker een gedachte door 

het hoofd: ‘Elk weekend blijven de meeste partners thuis achter als 

de man weer op weg is naar het voetbalveld.’ Dat geldt natuurlijk ook 

voor onze scheidsrechters. Hoog tijd om me eens te verdiepen in  
deze materie. 
 

De tijd heeft me echter een beetje ingehaald… Ik had dit artikel al een 
tijdje klaar, toen in de media de aandacht toenam voor de feminisering in 

de maatschappij. Er mogen (moeten?) meer vrouwen op topposities  
benoemd worden, leiderschap mag ook op een softere, menselijke wijze 
ingevuld worden en Shona Shukrula kwam eind januari in het nieuws met 

haar mooie docu ‘De wetten van Shona’. Gaaf om te zien hoe de ambi-
tieuze officier van justitie een rolmodel tracht te worden en zich het 

doel gesteld heeft de eerste vrouw te zijn die in het betaald voetbal een 
wedstrijd leidt. Het is haar van harte gegund en als neveneffect is het 
mooi meegenomen als hierdoor meer jonge vrouwen de stap durven  

zetten naar het volgen van een scheidsrechtersopleiding bij de KNVB.  
Ik ben ervan overtuigd dat dit zomaar dezelfde stap zou kunnen zijn 

naar een begin van meer vrouwen op topposities in de maatschappij. 
 
Tegelijkertijd werd een week lang aandacht besteed aan vrouwelijkheid 

door de paginagrote advertentie ‘Ik heet deze week Peter’. Hierin  
verwees Women Inc. helaas niet naar onze aimabele voorzitter, maar ook 

weer naar het gelijke kansen-principe. Vrouwen zouden in sollicitaties en 
dezelfde functies gelijke kansen en hetzelfde salaris moeten krijgen.  

Ik heb er op LinkedIn inhoudelijk op gereageerd en laat het daarom in 

onze vertrouwde Infobulletin achterwege. Bekijkt u gerust mijn pagina 
om mijn bijdrage te lezen: https://www.linkedin.com/feed/update/
urn:li:activity:6891749320685600769/ 

Commissie Opleidingen  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891749320685600769/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891749320685600769/
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Vervolg Commissie Opleidingen 

Hoe anders kwamen de geluiden rond vrouwen even later in het nieuws. 
Eerst was er ‘The Voice’, waar achtereenvolgens Marco Borsato valse  

noten zong, pianist Jeroen Rietbergen zijn vingervlugheid op de verkeerde 
plaatsen toetste en ook Ali B geen geschikt alibi kon aandragen toen 

grensoverschrijdend gedrag ter sprake kwam. Hun gedrag ten opzichte 
van vrouwelijke collega’s, zangeressen en zelfs jonge kinderen bij  
‘The Voice kids’ had al veel eerder weggestemd moeten worden. ‘Wie is de 

Mol?’ leek een aantal afleveringen extra te krijgen, in een ander jasje… 
Goed dat de slachtoffers eindelijk een ‘stem’ krijgen en als de onderste 

steen daadwerkelijk boven komt, mag ik toch hopen dat dit allemaal  
grondig en voorbeeldig bij de spreekwoordelijke ‘wortel’ aangepakt wordt. 
Ze mogen voorlopig thuis gaan spelen. 

 
Ook de voetbalwereld bleef er niet van verschoond helaas. Je kon er 

haast op wachten. Bij de club met de drie kruizen en drie sterren had 
Marc Overmars zichzelf niet in de hand (of misschien juist wel, ik heb de 

foto’s zelf niet gezien). Hij stuurde een piemelplaatje aan vrouwelijke 

werknemers. En waarom? Het antwoord blijf ik nog even schuldig.  
Misschien komen we er later op terug. Opnieuw grensoverschrijdend  

gedrag, zo werd gesteld en Marc stak de hand een keer in eigen boezem 
en trad af. Ook hij zit momenteel thuis, als hij daar nog mag komen, en 
speelt daar met … ja wat eigenlijk? Ik wil het eigenlijk niet eens weten… 

 
Ik weet niet of ik de vraag moet stellen, maar onderweg in de auto hoorde 

ik op Radio 1 een gesprek: ‘Of dit nu echt grensoverschrijdend is?’  
Vrouwelijke sporters bagatelliseerden het, want ze ontvingen wel vaker 
een dick-pic via de app. Zij keken naar wat er in Oekraïne te gebeuren 

staat. Daar wacht de burgers letterlijk grensoverschrijdend en mens-
onterend gedrag als Putin eerdaags hun land binnenvalt en iedereen kijkt 

weg of kijkt zwijgend toe. Elk land haalt haar ambassade leeg, zodat  
Rusland straks ouderwets ‘landje pik’ kan spelen. Ik hou mijn hart vast. 
Vroeger was niet alles beter… 
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Terug naar het niet al te koosjere kiekje of de ‘dick-pic’, zo u wilt. Binnen 
onze eigen DSV kent dit begrip - ‘dick-pic’ - een wezenlijk andere betekenis. 

Ik stel me zomaar voor dat die al vele malen, zonder enige vorm van gêne, op 
de app is rondgegaan. 
Een ‘dick-pic’ bij de DSV ziet er namelijk heel anders uit: 

Dick Toorneman       Profielfoto                 Dick ‘Knakkie’ Schneider 

 Facebook Dick T. 
 

Grapje natuurlijk, heren. Ik heb jullie beiden hoog zitten en vraag me serieus 
af hoe jullie als ervaren rotten hier tegenaan kijken. Vinden jullie dit voor-

paginanieuws of is het slap geleuter over een onschuldig plasserplaatje? 
 
Enfin, genoeg geluld over de dick-pic of grensoverschrijdend gedrag. Althans, 

nog één dingetje wil ik er nog graag over kwijt: bij PSV liet Roger Schmidt 
zich ook uit over grensoverschrijding. In dit geval betrof het de wedstrijdbal 

in de ontmoeting tegen de Amsterdammers, maar helaas kende hij de spel-
regels niet zo goed. Vanuit zijn positie kon hij het echt niet goed waarnemen, 
dus ik neem de Duitser uiterst kwalijk dat hij zo tekeer ging tegen de arbi-

trage. Grensoverschrijdend gedrag of begrijpelijke emotie?  
 

Vervolg Commissie Opleidingen  



Info DSV jaargang 23 nummer 2 maart 2022  24 

 

Hoe dan ook, het blijkt maar weer dat er zelfs over zo’n eenvoudige regel 
als de bal is in of uit nogal wat ophef kan ontstaan. Gauw terug naar de 

vrouwen en hun (bij)rol in de arbitrage, want dat was waar ik dit artikel 
aanvankelijk aan wilde wijden: een gepast eerbetoon aan de rol die onze 

partners hebben in het uitoefenen van onze liefhebberij. 
 

Ik herinner het me nog goed: na 25 trouwe jaren arbitrage werd Ronny 

Mulder een aantal jaren geleden gehuldigd. De voorzitter speldde hem het 

welverdiende fluitje op en bijpassend KNVB-speldje, reikte hem een bos 
bloemen uit en wilde overgaan tot de huldiging van een volgende jubilaris, 
zoals we dat wel kennen van een JALV. 

 
Echter, onze fluitenexpert wilde graag een paar woorden richten tot zijn 

sportvrienden, met wie hij wekelijks trainde en na afloop van de training 
zijn biertje kon drinken en verhalen uitwisselen. Hij vertelde onder andere 
dat hij prachtige ervaringen had opgedaan en dat het fluiten hem als mens 

ook heeft gebracht waar hij op dat moment stond in de samenleving. Een 
fijne job, waarover hij zich hardop afvroeg of hij dat zonder het fluiten 

ook had kunnen bereiken. Een mooie, oprechte overdenking. 
 
Even oprecht als emotioneel waren de woorden die daarop volgden. Hij 

schoot heel even vol, slikte de brok in zijn keel weg en voor een stille zaal 
bedankte hij zijn vrouw en zijn gezin. ‘Astrid heeft me altijd gesteund als 

ik ging fluiten; mijn gezin heeft er soms veel voor moeten laten,’ sprak hij.  
 
Het maakte zichtbaar indruk op de toehoorders en ik weet niet of dat 

kwam door wát hij zei, of doordát hij het zei. Even geruisloos als hij naar 
voren kwam, ging hij weer naar zijn plaats en dat sierde onze sympathieke 

hoofdconducteur. 
 
 

 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
Na een korte stilte volgde een daverend applaus. Hoe sterk je als scheids-
rechter soms in je schoenen moet staan, zo kwetsbaar stelde Ronny zich voor 

een volle zaal op, net nadat hij gehuldigd was. Het moment is mij altijd  
bijgebleven en deed me beseffen dat we goud in handen hebben als we die 

steun vanuit het thuisfront zo mogen ervaren, ongeacht of dat van je vrouw, 
vriendin, man, vriend of kinderen is.  
 

Vandaar dat ik in dit artikel toch graag ruimte vrij maak om het thuisfront, 
meestal de vrouwen, in de bloemetjes te zetten. In de huidige tijd kunnen 

vrouwen overigens ook steeds vaker mannen zijn, maar dat doet er hier even 
niet toe; u begrijpt wat ik bedoel. Bovendien heb ik weinig verstand van  
stampers, meeldraden en stuifmeelkorrels. 
 

Wellicht redeneer ik op dit moment wat vanuit een verouderd rolpatroon, 
maar wat mogen we dankbaar zijn voor het feit dat ons vies bezwete tenue 
elke week weer fris en fruitig de tas in kon. Als ik mijn tenue aantrok, voelde 

ik mezelf een beetje veranderen. Ik ging rechtop staan, voelde me zekerder 
worden, al was het enkel maar omdat ik mijn ‘uniform’ had aangetrokken en me 

als scheidsrechter onderscheidde van de rest. Aanvankelijk op jonge leeftijd 
in een Cruyff-tenue met kort broekje en een oud KNVB-logo op de borst en 
COVS-logo op de mouw.  

Die logo’s naaide mijn moeder er steevast op als ik een nieuw scheidsrechters-
tenue had gekocht. Dat gebeurde vroeger eens per twee jaar, als er een EK of 

WK gespeeld was en Adidas of Nike weer nieuwe outfits op de markt bracht. 
Het kledingpalet werd steeds kleurrijker. 
 

In die jaren kocht ik meestal twee logo’s voor een gulden of vier, vijf per stuk. 
Bellen of schrijven naar het bondsbureau in Nieuwegein (want ik floot toen 

nog in district  ‘Midden’, het huidige West I) en dan werd het opgestuurd. Zo 
ging dat toen. Na een paar dagen naaide mijn moeder die logo’s op de juiste 
plaats op het shirt en na een paar jaar veranderde dat. Toen deed klittenband 

zijn intrede en kon je het embleem van het ene shirt afhalen en zo op het  
andere plakken; super handig en een stuk voordeliger! 
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Dat was even een zijstapje naar de verzorging van de logo’s, de kleding en 
de vuile was. Belangrijker was het dat ik op latere leeftijd, net als Ronny, 

in het weekend zonder zorgen van huis kon, omdat mijn vrouw voor onze 
kinderen zorgde. Slapen, eten, luiers verschonen en spelen, net zolang tot 

papa weer thuis was. Maar vergeet niet, zeker degenen die wat hoger  
gefloten hebben, waren zo een halve of hele dag van huis weg en het werd 
bijna donker als je thuiskwam van de andere kant van het land. 

 
Enkel en alleen omdat je zo nodig je hobby wilde uitoefenen. ‘Had gewoon 

op dammen of zwemmen gegaan!’ Gelukkig heb ik dat nooit hoeven horen van 
mijn vriendin, die later mijn vrouw werd. Nee hoor, als ik afgepeigerd thuis 
kwam na een intensieve wedstrijd en een lange dag, kon ik met mazzel nog 

net de kinderen zien en geruisloos aanschuiven aan tafel of mijn bordje 
opwarmen in de magnetron. De ‘ping’ van de microwave viel vaak samen met 

de nachtzoen voor onze kinderen. 
 

En terwijl ik mijn eten naar binnen schoof, hoorde ze aan wat ik nu weer 
allemaal had meegemaakt en keek ik stiekem met een schuin oog al bijna 

naar Studio Sport met Tommie ‘Heracles’ Egbers of Mart - ‘Mag ik dat 
zeggen? Ja, dat mag ik zeggen’ - Smeets. De eredivisie begon! 
Och, wat hebben ze een offers moeten brengen, alleen maar vanwege onze 

sportliefhebberij, ook op de trainingsavonden. Ik miste er vroeger geen 
een, terwijl Marij graag eens ‘lekker met me op de bank gezeten had,  

samen een spelletje had willen doen, uit eten had willen gaan of samen naar 
de bios’.  
 

Maar nee: ‘Dat kan niet op donderdagavond, schat. Dat is mijn vaste DSV-
avond, dat weet je toch?’ Ik hoor het mezelf zeggen en beeld me in dat 

deze tekst al decennia lang door de oudere collega’s wordt gebezigd. ‘Oh 
ja…, verzuchtte mijn lief,’ en weer verruilde ik, met een enigszins schuldig 
gevoel op zak, onze eigen huiskamer voor die andere, van de club. 

 
 

 

Vervolg Commissie Opleidingen 
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Gelukkig worden de partners aan het einde van het seizoen ook uitgeno-
digd voor de vrijwilligersavond. Ons bestuur heeft dat heel goed ingeschat 

en begrepen. Er wordt dan een heerlijk buffet voorgeschoteld en er  
worden gezellige activiteiten georganiseerd, vaak in groepsverband. Als 

ieder huiswaarts keert, krijgen we de laatste jaren een mooi bloemstuk 
mee voor in de tuin. Ik zeg dan altijd: ‘Kies jij maar, lieverd. Welke vind je 
het mooist?’ 

 
En zo’n eenvoudig bloemstuk staat eigenlijk symbool voor de bloei van elke 

scheidsrechter die thuis een partner heeft zitten op het moment dat hij 
of zij het veld betreedt. Waar wij het gras vertrappen om ons genoeg te 
doen aan onze hobby, speelt de vrouw thuis met de jonge aanwas om het 

ons mogelijk te maken te gaan sporten. Wie weet welke stille offers ze 
allemaal nog meer gebracht hebben als wij gingen (fliere)fluiten. Met  

enige fantasie zou je kunnen bedenken dat ‘DSV’ een surrogaatafkorting is 
voor: ‘Dames Supporters Vereniging’. Dat zou ze wellicht niet misstaan, 

maar uiteindelijk kan er maar één echte DSV zijn en dat is de DSVènO, 

want waar de vrouwen thuisblijven, trekken wij de wijde omgeving in.  
Vandaar: Deventer Scheidsrechters Vereniging èn Omstreken! 
 

Al met al was het niet meer dan terecht dat ook Ron, na zijn zeer verdien-

de huldiging de bloemen meenam voor Astrid, zijn vrouw. Aan haar, Marije 
en alle andere partners van sporters draag ik dit artikel graag op: hulde 

aan jullie; mede dankzij jullie houden jullie partners het al jaren vol. Mede 
dankzij jullie dames is ons jubileum een feit! Van harte proficiat! Samen 
met jullie vieren wij graag ons 100-jarig bestaan. Mèt bloemen! 

 
Met een even fleurige als feestelijke groet, mede namens Alex en Rudie, 

 
Marcel van Schalkwijk 

Vervolg Commissie Opleidingen 
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Ontspanningscommissie 

Welke twee clubs haal je uit onderstaande logo’s? 
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Vervolg Ontspanningscommissie 
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Antwoorden 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Jubileumquiz 
 

Op donderdag 10 februari bestond 

de DSVenO precies 100 jaar. Een 

groot feest was door alle corona-

maatregelen nog niet aan de orde, 

dat volgt op een later tijdstip. Toch 

was het ‘oude gevoel’ bij de DSV 

weer helemaal terug.  

De training en de clubavond begon-

nen wat eerder, omdat we om  

22.00 uur allemaal weer naar huis 

moesten. Het was een fijne club-

avond, de opkomst was goed en er 

werd weer ouderwets gelachen.  

 

Sommige gehoorapparaten 

moesten in de zaal even bij-

gesteld worden, want het hoge 

decibelgehalte is de afgelopen 

twee jaar niet geëvenaard,  

wellicht alleen tijdens het  

Oktoberfest.  

De Ontspanningscommissie had 

speciaal voor deze avond een 

jubileum-quiz georganiseerd. 

Met teams van vier tot vijf 

deelnemers werd gestreden 

voor de felbegeerde muntjes.  

 

Een mix van jong en oud was daarom ook het advies. 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Om te beginnen was er een plaatjesronde. Er waren tien afbeeldingen 

van DSV-scheidsrechters, waarbij hun hoofd onzichtbaar werd  

gemaakt. De opvallende kijker had al gelijk door dat de foto’s redelijk 

recent waren, aangezien deze allemaal in kleur waren. Hoewel we toch 

sterk het vermoeden hadden dat de foto van Ernst Waanders bijna 

wel ingekleurd moest zijn! Er was zelfs een foto van een arbitraal 

trio. En bij die foto, als je heel goed oplette, dan kon je zien dat de 

scheidsrechter niet in het midden liep, aangezien het kastje van de 

piepvlaggen bij de persoon helemaal links zat. Kortom, de assistenten 

hadden weer eens een verkeerde positie gekozen, aangezien de 

scheidsrechter altijd in het midden moet lopen. 

 

Daarna volgden gewone vragenrondes over de categorieën algemene 

kennis, boerenverstand en anekdotes. Bij algemene kennis moet je 

denken aan de vragen: ‘Hoeveel actieve leden heeft de DSV?’ of 

‘Hoeveel oliebollen zijn er in december gebakken?’ Over de juistheid 

van de antwoorden wordt niet gecorrespondeerd, gelukkig maar, want 

een ‘actief’ lid is natuurlijk zeer ruim interpretabel.  

 

De deelnemers haalden opgelucht adem toen bleek dat je bij de  

boerenverstandronde geen minpunten kreeg bij een verkeerd  

antwoord, dit in tegenstelling tot de boerenverstand voorspellings-

poule. 

  

Uiteindelijk ging de zege naar, hoe kan het ook anders, het team van 

Dick Schneider. 

  

Het 100-jarig jubileumfeest zal plaatsvinden op 23 april. De avond 

daarvoor is er een herdenkingsdienst en op zaterdag 9 april staat de 

Paasbingo ook in het teken van het 100-jarig bestaan. 

 

Namens de Ontspanningscommissie 
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Antwoorden schriftelijke spelregelvragen 

1C, 2D, 3D, 4D, 5D 
 

 

Het enige goede antwoord op vraag 1 is C 

 

Dit is te vinden in regel 12 van het spelregelboek. De antwoorden A, B 

en D zijn alle situaties die aangemerkt worden als gevaarlijk spel, waar-

voor de spelstraf een indirecte vrije schop is. Een tegenstander laten 

struikelen of pogen te laten struikelen, is een overtreding waarvoor de 

spelstraf een directe vrije schop is. 

 

 

Het juiste antwoord op vraag 2 is D  

 

Een speler die het speelveld verlaat om zijn uitrusting in orde te  

brengen, moet de uitrusting laten controleren door een wedstrijd-

official voordat hij toestemming krijgt het veld opnieuw te betreden. 

Hij mag alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter, die 

tijdens het spel gegeven kan worden. (zie: regel 4 van het spelregel-

boek) 

 

 

Het antwoord op vraag 3 is D  

 

De KNVB heeft bepaald dat in een dergelijk geval een rode kaart op 

zijn plaats is. Daarna ontstond nog een discussie over de spelstraf en 

overleg met de IFAB; zij hadden eerder bepaald dat de nationale  

bonden moesten bepalen wat er moest gebeuren bij dit soort vergrijpen 

qua disciplinaire straffen. Uiteindelijk is bepaald dat dit geen fysieke 

overtreding is en dus bestraft dient te worden met een indirecte vrije 

schop. (zie: regel 12 van het spelregelboek) 

 

 

Uitleg spelregelvragen  
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Het juiste antwoord op vraag 4 is D  

 

Een speler moet een waarschuwing ontvangen, zelfs als het doelpunt 

wordt afgekeurd, als hij zijn shirt uittrekt of zijn hoofd ermee  

bedekt. (zie: regel 12 van het spelregelboek) 

 

 

Het antwoord op vraag 5 is D.  

 

Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt 

aan het niet de vereiste afstand in acht nemen bij een scheidsrech-

tersbal, hoekschop, vrije schop of inworp. (regel 13 van het spel-

regelboek).  

 

Als bij het nemen van een vrije schop een speler van de aanvallende 

partij zich op minder dan 1 meter van het muurtje van drie of meer 

verdedigers bevindt, dan wordt een indirecte vrije schop toege-

kend. (zie: regel 12 van het spelregelboek) 

Vervolg uitleg spelregelvragen  
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