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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 donderdagavond is er gelegenheid  
tot trainen van 19.30-20.30 uur  

Dinsdagtrainingen om 19.30 uur. Clubhuis gesloten.  

Alleen bij voldoende belangstelling.  
 

September 2022 

01 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond. 

08 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

15  Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond of spreker. 

20  Brainstorm/start werkgroepen toekomst clubhuis. 

22  Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond of spreker. 

29  Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Portugese avond (OC). 

 
Oktober 

06 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond.  

13 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

20 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spreker: voorzitter Heracles. 

22 Klaverjasmarathon vanaf 10.00 uur. 

27 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Oktoberfest. 

 

 

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen  
de komende dagen? 
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Elke donderdagavond is er gelegenheid  
tot trainen van 19.30-20.30 uur  

Dinsdagtrainingen om 19.30 uur. Clubhuis gesloten.  

Alleen bij voldoende belangstelling.  
 

November 2022 

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 of spreker. 

24 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond of spreker. 

 

Overige data om te onthouden 

Onderstaande data zijn echter onder voorbehoud: 

01-12 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur sinterklaasavond. 

17-12 Kerstbingo. 

22-12 Avond in kerstsferen. 

05-01-2023 Nieuwjaarsbiljarten. 

 
Eventuele wijzigingen en/of omzettingen voorbehouden. 

 
 

     Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave oktober 2022,  

Uiterlijk 9 oktober 2022, 

 Jaargang 23, nummer 4 verschijnt 20 oktober 2022  
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Van de Voorzitter  

Pre Season…… de voorbereidingen zijn weer in volle gang! Nog een maand en 

dan starten we het voetbalseizoen gelukkig weer. 

 
De promovendi van de diverse DSV-leden bij de KNVB zijn inmiddels bekend. 

Nogmaals onze felicitaties met deze mooie prestaties op elk niveau. Voor hen 

die net buiten de ranking zijn gevallen… we hebben dit jaar weer een kans om 

ons opnieuw te bewijzen. Maar vooral om weer te genieten van deze mooie 

sport en onze bijdrage als arbitrage in weke vorm dan ook. 
 

De meeste mensen zijn terug van welverdiende vakanties en het zomerreces 

loopt daarmee op zijn eind.  

Wat hebben we weer heerlijke maanden gehad met elkaar in ons clubhuis en 

wat heerlijk dat het hier nog kon plaatsvinden. De meeste trainingen op de 
dins- en donderdagen waren wederom goed bezet. Op de meeste dagen heeft 

Rens de trainingen kunnen geven en op de andere dagen namen de trainende 

leden dit voor hun eigen rekening, door met elkaar af te wisselen. 

 

Naast de trainingen was er weer een hoop gezelligheid in ons clubhuis; een 
biljartje en een kaartje leggen, soms op het scherpst van de snede, maar  

altijd met een lach. En natuurlijk gewoon een drankje aan de tafel binnen of 

aan de picknicktafels buiten, om tijdens de hoge temperaturen met elkaar te 

genieten. 

 
Het ‘100-jarige’ bestaan in 2022 heeft vele memorabele momenten opge-

bracht. Hierover is veel gezegd in de vorige info. De ‘Familiedag’ was net voor 

de zomervakantie de laatste activiteit. De JC had er een ware happening van 

gemaakt voor jong en oud. Dat we Ab door zijn onfortuinlijke misstap voor 

aanvang al moesten missen, was enorm balen. Maar gelukkig is hij volledig ‘ 
hersteld.  

 

Onze oudste leden met kinderen en kleinkinderen hebben de middag van hun 

leven gehad. De vele spelactiviteiten, hapjes, drankjes en kraampjes met bier-

proeven, wijnproeven en een heuse snackwagen maakten het geheel tot een 
succesvolle middag. Jeffrey en Eric samen met alle anderen, bedankt!! 
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Niet te vergeten om te benoemen uiteraard zijn de twee o zo belangrijke 

voetbaltoernooien van het landelijke COVS onder regie van de lokale scheids-

rechtersverenigingen. Het Kampioenschap van Oost en het NK voor scheids-
rechters. Na twee jaar uitstel konden we dan toch weer deelnemen. Om de 

mensen op de been te krijgen, was een hele klus. Maar trots ben ik als ik zie 

dat de inspanningen hun uitwerking hebben gehad na het vele werven van  

leden. We waren als DSV gewoon weer aanwezig, ‘fijn’. 

 
Het IJssel en Berkel toernooi georganiseerd door de SZO werd afgesloten 

na een gezellige en goedgeorganiseerde dag met de tweede plek. Wel hebben 

de mannen de Fair Play Cup mee naar huis genomen. Het is dan wel geen  

eerste prijs, maar net zo belangrijk is het om als DSV’ers ook zo je visite-

kaartje af te geven. Volgend jaar gaan we voor de herkansing. Maar met een 
beetje geluk is deze plek nu genoeg voor een rechtstreekse plaatsing aan het 

NK volgend jaar.  

 

Het NK werd dit jaar georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging van 

Nijmegen en vond plaats bij de Beuningse Boys. Hier hadden de mannen van 
de DSV een hele kluif aan de tegenstanders en viel het kwartje bij enkele 

wedstrijden onterecht de verkeerde kant op. Hierdoor moesten we genoegen 

nemen met een vijfde plek die dag. Echter, ook bij dit toernooi ging de  

sportiviteitsprijs mee naar huis en kijken de mannen terug op een supergezel-

lige dag met elkaar. Ik bedank alle spelers voor hun inzet en deelname.  
 

Het is als DSV niet weg te denken, na zoveel jaar historie, om bij  

deze toernooien NIET aanwezig te zijn. Dus nogmaals dank en houd er reke-

ning mee dat volgend jaar de TC zeker weer een beroep op jullie zal doen.  

 
Ook de begeleiding van trainers, materiaalmensen en de start vooraf in ons 

clubhuis met een kop koffie is niet weg te denken. Iedereen bedankt voor de 

hulp. ‘Samen staan we Sterk’. 

 

Vervolg Voorwoord  
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Vervolg Voorwoord 

De openingsavond van het seizoen is bekend bij een ieder,  

25 augustus trappen we het seizoen traditioneel af en delen we de 

laatste nieuwtjes met elkaar. 

 

De vrijwilligersavond is gelukkig na twee jaar weer gepland op  

9 september. Hier zullen we alle genodigden in het zonnetje zetten 

en bedanken voor hun inzet. Iedereen waarvoor het van toepassing 

is, heeft inmiddels een uitnodiging gehad.  

 

Het project De Marke Zuid is nog steeds in volle gang, ook hierover 

zullen we u binnenkort weer bijpraten. Wat is nu de laatste stand 

van de mogelijke verhuizing en hoe gaan we dit aanpakken.  

Op 26 augustus heeft de projectgroep weer een afspraak met de 

gemeente en zullen we iedereen op de hoogte brengen van het  

laatste nieuws.  

De commissies en het bestuur gaan weer voor u aan de slag ter 

voorbereiding van het komende seizoen, ongeacht hoe deze er in 

2023 ook uit zal zien op De Marke Zuid aan de Keurkamp. 

 

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

laatste veranderingen en nieuwtjes. 

Lees deze en de andere leuke stukken verderop in deze Info.  

 

Hopelijk tot gauw aan de Keurkamp voor een training of gezellige 

clubavond. Voor nu blijf gezond en zorg voor uw naasten! 

 

Peter Stolk                                   ‘Samen staan we sterk’ 

Voorzitter  
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Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Spelregelvragen augustus 2022 
Commissie Opleidingen 

 

Vraag 1  

Een speler komt in balbezit nadat hij de bal onopzettelijk met de hand 

speelt en creëert daarmee een scoringskans. Hij dribbelt met de bal het 

strafschopgebied in, speelt de bal naar een vrijstaande medespeler die  

vervolgens scoort. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Aftrap na geldig doelpunt. 

b) Directe vrije schop voor de tegenstander op de plaats waar de bal tegen 

de arm kwam. Door op deze manier in scoringspositie te komen, is hands 

namelijk strafbaar. 

c) Directe vrije schop voor de tegenstander op de plaats waar de bal tegen 

de arm kwam en een vermaning voor de aanvaller. Door op deze manier in 

scoringspositie te komen, is hands namelijk strafbaar. 

d) Directe vrije schop voor de tegenstander op de plaats waar de bal tegen 

de arm kwam en een gele kaart voor de aanvaller. Door op deze manier in 

scoringspositie te komen, is hands namelijk strafbaar. 

 

Vraag 2 

Tijdens een bekerwedstrijd ontvangt een middenvelder de gele kaart van de 

scheidsrechter. Na het eindsignaal dienen strafschoppen te worden genomen  

om de wedstrijd te beslissen. Dezelfde middenvelder heeft, tijdens de 

strafschoppenserie, commentaar op de leiding, waarop de scheidsrechter 

hem nogmaals de gele kaart toont, gevolgd door de rode kaart. Handelt de 

scheidsrechter juist? 

a) Ja, de strafschoppenserie hoort bij de wedstrijd. Een tweede gele kaart 

betekent dus rood. Deze speler mag vervangen worden. 

b) Ja, de strafschoppenserie hoort bij de wedstrijd. Een tweede gele kaart 

betekent dus rood. Deze speler mag niet vervangen worden. 

c) Nee, gele kaarten uit de wedstrijd tellen niet mee in de strafschoppen-

serie. 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 



Info DSV jaargang 23 nummer 3 augustus 2022 13 

 

Spelregelvragen augustus 2022 
Commissie Opleidingen 

 

Vraag 3 

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) Hierover is niets bepaald in de spelregels. 

b) 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 alleen op het moment 

dat de bal uit het spel is. 

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 alleen 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. 

 

Vraag 4 

Tijdens de rust hebben de keeper en een veldspeler van tenue gewisseld. 

De scheidsrechter heeft dit pas door als het spel in de tweede helft al 

een tijdje bezig is. Op welke manier zal hij nu handelen? 

a) De scheidsrechter geeft beide spelers een gele kaart, zodra dit  

mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken. 

b) De scheidsrechter onderbreekt het spel, geeft beide spelers een gele 

kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 

c) De scheidsrechter onderbreekt het spel, geeft beide spelers een gele 

kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de 

tegenpartij. 

d) De scheidsrechter doet niets en laat lekker doorspelen. 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 



Info DSV jaargang 23 nummer 3 augustus 2022  14 

 

Vraag 5 

De stand is 1-2 in een bijzonder spannende en faire wedstrijd. Twee minu-

ten voor tijd wordt de bal uit een hoekschop door de bezoekers net naast 

het doel gekopt. Een ballenjongen gooit de bal snel naar de keeper van de 

thuisclub. Deze neemt snel de doelschop, want een medespeler begeeft 

zich als enige speler van het team op de speelhelft van bezoekers. Door de 

harde wind komt de bal meteen bij hem terecht. De assistent-scheids-

rechter van de bezoekers, die de hele wedstrijd uiterst correct heeft  

gefunctioneerd, steekt zijn vlag omhoog. De scheidsrechter, die nog ver 

van de middellijn loopt, geeft hem een teken en laat doorspelen. Handelt de 

scheidsrechter hier juist? 

a) Ja, bij een doelschop kun je niet bestraft worden voor buitenspel. 

b) Nee, de scheidsrechter heeft niet gefloten voor het nemen van de 

doelschop. 

c) Nee, de scheidsrechter moet altijd fluiten als de assistent-scheids-

rechter vlagt. Het maakt niet uit dat dit een club-assistent is.  

Hij heeft immers steeds correct gevlagd. 

d) Nee, de speler staat op het moment van de doelschop in buitenspel-

positie. Zodra de bal het strafschopgebied heeft verlaten, is de bal in 

het spel en kan de aanvaller bestraft worden. 

 

Antwoorden augustus 2022 
De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op de pagina’s 49 en 50.  

 
 
 
 

 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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Commissie Opleidingen 

Spelregelwijzigingen 2022-2023 
 
We hebben voor u de meest relevante en belangrijke spelregelwijzigingen op een 
rijtje gezet. Deze zijn inmiddels per 1 juli 2022 ingegaan: 

 
Regel 1 – Het speelveld 
• De doelpalen en de doellat (en de doelen) moeten dezelfde vorm hebben.  
 
Regel 7 – De duur van de wedstrijd 

• De blessuretijd heeft betrekking op verloren gegane speeltijd.  
 
Regel 11 – Buitenspel 
• Toevoeging van de definitie uit Regel 12 over waar de arm eindigt (onderkant van 
de oksel) om een buitenspel-/niet-buitenspelpositie te kunnen bepalen. 

 
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
• Hands: 

- niet elk contact van de bal met de hand/arm is een overtreding; 
- de positie van de hand/arm van een speler moet beoordeeld worden in  

relatie tot de beweging van zijn lichaam in die specifieke situatie; 
- verwijdering van onopzettelijk hands als overtreding door een aanvaller in rela-

tie tot een ‘ploeggenoot’ en ‘het creëren van een scoringskans’.  
• Het gebruiken van een ‘truc’ om de regel te omzeilen met betrekking tot het spe-

len/raken van de bal met de hand door de doelverdediger na een bewuste trap 

door een medespeler, geldt ook voor doelschoppen; degene die dit initieert,  
ontvangt een waarschuwing (GK). 

• Een vrije schop of strafschop kan alleen worden toegekend voor een overtreding 
tegen een persoon op de spelerslijst of een wedstrijdofficial. 

 

We gaan er op de eerste spelregelavond uiteraard wat dieper op in en in oktober 
zijn we benieuwd naar de eerste ervaringen hieromtrent. Voor wie niet kan wach-
ten en alvast meer wil lezen over de spelregelwijzigingen, verwijzen we naar het 
PDF-document met betrekking tot de wijzigingen voor het komende seizoen:  
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2020-

2021#:~:text=De%20spelregels%202021%2F22%20zijn%20van%20kracht%
20met%20ingang%20van,1%20juni%20naar%201%20juli 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2020-2021#:~:text=De%20spelregels%202021%2F22%20zijn%20van%20kracht%20met%20ingang%20van,1%20juni%20naar%201%20juli
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2020-2021#:~:text=De%20spelregels%202021%2F22%20zijn%20van%20kracht%20met%20ingang%20van,1%20juni%20naar%201%20juli
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2020-2021#:~:text=De%20spelregels%202021%2F22%20zijn%20van%20kracht%20met%20ingang%20van,1%20juni%20naar%201%20juli
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Voor allen geldt uiteraard: 

een hele fijne verjaardag 

toegewenst: 

 

Met vriendelijke groet 

Namens de commissie  

Werving & Behoud 

Verjaardagen komende maanden 

Augustus September Oktober   

24 Paul Haarman 1 Cemil Taflan 7 Thom de Gucht  

26 Gerrit Jan Hennink 2 Piet Mekking 8 Erik Nieuwenhuijsen 

31 Rudie Boone 8 Rob Nijenhuis 11 Gerhard Langenkamp-Erelid 

  11 Eric Noortman 13 Marnix Mulder  

  20 Theo Koebrugge 13 Richard van Remmen 

  21 Rob Kalai 17 Rens Bluemink  

  26 Erik Teunissen 17 Bennie Reusken  

  27 Hessel Pothaar 17 Justin Voppen  

  29 Rob van Zuuk 18 Nermin Halitovic  

  29 Wietze Wijnstok 19 Amber Leushuis  

  30 Ernest Waanders (jr.) 26 Rob van Zutphen     

    27 Jan Tepperik   
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Commissie Opleidingen  

Heethoofden 
 

Soms vallen dingen samen zonder dat je er eigenlijk erg in hebt… 

In de voorbereiding op het WK in Qatar kijk ik de wedstrijden van 

onze nationale dames 11. Ik kijk echt niet elke andere wedstrijd, maar 

zo nu en dan pik ik er een mee. Zo heb ik genoten van de Engelse ladies 

onder de bezielende aansturing van Sarina Wiegman, maar ook onze 

Oosterburen kunnen er wat van, zowel binnen als buiten de lijnen.  

Uiteindelijk denk ik dat deze twee landen terecht in de finale staan, al 

hoop ik dat dit straks in Qatar anders zal zijn. Op het moment van 

schrijven, is het goed warm in Nederland en wat dat betreft kan de 

voorbereiding op het WK bijna niet beter zijn… 

 

Zo hebben we op zaterdag 9 juli onder een verzengende hitte een  

heuse DSV-familiedag gevierd. Een van de vele hoogtepunten, of zo u 

wilt, kookpunten van het jubileumjaar van de DSV. Jeffrey van Welsen 

en Eric Noortman hebben alles uit de kast getrokken om ons een  

onvergetelijke dag te laten beleven en daar zijn zij volledig in  

geslaagd.  

 

Althans, het had nóg mooier kunnen zijn, als Ab de kinderen nog had 

kunnen verblijden met zijn onvolprezen oliebollenkraam.  

Helaas mocht dat niet zo zijn; in de vroege voorbereidingen maakte 

Ab een lelijke misstap en een reis naar het ziekenhuis was zijn enige 

alternatief.  

 

Voor de bezoekers waren er meer dan voldoende andere leuke dingen 

te doen en aan versnaperingen al helemaal geen gebrek. Gelukkig is Ab 

inmiddels hersteld en alweer als trouwe bezoeker van de clubavonden 

gesignaleerd op de club. 
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10 Dagen later hebben we de heetste 19 juli ooit kunnen ervaren:  

temperaturen tegen de 40 graden Celsius als gevolg van de opwarming 

van de aarde, zo kan ons niet vaak genoeg worden verteld. Er zullen 

waarschijnlijk nog genoeg hete dagen volgen. Wat mij betreft ideaal 

voor bondscoach Van Gaal om zich met zijn mannen voor te bereiden 

op de hoge temperaturen die hen te wachten staan op het eindtoer-

nooi. In een poule met drie tegenstanders die aan deze hitte gewend 

zijn (Qatar, Senegal en Ecuador) doen we er goed aan ons op deze 

warmte in te stellen, anders kunnen we na de poulefase al naar huis. 

Hier kom ik later op terug. 

 

Ik zie ook wel wat gelijkenis in de woorden temperatuur en tempera-

ment. Het zou er nog wel eens heet aan toe kunnen gaan onder de  

warme zon, getuige ook de beslissingswedstrijd tussen de Witkampers 

en Doetinchem. Op het neutrale terrein van sportclub Eefde gingen 

een stelletje heethoofden (supporters en spelers) elkaar te lijf. En 

dat terwijl de thermometer die dag nog niet eens boven de 30 graden 

Celsius uitkwam. Moet je nagaan wat dit in het Midden-Oosten teweeg 

kan brengen. 

 

Dat doet mij trouwens denken aan Frits Bom. Met zijn prachtige  

programma De Vakantieman (‘gezellig he?’). Daarin wezen mensen met 

een lange aanwijsstok op een landkaart aan waar zij dachten dat het 

land lag waar ze op dat moment waren. Sommigen zaten er flink naast, 

maar één persoon blijft mij altijd bij: ik weet niet eens meer om welk 

land het ging (Spanje volgens mij), maar de aanwijsstok ging keurig 

naar een stukje blauw op de kaart… De prijs viel volledig in het water, 

maar dat terzijde. Kennelijk had de betrokken deelnemer een zonne-

steek opgelopen (of even niet opgelet tijdens de topografie op school).  
 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen 

Om te voorkomen dat u straks niet weet waar Qatar ligt, voeg ik uit 

educatief oogpunt maar even een kaartje toe: 

 

Zoals u ziet, ligt het aan de Perzische Golf, tegen Saudi-Arabië aan, 

net boven de Verenigde Arabische Emiraten en een stuk onder Koeweit 

(daar dankt het tankstation haar naam aan, mocht u dat nog niet  

weten: Q8 – Koewait, altijd handig voor tijdens een pubquiz). 

 

En met Koeweit heb ik mijn bruggetje weer terug naar Nederland, 

want daar is momenteel ook een hoop te doen om de koe. Althans, 

vooral om de uitwerpselen ervan.  

 

Boerenverstand krijgt een nieuwe dimensie, want de boerenprotesten 

domineren de nieuwsberichten wel behoorlijk deze zomermaanden. 

Oververhitte boeren veroorzaken bermbranden, blokkades en er  

ontstaan gevaarlijke situaties op de wegen. De eerste slachtoffers 

zijn gevallen… 
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Maar ik geef het je te doen hoor: als boer stikken in het beleid van de 

overheid, die de laatste jaren toch al weinig goed meer kan doen. Als  

16-jarige schoten ontwijken in je trekker; daar helpt geen knoop in je 

(rode) zakdoek of omgekeerde driekleur meer tegen. Nee, dat doet teveel 

(stik)stof opwaaien, maar met de droogte is een fikkie stoken wel link; dat 

zien we in de mediterrane landen wel: menige bosbrand moet daar geblust 

worden. Ik hoop van harte dat al onze DSV’ers veilig terugkeren van hun 

vakantie en dat ze niet geëvacueerd of weggestuurd hoefden te worden. 

 

Over wegsturen gesproken: dat was in het Lagerhuis wel even anders, toen 

Mr. Speaker, een heethoofd op zich, een van de parlementsleden weg-

stuurde. En wat te bedenken van Boris Johnson? Deze markante verschij-

ning heeft vele brandjes weten te blussen, maar na escapade nummer  

zoveel, moest ook hij het veld ruimen – en terecht. Dat zouden meer  

mensen moeten doen, als je het mij vraagt… Aan de andere kant: als je 

ziet wat er in Nederland gebeurt met de bedreigingen richting hard  

werkende parlementariërs, zelfs uit Deventer, dan krijg je toch het 

schaamrood op de kaken. Sommige burgers zijn ècht te licht ontvlambaar. 

Waar gaat dat toch naartoe in ons land? Het aantal heethoofden neemt 

zienderogen toe. 
 

Hebben we dan alle verhitte discussies en branden behandeld? Nee, zelfs 

nu nog niet. Ook deze zomer is er weer wat te doen geweest omtrent de 

veiligheid in een voetbalstadion. Hebben we achtereenvolgens FC Twente 

(verbouwing), AZ (instorten), NEC (tribune) en ADO (dak weggewaaid)  

gehad, blijkt PSV Eindhoven ook aan dit illustere rijtje toegevoegd te 

worden. Maar ach, het stelde uiteindelijk niet veel voor. De brand was snel 

geblust en als je het in één stad had kúnnen verwachten, dan was het  

natuurlijk wel de lichtstad… Nog een stukje zuidelijker vond er zelfs een 

ontruiming plaats tijdens een muzikaal evenement in het Parkstad  

Limburg, nadat er in een nabijgelegen hotel brand uitbrak. Het moet niet 

veel gekker worden… 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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We naderen het einde van dit artikel, want veel flauwer wordt het 

niet. Alhoewel… Ik dacht nog heel even aan Qatar, land van olie, woes-

tijnen en cactussen. Het land waar de vrouwen zo’n beetje niets te 

zeggen hebben. Het deed mij terugdenken aan mijn eigen jeugd:  

‘De Grote Meneer Kaktus Show!’ van Peter Jan Rens als Meneer  

Kaktus, Kweetniet en mevrouw Stemband (‘De eerste ronde…!’).  

Die had wel degelijk iets te zeggen namelijk. 

 

Met een bezweet voorhoofd behandelden de drie hoofdpersonen  

allerhande problemen, in vaste terugkerende sketches en rondes. Even 

krachtig als ontwapenend loste meneer Kaktus de problemen in het 

bijzijn van opgewonden kinderen op. Laat de politiek daar nou eens een 

voorbeeld aan nemen. Peter Jan Rens heeft misschien niet alles even 

goed gedaan in zijn carrière, maar als adviseur zou hij het beter doen 

dan Johan Remkes, al was het alleen maar vanwege het feit dat Rens 

in het voortraject niet betrokken is geweest bij het stikstofreductie-

beleid. 

 

Daarnaast blijkt Meneer Kaktus over een niet te onderschatten eigen-

schap te beschikken. Hij is ‘koelbloedig’; in deze tijd een absolute  

vereiste met al die verhitte discussies en opgelaaide vuurtjes. Als hij 

het stikstofbeleid heeft opgelost, kan hij nog net op tijd mee naar 

Qatar. In de tussentijd neemt Oranje ‘Cool Blue’ als nieuwe hoofd-

sponsor; Dan kan meneer Kaktus 

Louis leren zijn spelers uiterst 

koelbloedig (of Cool Blue-dig, zo u 

wilt) een strafschop te nemen. En 

oh ja, intussen heeft mevrouw 

Stemband haar bord voor de vier-

de ronde alweer getoond:  
 

 

 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
De vierde ronde is? Kweetniet! Nou, dat weet meneer Kaktus wèl!  

De vierde ronde is: Opnieuw vaccineren. Tegen Corona. Of apenpokken-

ziekte. Of tegen Stikstof. Of tegen oorlog.  

Hoe dan ook: wij wensen u een warm welkom in een koelbloedig seizoen, 

waarin u als sportliefhebber gewoon weer ouderwets kunt genieten van 

het spelletje. Ook dit seizoen zijn er weer wat regels aangepast (zie  

elders in dit Info-bulletin). Met die spelregelwijzigingen weten wij als 

koelbloedige arbiters gewoon te dealen. Nu spelers, trainers en publiek 

nog… 

 

Met een verkoelende groet, mede namens Alex & Rudie, 

Marcel van Schalkwijk 

 

PS 1: Nog twee belangrijke zaken: Allereerst en bovenal condoleren we 

Toon Schutte met het verlies van zijn lieve Wineke. Trouw als ze was, 

haalde ze onze spelregelicoon vaak op van de club en bracht hem veilig 

weer thuis. Ze was zijn steun en toeverlaat en zal node gemist worden. 

Lieve Toon, wij wensen jou alle sterkte toe in de pittige tijd die voor je 

ligt. We zullen Wineke niet licht vergeten en jou steunen waar dat kan. 

 

PS 2: Wij feliciteren alle promovendi en collega’s die zich hebben weten 

te handhaven. We beschouwen het als onze taak om jullie allemaal te 

voorzien van de nodige input om goed te kunnen presteren. Kennelijk 

hebben we daaraan een klein beetje kunnen bijdragen en daar gaan we 

het komende seizoen gedreven mee verder. In het kader hiervan vermel-

den we hier toch ook graag dat een van onze commissieleden komend jaar 

een opleiding gaat volgen tot coach betaald voetbal. Ook dat beschouwen 

wij als een promotie    

 

Voor wie zich niet heeft weten te handhaven of wie niet is gepromo-

veerd: komend seizoen zijn er volop nieuwe kansen. Veel succes met het 

grijpen ervan! 
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100-Jarig jubileum: Familiedag DSV 
 

We hebben vele feestelijke activiteiten mogen beleven in het jubileumjaar. 

Om er een paar uit te lichten: het feest voor alle genodigden in Schalkhaar, 

de herdenkingsdienst ter herinnering aan onze overleden DSV’ers, maar ook 

de cabaretavond speciaal geënt op het thema ‘De DSV draait door’. En wat 
te denken van de veiling met Bas Nijhuis als veilingmeester? Deze zullen  

velen zich nog lang heugen. Stuk voor stuk geweldige evenementen, waaraan 

op zaterdag 9 juli als afsluiting van ons jubileumjaar nog een ‘Grand Finale’ 

werd toegevoegd. 

 
Onder de verzengende hitte werd een heuse DSV-familiedag gevierd. Een van de 

vele hoogtepunten, of zo u wilt, kookpunten van het jubileumjaar van de DSV.  

 

De Jubileumcommissie had Jeffrey van Welsen en Eric Noortman ingehuurd om 

alles uit de kast te trekken. Ze wilden ons een onvergetelijke dag laten beleven 
en zij zijn daar volledig in geslaagd met ‘voor elk wat wils’.  

 

Het begon al vanaf 10.00 uur met overheerlijke koffie, vers 

gezet door de mobiele barista. Allerhande koffiespeciali-

teiten werden ons voorgeschoteld. Dat smaakte naar meer! 
Waar de allerkleinsten opgevangen werden bij de kinder-

opvang, konden alle anderen zich vermaken op het gezellige 

terras. Van bovenaf zag dat er prachtig uit, zo zagen we later 

op de dronebeelden van Marius, maar ook ter plaatse was het 

goed toeven en gezelligheid vierde hoogtij. 
 

Het liep al snel vol, want niemand wilde deze dag missen. Met een gestructureerd 

tijdschema was voor iedereen heel overzichtelijk wanneer je aan welke activiteit 

kon deelnemen en keuze was er volop: in het clubhuis kon je darten of koers-

ballen (soort variant tussen curling en petanque) en de bar was de gehele dag 
geopend. Dat was onder deze temperaturen ook wel nodig. 

Familiedag 
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Vervolg Familiedag 

Buiten was er op veilige afstand de workshop ‘Boogschieten’. 

Waar voor menigeen het schieten op het bord nog te doen 

was, presteerde Theo MB het zijn pijl zoek te laten raken. 
Willem Tell en Robin Hood zijn er niets bij… 

 

Voor de iets modernere variant 

van boogschieten was de school 

opengesteld. Waar normaal  
gesproken leerlingen gymmen,  

konden vandaag gedurende de hele 

dag groepen lasergamen. Een alleraardigste spelvorm, 

waarmee jong en oud zich urenlang hebben vermaakt. 

 
Tussen het spelen en sporten door was er  

natuurlijk tijd voor een gezellig kletspraatje en 

ook aan de inwendige mens was de nodige zorg 

besteed. Zowel de bierproeverij van Gula  

bieren uit Meppel als de wijnproeverij van  
Wines & Welcome vonden gretig aftrek. Ik 

raad u als lezer aan de websites van beide  

bedrijven eens te bezoeken. Zelden ben ik zo  

in positieve zin verrast door de alcoholische 

versnaperingen als op deze middag. Ik heb mijn 
nabestelling al geplaatst! 

 

Ook qua eten was er meer dan voldoende aanbod: vooral de kinderen stonden in de 

rij voor de poffertjeskraam; de volwassenen kozen meestal voor een heerlijke 

snack. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling zomeroliebollen te proeven van 
onze meesterbakker Ab, ware het niet dat Ab in de vroege voorbereidingen een 

lelijke misstap maakte en direct naar het Deventer Ziekenhuis begeleid moest 

worden. Dat was eigenlijk het enige smetje op de dag, maar naar ik me heb laten 

vertellen, kon Ab redelijk vlot richting huis om aan zijn herstel te werken. Geluk-

kig hebben we hem snel weer op de DSV mogen ontmoeten. 
 

 

onvergetelijke dag! 
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Vervolg Familiedag 

De bezoekers waren het er roerend over eens: eigenlijk zou dit een jaarlijks  

terugkerend evenement moeten worden op de jaarkalender van de DSV. Een  

groter compliment kan de organisatie volgens mij niet krijgen en dat is meer 
dan terecht. Eric Noortman en Jeffrey van Welsen: heel hartelijk dank voor 

een onvergetelijke dag! 
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Ontspanningscommissie 

Algemene vragen: 

1. In het afgelopen seizoen is er door de corona-maatregelen 

weer een aantal wedstrijden gespeeld zonder publiek. Welke 

Eredivisieclub verwelkomde na Ajax, Feyenoord en PSV de 

meeste toeschouwers? 

2. Met 25 Eredivisie-wedstrijden gaf Dennis Higler afgelopen 

seizoen de meeste gele kaarten. Welke scheidsrechter gaf 

de meeste directe rode kaarten? 

3. Sébastien Haller maakte afgelopen seizoen de meeste doel-

punten in de Eredivisie. Wie was de topscorer in het seizoen 

20/21. 

4. De waanzinige finale tussen ADO Den Haag – Excelsior werd 

beslist door een strafschoppenserie. Wat was de stand 

voordat de teams aan deze serie begonnen? 

5. Welke trainer/coach won afgelopen seizoen de Rinus  

Michels Award? (Trainer/coach van het jaar) 
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Raad de trainer: 

Welke trainer speelde voor deze clubs tijdens zijn voetbalcarrière? 

 

1. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Vervolg Ontspanningscommissie 

Antwoorden 
 

Algemene vragen: 

1. In het afgelopen seizoen is er door de corona-maatregelen 

weer een aantal wedstrijden gespeeld zonder publiek. Welke 

Eredivisieclub verwelkomde na Ajax, Feyenoord en PSV de 

meeste toeschouwers? 

 FC Twente 

 

2. Met 25 Eredivisie-wedstrijden gaf Dennis Higler afgelopen  

seizoen de meeste gele kaarten. Welke scheidsrechter gaf de 

meeste directe rode kaarten? 

 Allard Lindhout 

 

3. Sébastien Haller maakte afgelopen seizoen de meeste  doel-

punten in de Eredivisie. Wie was de topscorer in het seizoen 

20/21. 

 Georgios Giakoumakis (VVV Venlo) 

 

4. De waanzinige finale tussen ADO Den Haag – Excelsior werd 

beslist door een strafschoppenserie. Wat was de stand voordat 

de teams aan deze strafschoppenserie begonnen? 

 4-4 

 

5. Welke trainer/coach won afgelopen seizoen de Rinus Michels  

 Award? (trainer/coach van het jaar.) 

 Arne Slot 
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Vervolg Ontspanningscommissie 
Raad de trainer: 
 
 
1.      2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 
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Technische commissie 

Verslag NK-veldvoetbaltoernooi 25 juni 2022 in Beuningen 
 

Na de NK van Enschede in 2019 hebben we lang moeten wachten op de  

volgende NK. In verband met corona waren de toernooien in 2020 en 2021 

helaas afgelast. Het NK 2022 veldvoetbal COVS-verenigingen voor de 

scheidsrechters werd dit jaar georganiseerd door de scheidsrechtersvereni-

ging Nijmegen. De wedstrijden werden gespeeld op 25 juni jl. op het terrein 

van Beuningse Boys. 

 

Op 11 april jl. zijn de eerste voorbereidingen van start gegaan. Van de  

24 potentiële kandidaten waren uiteindelijk 9 spelers bereid om de DSV te 

vertegenwoordigen bij het toernooi. Op voorhand misten we 5 vaste spelers. 

Hierdoor was de samenstelling veranderd en kregen de jonge talenten de 

kans om zich te bewijzen. 

 

Er was in de groepsfase plek voor 9 teams, die verdeeld werden over  

2 groepen. De eerste groepswedstrijd werd gespeeld tegen de Mijnstreek en 

werd met een doelpunt van Marius gewonnen. De tweede wedstrijd tegen Den 

Bosch werd overtuigend gewonnen met 5-0 door de doelpunten van Daan 2x, 

Arjan, Marius en Luuk. Bij de laatste wedstrijd tegen de altijd moeilijke  

Venlo/Helmond-combinatie was een gelijkspel voldoende om ons rechtstreeks 

te plaatsen voor de halve finale. Maar deze werd onverdiend met 1-0  

verloren. In de groep zijn we als tweede geëindigd en moesten een kwart-

finalewedstrijd spelen tegen Enschede. Na de met 2-4 verloren kwartfinale-

wedstrijd tegen Enschede was het letterlijk afdruipen. De teleurstelling was 

groot bij deze uitschakeling.  

 

Gelukkig hebben de spelers zich nog een keer kunnen opladen en werd de 

wedstrijd om de 5e plek terecht met 1-0 gewonnen van de Amsterdammers 

door de treffer van Marius en ook konden we met de winst van de sportivi-

teitsbeker het toernooi afsluiten. Scheidsrechtersvereniging Den Haag is de 

winnaar van het NK-veldvoetbal voor scheidsrechters geworden.  

Hierbij de felicitaties aan Den Haag. 
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Het toernooi wordt traditioneel afgesloten met een etentje, maar dit 

keer zijn we na het nuttigen van twee consumpties naar Deventer  

vertrokken in verband met andere verplichtingen. Volgende week na het 

IJssel- en Berkeltoernooi zullen we deze traditie zeker voortzetten. 

 

Selectie bestond uit de volgende spelers: 

Arjan van den Berg 

Daan Super 

Luuk Loman 

Marcel van Schalkwijk (c) 

Marius Sirbulescu 

Mark Pelgrom 

Marnix Mulder 

Mehmet Kurt 

Robbert Karkdijk 

 

Technische staf 

Ronny Mulder (teammanager) 

Sezgin Degirmenci (coach) 

Jan Hennink (materiaalman)  

 

 

 

 

 

Vervolg Technische Commissie 
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Uitslagen wedstrijden DSV 

De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag. De TC wil alle 

spelers en de teamofficials en de meegereisde supporters (Stan 

Smit en Gerard Harmelink) danken voor de sportieve deelname aan 

dit toernooi. Ook enorme dank aan Gerard voor het klaar zetten van 

diverse materialen en Gé voor het openstellen van het gebouw met 

heerlijke koffie en thee. 

 

Verslag 

Sezgin Degirmenci 

Namens de TC 

Vervolg Technische Commissie  

Wed-
strijd 

 
Thuis 

 
Uit 

Uit-
slag 

 
Doelpuntenmakers 

1 Mijn-
streek 

DSV 0-1 Marius 

2 DSV Den 
Bosch 

5-0 Daan 2x, Arjan, Marius 
en Luuk 

3 Venlo/
Helmond 

DSV 1-0   

Kwartfinale DSV Enschede 2-4 Mark en Marius 

5e-6e plaats DSV Amster-
dam 

1-0 Marius 
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Verslag IJssel- en Berkeltoernooi 2 juli 2022 in Lochem 
 

Na het behalen van de 5e plek vorige week op de NK van Nijmegen  

konden we ons klaarmaken voor het IJssel- en Berkeltoernooi in  

Lochem. Ook nu was het moeilijk om een team te vormen in verband met 

vele afwezigen. Zelfs de 58e-jarige coach moest zijn voetbalschoenen 

aantrekken na vier jaar. De honneurs werden uitstekend waargenomen 

door zijn assistenten Derya en Stan. De eerste drie wedstrijden  

werden met goed voetbal met 1-0 gewonnen van Enschede, Nijmegen en 

Nijverdal. Na drie overwinningen konden we gaan lunchen. Ook vandaag 

bleek dat lunch onze spelers breekt. In toernooivoetbal gebeuren altijd 

onverwachte dingen. Dat vraagt flexibiliteit om te kunnen improviseren 

op de momenten dat het moet. Als de volgende wedstrijd tegen de  

directe concurrent Zutphen gewonnen werd, dan was DSV zeker van 

het kampioenschap, maar helaas hebben we deze wedstrijd met 2-1 

verloren. Op dat moment was nog niets beslist. Bij winst tegen Arnhem 

zou het nog mogelijk zijn om het kampioenschap binnen te halen, maar 

ook de laatste wedstrijd werd helaas verloren met 2-0. 

 

Met drie overwinningen en twee nederlagen zijn we uiteindelijk op de 

tweede plaats geëindigd. Terechte toernooiwinnaar was de organise-

rende vereniging Zutphen. Hierbij de felicitaties aan Zutphen. Net als 

vorige week bij het NK zijn wij de winnaar geworden van de Fair Play 

Cup. We mogen trots zijn dat wij ook dit jaar deze belangrijke cup in 

de wacht hebben gesleept. We hebben daarmee weer een visitekaartje 

afgegeven op het toernooi en laten zien dat er bij de DSV op een zeer 

respectvolle en faire wijze voetbal wordt gespeeld. 

 

We weten het nog niet zeker maar de kans is aanwezig dat we met  

deze tweede plaats volgend jaar rechtstreeks geplaatst zijn voor de 

NK in Amsterdam. 

 

Vervolg Technische Commissie  
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Erik Noortman en Maikel Spijkerman hebben hun toezeggingen gedaan 

om bij de NK 2023 in Amsterdam de overnachtingen te regelen.  

In oktober/november zullen we hierover informatie verstrekken. Dan 

hopen we dat alle basisspelers weer kunnen aansluiten bij de selectie 

van de DSV. 

 

De selectie bestond uit de volgende spelers: 

Arjan van den Berg 

Daan Super 

Erik Noortman 

Harm Stemerdink 

Jeffrey van Welsen 

Marcel van Schalkwijk 

Marius Sirbulescu 

Mark Pelgrom 

Martijn de Leest 

Robbert Karkdijk 

Sezgin Degirmenci 

 

Technische staf 

Derya Serik en Stan Smit (teammanagers) 

Jan Hennink (materiaalman)  

 

 

Vervolg Commissie Opleidingen 
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De organisatie kan terugkijken op een 

geslaagde dag. De TC wil alle spelers 

en de teamofficials en de meegereisde 

supporters (familie Noortman, Stan 

Smit, Gerrit van de Pol en Maikel Spij-

kerman) danken voor de sportieve 

deelname aan dit toernooi. Ook enorme 

dank aan Gerard voor het klaar zetten 

van diverse materialen en Martijn voor 

het openstellen van het gebouw met 

heerlijke koffie en thee. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat we een 

team hebben waar rekening mee  

gehouden moet worden op het volgende 

eindtoernooi. Pakken we na jaren  

opnieuw een NK? Het zou toch mooi 

zijn. 

 

Verslag 

Sezgin Degirmenci 

Namens de TC 

 

 

Vervolg Technische Commissie  
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De Jubileumcommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging Deventer en  

Omstreken) organiseert dit jaar mogelijk voor het laatst in haar vertrouwde  

clubhuis een halve klaverjas-kaartmarathon en wel op zaterdag 22 oktober 2022 
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 € 13,- 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 14 oktober 2022. 

Ondergetekende .......................................................komt op zaterdag 22 oktober 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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 Gastspreker  

Rens Blueminks ervaringen als ASR 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Op de laatste clubavond van het seizoen 2021/22 kreeg -na de door hem 

verzorgde training- Rens Bluemink het woord. Hij vertelde over zijn erva-
ringen als internationaal assistent-scheidsrechter. In Nederland staan  

7 scheidsrechters en 10 assistenten op de internationale lijst. Elke kandi-

daat voor een plekje op deze lijst (en elke toegelatene) moet 2x per jaar 

bij CORE in Zwitserland (Centrum for Referee and Excelence) een 7-daags 

traject volgen, waarbij conditietrainingen en spelregelbesprekingen van  
groot belang zijn. 

 

Na de eerste keer wordt voor je een aantal wedstrijden aangesteld om na 

te gaan op welke wijze een scheidsrechter/assistent de week op CORE in 

praktijk brengt. Na een evaluatie volgt het toekennen van de FIFA en 
UEFA-badge. Wat Rens opviel, is dat in arbitersland het internationaal  

hiërarchischer toegaat dan in Nederland. Waar bij ons scheidsrechters en 

assistenten zich samen verantwoordelijk voelen voor het verloop van de 

wedstrijd en elkaar serieus nemen (veel contact via headset en piepvlag-

gen), is internationaal de scheidsrechter de baas en neemt de beslissingen 
(vaak zonder overleg). 

 

Zijn eerste wedstrijd buiten Nederland was Strasbourg – Maccabi Haifa in 

de tweede voorronde van de Europa League, vervolgens mocht hij naar  

Zweden om te assisteren bij een duel van Norkopping.  
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En toen hield het even op en werd de badge ook niet toegekend. Oorzaak 

corona. Veel internationale wedstrijden werden niet gespeeld en toernooien 

werden niet met een uit- en thuiswedstrijd afgewerkt. Er waren internatio-
naal dus minder scheidsrechters/assistenten nodig. 

 

Toen de draad weer opgepakt kon worden, volgde Polen O21 – België O21 en   

werden aan het einde van het seizoen 2020/21 de FIFA en UEFA-badges 

toegekend. Voor de WK-kwalificatie volgde een trip naar de Faeröer-
eilanden voor een wedstrijd tegen Israël. Rens probeert op elke locatie 

(meestal verblijven zij er een dag of drie) ook iets van ‘couleur locale’ op te 

snuiven en de Faeröer-eilanden hebben met het vele groen en mooie bergen 

een speciaal plekje in zijn hart gekregen. 

 
In 2022 volgde internationaal België – Burkina Fasso en een trip als AVAR 

(assistent van de VAR) naar Saudi-Arabië. Hij vertelde dat in dit woestijn-

land veel corruptie is en voor een goed verloop van de competitie externe 

scheidsrechters/assistenten/vars/avars) worden ingevlogen. Hier loop je 

niet zomaar het hotel uit om iets van de cultuur tot je te nemen. 
 

Hij is nog steeds volop in ontwikkeling 

en hij geeft elke scheidsrechter/

assistent ook mee dat je aan die  

persoonlijke ontwikkeling moet blijven 
werken. Denk niet te snel dat je er al 

bent, leer van elke situatie en zet 

steeds weer een stapje extra. Op die 

wijze groei je en draag je jouw steen-

tje bij aan een goed verloop van een 
voetbalwedstrijd. 

 

Han Marsman 

Vervolg gastspreker 
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1: A 

2: C 

3: D 

4: D 

5: A 

 

Het antwoord op vraag 1 is A. Een speler wordt bestraft vanwege het 

maken van hands: 

- Als deze de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, bijvoorbeeld 

door het bewegen van de hand of arm richting de bal. 

- Als deze de bal met hand/arm raakt en het lichaam op onnatuurlijke 

wijze groter maakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op  

onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt als de positie van de 

hand/arm geen gevolg is van, of kan worden gerechtvaardigd door, de 

beweging van het lichaam van de speler voor die specifieke situatie. 

Door de hand/arm in een dergelijke positie te hebben, neemt de  

speler het risico dat de hand/arm geraakt wordt door de bal en dat 

dit bestraft wordt. 

- Als deze scoort in het doel van de tegenstander. 

- Rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk  

gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger. 

- Onmiddellijk nadat de bal zijn hand/arm heeft geraakt, zelfs als dit 

onopzettelijk gebeurt. 

 

Van al het voorgaande is geen sprake, dus is het hier een aftrap na een 

geldig doelpunt (zie: spelregelboek, regel 12, pagina’s 55-56). 

 

Het juiste antwoord op vraag 2 is C. Waarschuwingen en vermaningen die 

tijdens de wedstrijd zijn gegeven, worden niet meegenomen in de straf-

schoppenserie (zie: spelregelboek, regel 10, pagina 48). 

Uitleg spelregelvragen 
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Het enige juiste antwoord op vraag 3 is D. Het antwoord is te vinden in 

het spelregelboek, regel 4, pagina 27. Een speler die het speelveld  

verlaat om zijn uitrusting in orde te brengen of te verwisselen: 

- moet de uitrusting laten controleren door een wedstrijdofficial 

voordat hij toestemming krijgt het veld opnieuw te betreden; 

- kan alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter (die 

tijdens het spel gegeven kan worden). 

 

Het antwoord op vraag 4 is D. Als een speler van plaats heeft gewisseld 

met de doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter, dan: 

- laat de scheidsrechter doorspelen; 

- waarschuwt de scheidsrechter de betrokken spelers bij de eerst-

volgende onderbreking van het spel, behalve als de wissel plaats-

vond tijdens de rust (geldt ook voor de verlenging) of gedurende de 

periode tussen het einde van de wedstrijd en de start van de  

verlenging en/of de strafschoppenserie. 

Omdat de wissel heeft plaatsgevonden tijdens de rust hoeven hier dus 

geen gele kaarten getoond te worden (zie: spelregelboek, regel 3,  

pagina 22). 

 

Het juiste antwoord op vraag 5 is A. Een speler wordt niet voor zijn  

buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit 

een doelschop, een inworp of een hoekschop (zie: spelregelboek, regel 

11, pagina 53). Daarmee vallen de antwoorden C en D af. Ook antwoord B 

is fout, want de fluit is niet nodig om het spel te onderbreken bij een 

duidelijke doelschop, hoekschop, inworp of doelpunt (zie: spelregelboek, 

praktische richtlijnen, pagina 94). 

 

 
 

Vervolg uitleg spelregelvragen 
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