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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.  
 

Oktober 

20 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spreker: Hans Bredewoud. 

22 Klaverjasmarathon vanaf 10.00 uur. 

27 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Oktoberfest. 

 

November 

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 Arjan van der Haak. 

18 Technisch weekend in Zeeland, vertrek DSV. 

24 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Martijn Vos. 

26 Sinterklaasochtend voor de kinderen. 

 

Denkt u ook aan onze adverteerders bij uw aankopen  
de komende dagen? 

 

 

DENK AAN ONZE 

ADVERTEERDERS 
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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.  
 

 

December 

01 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur sinterklaasavond. 

08 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

15 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Jubileumcommissie. 

17 Vanaf 20.00 uur Kerstbingo. 

22 Training vanaf 19.30 uur. Avond in kerstsferen. 

29 Ophalen oliebollen, clubhuis in de middag geopend.  

 

Overige data om te onthouden 

05-01-2023 Nieuwjaarsbiljarten. 

09-02-2023 JALV. 

18-03-2023 Klaverjasmarathon. 

 
 

     Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave december 2022,  

Uiterlijk 11 december 2022, 

 Jaargang 23, nummer 5 verschijnt 22 december 2022.  
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Van de Voorzitter  

We gaan alweer richting het einde van het jaar. De herfstperiode is mooi als 

het weer meewerkt. De koude nachten en de zonnige dagen overdag zijn mooi. 

Wat een genot om dan te fluiten en volop te genieten van het spel op de  
velden. Van mij mag het weer wel zo blijven tot aan de kerst…. Uitstel van de 

kou, de regen en wat er al niet meer voorbij kan komen in de winterperiode 

richting het voorjaar, laten we het hopen. 

 

Op zaterdag 17 september jl. overleed ons verdienstelijke lid Henk Borkent 
op 81-jarige leeftijd. En op 22 september hebben we afscheid van hem  

genomen bij Steenbrugge te Diepenveen. Ons oudst zittende lid die geboren 

werd op 12 januari 1941, werd al op 18-jarige leeftijd lid van de DSV. In deze 

periode hebben hij en zijn vader veel meegemaakt bij ons. Een groot gemis van 

een voor ons integer en bijzonder mens met het hart op de juiste plaats.  
 

Op zijn 18e ging Henk al fluiten en in de jaren erna hebben we Henk vele malen 

in het zonnetje gezet voor zijn bereikte mijlpalen binnen de DSV. Zijn 25-,  

40- en 50-jarige jubileum waren al bijzonder, maar in februari 2019 mocht ik 

hem zelfs huldigen voor het 60-jarige lidmaatschap. Wat een mijlpaal! Daar-
naast natuurlijk ook voor de vele andere verdiensten voor zijn inzet bij onze 

vereniging.  

 

In 2019 floot Henk inmiddels 60 jaar voor de KNVB, waarvan 46 jaar op het 

veld en 30 jaar in de zaal, ongekend. Met pijn in het hart floot Henk op 
3 november 2021 na 62 jaar zijn laatste zaalwedstrijd in Dalfsen. En dit bleef 

niet onopgemerkt. Familie en vrienden waren aanwezig, en maakten er een 

feest van. Helaas kan de KNVB de getallen niet ophoesten, aangezien hun  

digitalisering pas vele jaren later op gang kwam. Maar volgens de berichten 

heeft Henk meer dan 9.000 wedstrijden op het veld en in de zaal gefloten. 
 

Voorafgaand aan het overlijden van Henk bezocht ik hem in het ziekenhuis. 

Tijdens mijn bezoek spraken we over veel dingen, het fluiten was namelijk niet 

zijn enige passie. Zijn kinderen, de camping, muziek, auto’s maar zeker ook de 

DSV. Alles kwam voorbij. Met tranen in zijn ogen vertelde hij hoe jammer hij 
het vond niks meer voor de vereniging te kunnen betekenen.  
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Diverse keren had hij bij de Rielerenk voor het hek gestaan en dan nage-

dacht over hoe hij had willen meedenken bij de nieuwe plannen. Graag had 

hij willen helpen op onze mogelijke nieuwe locatie. Maar hij wist dat deze 
tijd niet meer voor hem was weggelegd. De DSV ging hem aan het hart. Toen 

Henk weer volschoot zei hij… Peter als ik er niet meer ben, blijf elkaar bij 

de DSV dan ondersteunen, vier en geniet van het leven. Ik zal stiekem over 

het randje meekijken. En dat hebben we gedaan die middag. Tijdens de  

condoleance aan de Keurkamp hebben wij met een glas in de hand geproost 
op Henk en was je er gewoon nog even bij… We zullen je missen! 

 

Onze tijd aan de Keurkamp is inmiddels verlengd, de werkzaamheden worden 

opgeschort om de nieuwe Marke Zuid te gaan realiseren. Dit door de bezwa-

ren op het bestemmingsplan die inmiddels bij de Raad van State liggen. Wat 
mij betreft goed nieuws, even de rust naar volgend jaar wetende dat we pas 

na het zomerreces nieuwe tijdslijnen gaan krijgen. Dit wil uiteraard niet 

zeggen dat er niks meer gedaan wordt. Achter de schermen wordt nog 

steeds door het bestuur, de werkgroep en de projectgroep ‘Toekomst van 

de DSV’ hard gewerkt aan de nog te nemen beslissingen en de verdere invul-
ling van allerlei toekomstige zaken. 

 

Ontwikkeling is mooi en dat is waar we met onze commissies aan werken.  

Opleiding in allerlei vormen; kennisvormen met spelregels, werken aan de  

conditie, de juiste begeleiding, en sparringpartner zijn voor de jeugdige 
leden en de talenten. Maar ook een ieder die het gebodene met twee handen  

aanpakt. Elk jaar zien we in de reguliere promovendi-periode dat onze leden 

stappen maken op de ladder. Maar als de leden ook gedurende het jaar de 

beloning van hard werken en talentontwikkeling uitbetaald krijgen, dan is 

dat als DSV prachtig om te zien. Mark Pelgrom maakt de stap als ASR naar 
het betaalde voetbal.  

Zijn eerste aanstelling was op 14 oktober, de wedstrijd FC Den Bosch- 

Jong AZ. Gefeliciteerd Mark, op naar nog veel meer moois. 

 

Voor de komende maanden staat de agenda gelukkig weer vol met activitei-
ten. In de maanden november en december is dit de afgelopen jaren wel 

eens anders geweest. We hebben weer spraakmakende en nieuwe sprekers. 

Mensen van buitenaf, maar ook onze eigen leden zetten zich in.  

Vervolg Voorwoord  
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Vervolg Voorwoord 

Zo zal Martijn Vos op 24 november een presentatie geven….. ik ben erg benieuwd. 

De kaartmarathon is inmiddels geweest en het Oktoberfest staat weer gepland. 

En het Technisch Weekend is goed geboekt, we gaan met een groep leden een 
weekend weg. Ook het langverwachte Jubileumboek over het 100-jarige bestaan 

van de Deventer Scheidsrechtersvereniging en Omstreken zal in december  

worden uitgereikt aan een ieder! En dan volgen onder andere het Sinterklaasfeest, 

de Kerstbingo, de oliebollen en de Kerstavond. Dat wordt weer gezellig met de 

geplande activiteiten. 
 

En mooi dat we dit soort dingen kunnen blijven doen, want de financiële situatie is 

voor veel mensen veranderd, zo ook voor de vereniging. Veel zaken worden duurder 

in onze dagelijkse behoeften, zoals de inkoop, de kosten voor gas, water en licht, 

en wat al niet meer. De bomen groeien niet meer tot in de hemel en we letten op 
de kleintjes. Onze prijzen voor de exploitatie zijn dan ook iets omhoog gegaan.  

We ontkomen er niet aan, maar iedereen snapt de noodzaak en er is geen enkele 

wanklank. Ook worden we meer bewust en letten we op het gebruik van de verwar-

ming en de verlichting. Op de clubavonden in het clubhuis, maar ook buiten tijdens 

de trainingen met het gebruik van de lichtmasten. En bent u nu buiten de dinsdag 
of donderdag in ons mooie clubhuis, denkt u dan ook even met ons mee….. alvast 

bedankt! 

 

Ook veel van onze trouwe sponsoren zullen alle zeilen moeten bijzetten om de 

eindjes aan elkaar te knopen. Laten we hen niet vergeten, zoals zij ook ons niet 
zijn vergeten in andere tijden en koop lokaal. Ik wil dan ook graag alle sponsoren 

bedanken die ons DSV nog steeds een warm hart toedragen. Op welke manier dan 

ook, klein of groot, financieel of middels ondersteuning in elke andere vorm.  

BEDANKT !! 

 
Via onze gebruikelijke kanalen houden we u op de hoogte van de laatste verande-

ringen 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  



Info DSV jaargang 23 nummer 4 Oktober 2022 9 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 4 Oktober 2022  10 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 4 Oktober 2022 11 

 

Winkelcentrum Colmschate   0570654922 
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Spelregelvragen oktober 2022 
Commissie Opleidingen 

 
Vraag 1  
Een aanvaller schiet op het doel van de tegenpartij. Op dat moment staat een 

medespeler van hem buitenspel, maar is volgens de scheidsrechter niet straf-
baar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten bal stuit nu via de knie van een 

op de doellijn staande verdediger voor de voeten van deze buitenspel staande 
medespeler, die vervolgens scoort. Wat beslist de scheidsrechter? 
a) Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de 

buitenspel staande speler stond toen er op doel werd geschoten. 
b) Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de 

buitenspel staande speler de bal ontving. 
c) Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de 

buitenspel staande speler stond toen de bal via de knie van de verdediger 

voor zijn voeten stuitte. 
d) Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een geldig 

doelpunt. 
 
Vraag 2 

Terwijl de bal in het spel is, gooit de doelverdediger de bal, vanuit zijn eigen 
strafschopgebied, met kracht naar een tegenstander. Deze tegenstander  

begeeft zich buiten het speelveld op zo’n 5 meter van het doel. Wat moet de 
scheidsrechter beslissen? 
a) De doelverdediger wordt van het speelveld verwijderd vanwege een geweld-

dadige handeling. Het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal. 
b) De doelverdediger wordt van het speelveld verwijderd vanwege een geweld-

dadige handeling en er wordt een strafschop toegekend. 
c) De doelverdediger ontvangt een waarschuwing wegens onsportief gedrag. 

Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop. 

d) De doelverdediger wordt van het speelveld verwijderd vanwege een geweld-
dadige handeling en er wordt een indirecte vrije schop toegekend. 

 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Spelregelvragen oktober 2022 
Commissie Opleidingen 

 

Vraag 3 
Een aanvaller schiet de bal op het lege doel van de tegenpartij. Er is geen  
verdediger in staat om in te grijpen. Om een doelpunt te voorkomen, rent een 

wisselspeler van de verdedigende partij het speelveld in. Hij trapt de bal, 

maar deze gaat toch in het doel. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Strafschop. De wisselspeler ontvangt een rode kaart vanwege het  
ontnemen van een duidelijke scoringskans. 

b) Het doelpunt wordt toegekend. De wisselspeler ontvangt een gele kaart 

wegens onsportief gedrag. 
c) Een indirecte vrije schop wegens het betreden van het speelveld en een 

gele kaart wegens onsportief gedrag. 
d) Een indirecte vrije schop wegens het betreden van het speelveld.  

De wisselspeler ontvangt de rode kaart wegens het ontnemen van een  

duidelijke scoringskans. 

 
Vraag 4 

Als een middenvelder op het doel schiet van de tegenpartij raakt de bal de 
arm van een medespeler die in de baan van het schot staat. Deze speler heeft 
zijn handen in natuurlijke houding naast zijn lichaam en maakt geen bewuste 

actie naar de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal in het doel 
gaat? 

a) Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een gele kaart voor de 

speler die hands maakt.  
b) Directe vrije schop voor de verdedigende partij. 

c) Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een rode kaart voor 
de speler die hands maakt. 

d) Aftrap na een geldig doelpunt. Deze manier van hands is geen opzet en 
dus niet strafbaar. 

 
 

Spelregels: 5 vragen van de commissie 
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Vraag 5 
De nemer van een strafschop onderbreekt zijn aanloop, loopt daarna door en 

schiet de bal op doel. Op het moment dat hij schiet, roept de doelverdediger 
iets naar hem. De bal wordt naast geschoten. Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Strafschop overnemen en een gele kaart voor zowel de doelverdediger als 
de nemer. 

b) Strafschop overnemen en een gele kaart voor de doelverdediger. 

c) Indirecte vrije schop voor de doelverdediger en een gele kaart voor de 
nemer. 

d) Indirecte vrije schop voor de doelverdediger en een gele kaart voor zowel 
de doelverdediger als de nemer.  

 

 
Antwoorden oktober 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: 

 

Verjaardagen komende maanden 

Oktober November December   

7 Thom de Gucht 1 Roelof Michel 1 Gerben Smeenk 

8 Erik Nieuwenhuijsen 3 Daniel Vloedgraven 1 Gerard Veneman 

11 Gerhard Langenkamp- 6 Luuk Mentink 2 Dyon Fikkert 

 Erelid 7 Sezgin Degirmenci 2 Gerard Vloedgraven-Erelid 

13 Marnix Mulder 8 Betsie van Huizen- 3 Milan Rouwenhorst  

13  Richard van Remmen  Witteveen 5 Kees Dengerink 

17 Rens Bluemink 12 Henk Nijenhuis 10 Piebe Zwier-LVV 

17 Bennie Reusken 12 Annemarie Rensink 15 Frits Brinks 

17 Justin Voppen 16 Daan Super 15 Kaya Serik 

18 Nermin Halitovic 20 Gé Duchatteau-Erelid 17 Dick Toorneman 

19 Amber Leushuis 21 Gerard Harmelink-LVV 19 Gerrit Fikkert 

26 Rob van Zutphen 22 Martijn de Leest-LVV 21 Henk Bluemink-LVV 

27 Jan Tepperik 25 Ab Brilleman-Erelid 30 Paul van Remmen 

  27 Herman Schoneveld 30 Stan Smit 

    31 Kees van Huizen 
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Commissie Opleidingen  

Band (‘One Love’) 
 

 
 

In het weekend van 14-16 oktober introduceerde de KNVB de 

‘One Love’-aanvoerdersband in het betaald voetbal. Een op het oog 

sympathiek initiatief dat door de clubs en hun aanvoerders breed 

werd ‘gedragen’ om een duidelijk signaal tegen racisme en discrimi-

natie af te geven. 

 

Op zich een goed bedoeld idee dat door de betrokken kenners in Zeist 

bedacht werd en de reacties waren overwegend positief. Twee aan-

voerders, niet geheel toevallig beiden van een andere Rotterdamse 

club, weigerden mee te doen aan deze hype.  

Oeps…, schrijf ik hier nu onbewust over twee Rotterdamse clubs en 

drijf ik daarmee een wig tussen de voetbalsupporters uit de twee 

grootste steden? Nee hoor, integendeel. En waarom noem ik het een 

hype? Dit speelt toch al veel langer? Ik zal het proberen uit te leggen. 
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De aanvoerder van Excelsior, Redouan El Yaakoubi speelde open kaart 

en had de ’One Love’-band liever nóg breder getrokken. Hij droeg de 

band met RESPECT voor veel meer dan alleen tegen discriminatie en 

racisme. Orkun Kökçü sprak zich als captain van Feyenoord openlijk uit 

tegen het dragen van de gekleurde aanvoerdersband. En dat ik begrijp 

wel. 

 

De aanvoerder van de Rotterdamse arbeidersclub is namelijk een  

fervent muziekliefhebber. Hij weet als geen ander dat ‘One Love’ van 

Bob Marley 72 km noordelijker in de Amsterdam Arena uit de  

speakers klinkt, telkens als de Ajacieden hun gescoorde doelpunten 

aan het vieren zijn. Dat strijkt geheel tegen de Rotterdamse haren in 

en dus weigerde hij de band te dragen; dat begrijpt u vast ook wel. 

 

Het is echter nog veel sterker. Bob Marley, Jamaicaans pop- &  

reggaelegende heeft dit lied met zijn Wailers gezongen om de strijd 

te voeren tegen de ‘zondaars’ in de wereld. Als je van ‘zondaars’  

uitgaat, krijgt Rinus Michels weer gelijk: Voetbal is oorlog, want als je 

iemand als zodanig bestempelt, creëer je automatisch tweespalt,  

terwijl de oplossing nu juist in de verbinding ligt. ‘One Love, voetbal 

verbindt’ is immers dé slogan vóór verbinding en tegen discriminatie en 

racisme. 

 

De Europese en mondiale voetbalbonden hebben er echter voor  

gekozen niet in te zetten op verbinding. Ze sluiten bepaalde landen 

namelijk uit van deelname aan de belangrijkste toernooien, terwijl het 

WK is toegewezen aan (lees: ingekocht door) Qatar, een land waar 

verbinding ver te zoeken is. Alle deelnemende landen aan het WK  

geven gewoon acte de preseance op het hoogste voetbaltoneel, terwijl 

iedereen weet wat daar aan de orde van de dag is. Ik ben heel  

benieuwd wat zich daar achter de coulissen af zal spelen… 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen 

Kortom: de KNVB lijkt niet meer te zijn dan een marionet van de UEFA 

en FIFA. En dat is geen verwijt, maar een constatering. Hoe sterk zou 

het echter zijn als wij als een van de kleinste ‘grote’ voetballanden wèl 

opstonden. Als we wèl een signaal afgeven en als we wèl wegbleven uit 

het (in meer opzichten) oververhitte woestijn-WK? Zelfs Engeland 

verschijnt ten tonele; Engeland, dat Qatar nota bene tot mijn geboor-

tejaar als haar kolonie in haar macht hield en dat is slechts zo’n 50 

jaar geleden! Ik vraag me af of die überhaupt heelhuids terugkeren… 

 

Ach, het schijnt zo langzamerhand meer regel dan uitzondering te zijn. 

Overal zien we de verdeling in de samenleving. Je bent vóór of tegen, 

pro of contra: boer of politicus, 010 of 020, Oekraïner of Rus. Maar 

dat is een te eenzijdig perspectief! 

 

Je bent namelijk niet alléén maar voor of tegen; er ligt een groot grijs 

gebied in de symbolisch gekleurde band! Boer en politicus zijn beiden 

Nederlander, Ajacieden en Feyenoorders zitten naast elkaar te  

juichen voor Oranje en daar waar de oorlog uitgevochten wordt, zijn 

alleen maar verliezers. We zijn allemaal wereldburgers die gebaat zijn 

bij autonomie, vrijheid en ruimte. 

 

Met een kind met een hechtingsstoornis is het verdraaid lastig een 

goede band op te bouwen. Daar is een draadje los, geknipt of nooit  

gegroeid. Zo is het mijns inziens ook bij iedereen die voor ‘eigen gewin’ 

gaat. Daar ontbreekt het inzicht het niet allemaal alleen te kunnen; we 

moeten het samen doen. Dus in de politiek, in de sport, in de relatie, in 

welke samenwerking dan ook, moeten we dus heel hard op zoek naar de 

verbinding. Het herstellen van de band, van waaruit de meesten van 

ons op aarde zijn ontstaan. Die van de liefde en verbinding. One Love 

dus. 
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En wat schetst mijn verbazing? Nog geen week na de goed bedoelde actie 

van de KNVB (want zo label ik ‘m echt), trekt de KNVB zich terug en  

zonder de interne commissie daarbij te consulteren, besluiten enkele  

hotemetoten dat de ‘One Love’-band er niet meer toe doet… ‘How bizar, 

how bizar.’ Maar dat was een liedje van een heel andere band, waarin in 

1996 beschreven wordt hoe onder je ogen gebeurt wat je niet in de gaten 

hebt… Goh, was dit bandje, OMC, haar tijd ver vooruit? 

 

De commissie Opleidingen heeft dit begrepen en zet onze scheidsrech-

ters tijdens de spelregelavonden samen aan het denken om te werken aan 

gezamenlijke oplossingen: voor lastige situaties op het veld, maar ook voor 

de interne bezorgdheden binnen onze vereniging, zoals de op handen  

zijnde verhuizing. Hoe simpel zou het zijn als de plaatselijke politiek, 

sportverenigingen en overige betrokken partijen hun handen ineenslaan en 

voor elke partij het best mogelijke scenario op tafel leggen. Dan is het 

toch niet zo heel moeilijk om elkaar ergens halverwege te vinden? Leven 

en laten leven; geven en nemen, zeg maar. Voorlopig is niets minder waar, 

want er zijn nog lang geen besluiten genomen en de onderlinge band lijkt 

voor mijn gevoel in afstand toe te nemen… Ik hoop dat ik er een heel eind 

naast zit! 

 

Op het moment van schrijven ben ik enkele uren verwijderd van de klaver-

jasmarathon, die de DSV tweemaal per jaar organiseert. Bij uitstek een 

evenement waarin je aangewezen bent op de band die je hebt met je 

speelpartner. Spelplezier viert hoogtij, je probeert het onderste uit de 

kan te halen met de kaarten die je toebedeeld worden, maar er wordt 

echt niet gespeeld ‘met het mes op tafel’, zoals dat zo mooi in kaart-

termen heet. Er heerst een vriendschappelijke sfeer, waarin mensen uit 

Deventer en omgeving samen een gezellige dag beleven. Aan zo’n mooi  

evenement verbind ik als sponsor graag de naam van mijn bedrijf. 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Uiteraard leg ik zelf graag een kaartje mee, maar wat de prijzen  

betreft, hoef ik me geen illusies te maken: er zijn veel betere en  

fanatiekere kaarters dan ik. Ik ga voor de gezellige band met de  

mensen aan tafel, ook mijn tegenstanders, al was het alleen maar  

omdat ik al lang weet dat ik een grijze muis op de ranglijst zal zijn van 

onze zo kleurrijke vereniging. 

 

Tot slot nog een andere invalshoek over de ‘band’. We konden de  

afgelopen spelregelavond naast de gebruikelijke vragen van Alexander 

kijken naar de beelden op band, voorzien van de hoorbare communica-

tie tussen de officials. Een enorm leerzame avond, waarin eens te 

meer duidelijk werd dat de onderlinge band tussen scheidsrechter, 

assistenten en overige officials zo belangrijk is. Mooi hoe betrokken 

de aanwezigen waren bij de getoonde fragmenten, zowel zonder als 

met geluid. 

 

De komende spelregelavond zullen we daar mogelijk een vervolg aan 

geven, maar het kan ook zijn dat we weer amateurbeelden gebruiken 

om de banden aan te halen. 

 

Om het eindeloze schrijven nu aan banden te leggen en het artikel nog 

enigszins op tijd bij Wilma te krijgen voor het samenstellen van ons 

Infobulletin, rond ik het maar snel af na de volgende alinea. 

 

Ik moet namelijk nog even terugkomen op mijn opening over de  

Rotterdamse aanvoerders. Voordat de onderlinge banden binnen onze 

mooie vereniging op scherp komen te staan, vermeld ik voor alle  

zekerheid dat ik de standpunten van beide captains oprecht kan  

begrijpen. Ik heb me verplaatst in hun situatie en kan begrip opbren-

gen voor hun overwegingen.  

Vervolg Commissie Opleidingen  
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 Vervolg Commissie Opleidingen  
Ik hoop hiermee een voorbeeld te mogen zijn voor velen; er is nog een 

lange weg te gaan binnen de grootste sportband, eh… bond van het land. 

 

Met een verbindende groet, mede namens Alex & Rudie, 

 

Marcel van Schalkwijk 

 

 

 

PS 1:  

Ook in de afgelopen maand is ons een dierbaar lid ontvallen. Ik mocht 

Henk Borkent nog bezoeken in de hospice, alvorens hij het leven liet. Een 

markante persoonlijkheid, een man met een groot hart voor onze vereni-

ging, vooral achter de schermen. Even groot is het verlies voor de familie 

en voor de DSV. Hij laat een warme band achter. Condoleances en alle 

sterkte bij het verwerken van dit enorme gemis. 

 

PS 2:  

Kim Zwier is herstellende van een hart/levertransplantatie in het UMCG 

in Groningen. We volgen de ontwikkelingen op de voet; ze maakt samen 

met Marc, Piebe, Wilma en Stephan een heel spannende tijd door.  

In zulke heftige tijden is het heel mooi om van gepaste afstand te mogen 

aanschouwen hoe de emoties en het meebeleven de onderlinge band  

sterken. Lieve familie Zwier, we wensen jullie alle kracht en sterkte toe 

en wensen Kim een spoedig, maar vooral een verantwoord herstel toe! 

Onze band zal hoe dan ook blijven.  
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Een klaverjasmarathon die alle voorafgaande jaren mede dankzij Piebe en 

Wilma in de organisatie heeft kunnen plaatsvinden. En nu door de plotse-

linge opname van Kim in het UMCG in Groningen hun afwezigheid begrijpe-
lijk was en de aandacht en zorg daarnaar uit ging. Sterkte en beterschap. 

Nu werden door de altijd geweldige inzet van 

Dinie, ondersteund door Corrie, Dick en Erik, 

de deelnemers voorzien van de inwendige mens 

en konden ook op deze klaverjasmarathon de 
52 deelnemers genieten van een geslaagde dag 

klaverjassen. 

 

Na een spannend verloop van de scores de  

gehele dag, wat in een ontspannen en gezellige 
sfeer verliep en waar Corjo van de Leur na vijf 

gespeelde bomen, met nog twee rondes te 

gaan, leek af te stevenen op de eindoverwin-

ning, bleek het noodlot toe te slaan in de zesde 

ronde, alwaar zij weinig punten behaalde en de 
concurrentie wel een zeer goede ronde wist te bereiken. 

Toen ook nog in de laatste ronde de op dat moment top-3 van de rangschik-

king na zes rondes aan tafel 1 een plaats hadden geloot, werd het nog een 

spannende laatste ronde. 

 
Nadat eerst de trekking van de lotnummers en de uitreiking van de prijzen 

voor de verloting werden uitgevoerd na de laatste gespeelde klaverjas-

ronde, konden de rijkelijk gevulde tafels in snel tempo aan de gelukkige 

winnaars worden overhandigd. 

 
Voor het mede beschikbaar stellen van enkele mooie prijzen werd HUMAN 

IMPACT bedankt voor het beschikbaar stellen van een mooie tas met bood-

schappen en waardebonnen voor een ANTI-Stresspakket met training en 

ook Jan Hennink voor zijn sponsoring. 
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Na controle van de administratie kon Roelof Michel aan het einde van de dag 

de winnaar van de klaverjasmarathon bekend maken. 

Het bleek dat na een uitermate spannend verlopen dagje klaverjassen de  
winnaar met een uiteindelijk verschil van 278 punten verschil ten opzichte 

van nummer 2 en 306 punten verschil op nummer 3 is geworden: 

 

1. Gé Duchatteau 

2. Marcel van Schalkwijk 
3. Corjo van de Leur 

 

Namens de organisatie een hartelijk woord van dank aan een ieder die op 

welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van dit evenement, 

voorafgaand, tijdens en/of nadien bij het opruimen van het clubhuis hebben 
geholpen en degenen die op maandag het clubhuis weer in orde hebben weten 

te brengen.  

 

De datum van de eerstvolgende klaverjasmarathon is 18 maart 2023.  

De aanmeldingen van 23 deelnemers werden al ingeleverd.  
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Oliebollenactie 2022                   

 
Het oliebollenteam gaat weer bakken in 2022 

 

Ook dit jaar gaat de oliebollenploeg weer oliebollen bakken in ons clubhuis 

De Keurkamp aan de Keurkampstraat! De opbrengst van deze actie komt 

ten goede aan de Deventer Scheidsrechtersvereniging. 

 

Het bestellen van de oliebollen kan tot en met 27 december 12.00 uur, 

en het ophalen kan op 29 december tussen 14.00 en 18.00 uur. 

 

In tegenstelling tot vorig jaar, kun je dit jaar tijdens het ophalen van je 

bestelling wel weer een drankje drinken aan de bar. 

 

De oliebollen kosten dit jaar € 1,00 per stuk. 

De appelbeignets kosten € 2,00 per stuk. 

De sneeuwballen kosten € 2,00 per stuk of 6 voor € 10,00. 
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Hoe werkt het bestellen? 

Stap 1: Ga naar de website DSVenO.nl en vul het formulier volledig 

in, klik daarna op verzenden. 

 

Stap 2: Binnen 48 uur ontvang je per mail of WhatsApp een Tikkie/

betaalverzoek om jouw betaling te voldoen. Dit wordt verstuurd  

vanaf het mailadres m.spijkerman@gmail.com of 06 49854867. 

Stap 3: Onze voorkeur gaat uit naar betalen via de betaallink. Lukt 

dit niet, vul dat dan in het formulier online in. Je krijgt dan per mail 

informatie om het geld over te maken. Contante betalingen zijn niet  

mogelijk! 

Stap 4: Haal je bestelling zelf op woensdag 29 december in het 

clubhuis op. Er is geen bezorgservice. 

 

De uiterste besteldatum is 27 december 2022, 12.00 uur. 

 

 

mailto:m.spijkerman@gmail.com
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Jubileumjaar 100 jaar DSVenO! 

 

Op 10 februari 2022 bestond de DSVenO precies 100 jaar! We hebben dit 

heuglijke feit dit jaar goed kunnen vieren met een aantal activiteiten, zoals 
een veiling, een receptie, een leuke clubavond en een heuse familiedag. Ook 

stonden een paar vaste activiteiten, zoals de bingo en de klaverjasmarathon 

in het teken van ons jubileum.   

 

Jubileumboek 
Een van de activiteiten bestond uit het samenstellen, fabriceren en uitgeven 

van een prachtig jubileumboek, voor en door onze leden en betrokkenen.  

Hieraan staan een groot stuk historie, beschouwingen, veranderingen door de 

jaren heen, verslag van de technische weekenden of anderszins ondernomen 

activiteiten, grappige en opvallende anekdotes. De commissie heeft samen 
met de redactie besloten om ook verslagen van alle activiteiten van 2022 in 

het boek te plaatsen. 

 

Uitreiking jubileumboek 

Als afsluiting van het jaar is er nog één laatste activiteit. Tijdens een afslui-
tende avond wordt het boek officieel uitgereikt aan het bestuur. De avond 

zal feestelijk aangekleed worden en de nodige hapjes en drankjes geser-

veerd. 

Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 15 december aanstaande. 

 
Alle betrokkenen bij de DSVenO, zoals leden, begunstigers en sponsoren zijn 

hierbij welkom. Er komt geen persoonlijke uitnodiging. Houd de website in de 

gaten voor meer informatie. 

 

Samen staan wij sterk! 
 

De Jubileumcommissie 



Info DSV jaargang 23 nummer 4 Oktober 2022 37 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 4 Oktober 2022  38 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 4 Oktober 2022 39 

 

Het gaat om mentale veerkracht 

 

Op donderdag 15 september verwelkomde voorzitter Peter Stolk Eric 

Whittie als eerste spreker van de maand in het seizoen 2022/23. Hij is 

hoofd Jeugdopleiding bij Go-Ahead Eagles. Sinds kort is de DSV een 

van de partners van ‘de trots van Deventer’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric is al meer dan 47 jaar trainer en heeft in die periode spelers in 

meer dan 4.000 wedstrijden begeleid en dus ook diverse scheidsrech-

ters op verschillende niveaus meegemaakt. 

 

Hij is al vroeg als trainer begonnen. Zijn actieve voetbaltijd duurde niet 

lang. Ook al begon hij jong … op 16-jarige leeftijd bij AGOVV, maar een 

onwillige knie zorgde ervoor dat zijn carrière in het betaalde voetbal 

niet lang duurde.  

 

Na een operatie richtte hij zich op het trainersvak. In de afgelopen 

jaren heeft hij slechts zeven verenigingen begeleid. Meestal bleef hij 

dus meerdere jaren trouw aan een club. Soms met een kampioenschap 

of promotie, een enkele keer ook met een degradatie. Hij is nooit  

ontslagen en heeft alle contracten normaal uitgediend.  

Gastspreker 
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Ook is hij al 40 jaar docent bij de KNVB en heeft hij vele trainers 

opgeleid. Hij mocht zo ook cursussen in Azië en Afrika voor zijn reke-

ning nemen. Bij dit alles was zijn motto ‘wees bescheiden’, want een 

trainer is een passant. Je hebt wel invloed, maar als radertje in het 

grote geheel. 

 

Drie jaar geleden werd hij benaderd door Paul Bosveld om hoofd 

Jeugdopleiding bij de Eagles te worden. Paul was getipt door Tristan 

Berghuis en Sjoerd Overgoor dat Eric Whittie een goede kandidaat 

zou zijn voor deze functie. Op dat moment maakten vier teams deel 

uit van de jeugdopleiding, … nu in 2022 zijn het er zes. Het doel is om 

ieder seizoen twee spelers af te leveren aan de eerste selectie. In de 

visie van Eric moet het beschikbare geld zo veel mogelijk ingezet  

worden voor het voetbal. De trainers staan op de loonlijst, assistent-

trainers en andere begeleiders ontvangen geen andere vergoeding dan 

een kledingpakket en een reiskostenvergoeding. Ook de meeste  

spelers worden niet betaald, slechts een enkeling, een groot talent, 

wordt een jeugdcontract aangeboden. 

De begeleiding van spelers in de jeugdopleiding is gericht op het  

ontwikkelen van mentale veerkracht (term bedacht door Ben Halle, 

zoon van een oud Eagles-icoon). Zet een speler in zijn kracht, leer hem 

werken vanuit de pluspunten. Zo ontwikkel je zijn sterkte en lift vaak 

het werken aan zwakke punten mee. Werken vanuit een persoonlijk 

ontwikkelingsplan gaat gepaard met een veilige omgeving, met voort-

gangsgesprekken en aan het einde van ieder seizoen met een evaluatie. 

Vervolg gastspreker 
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Vervolg gastspreker 

Soms kan een speler niet door en wordt de opleiding beëindigd. Weet 

wel dat het jongeren in de groei zijn, dat ‘rust’ belangrijk is. Niet het 

tempo van de docent is bepalend, maar de wijze waarop een speler zich 

ontwikkelt. 

 

De DSV kan als partner van Go-Ahead Eagles ook daarin een rol spelen. 

Niet alleen door het leiden van vriendschappelijke wedstrijden van de 

diverse jeugdteams, maar ook door spelregelinstructies te verzorgen. 

 

Als bewijs van de relatie overhandigde Eric een plaquette, waarop de 

relatie DSV en Go-Ahead Eagles is aangegeven. 

Het was al ver na tienen dat Peter Stolk Eric voor zijn inbreng  

bedankte en met bloemen en wijn de bloeiende inbreng onderstreepte. 

 

Han Marsman 
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Antwoorden op de vijf spelregelvragen 

1B  

2B  

3B  

4B  

5B 

 

Uitleg bij de antwoorden op de vijf spelregelvragen 

 

Het juiste antwoord op vraag 1 is B (regel 11 van het spelregelboek).  

In eerste instantie stond de medespeler wel buitenspel, maar niet straf-

baar. Het werd pas strafbaar op het moment dat hij alsnog voordeel 

trok uit zijn buitenspelpositie. Voor strafbaar buitenspel wordt altijd 

een indirecte vrije schop toegekend. Eerder werd de vrije schop gegeven 

op de plaats waar de buitenspel staande speler stond toen er op doel 

werd geschoten. Inmiddels is het al een paar jaar daar waar de bal werd 

geraakt of gespeeld door de buitenspel staande speler. 

 

Het enige juiste antwoord op vraag 2 is B. De aard van de overtreding 

dient te worden bestraft met een rode kaart. De hervatting is een  

directe vrije schop op de achterlijn ter hoogte van de overtreding.  

Omdat deze plek zich binnen het strafschopgebied bevindt, is deze  

directe vrije schop een strafschop. 

 

Het correcte antwoord op vraag 3 is B. Omdat de bal uiteindelijk toch in 

het doel gaat, wordt geen scoringskans ontnomen. Voor het betreden van 

het speelveld en ingrijpen in het spel ontvangt de wisselspeler een gele 

kaart wegens onsportief gedrag. 

Uitleg spelregelvragen 
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Het juiste antwoord op vraag 4 is ook B (regel 12, pagina 51). Als de bal 

zijn hand of arm heeft geraakt of de hand of arm van een ploeggenoot 

raakt, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt, en vervolgens direct daarop 

wordt gescoord in het doel van de tegenpartij, dan is dit strafbaar 

hands en wordt het doelpunt niet goedgekeurd. Het spel wordt dan  

hervat met een directe vrije schop voor de verdedigende partij. 

 

Ook het antwoord op vraag 5 is B. De nemer is nog bezig met zijn  

aanloop. Dan mag hij nog even onderbreken. Hij maakt dus geen overtre-

ding op het moment dat hij de bal op het doel schiet. De doelverdediger 

probeert de strafschopnemer uit zijn concentratie te halen door iets 

tegen hem te roepen. Dat is een overtreding (onsportief gedrag).  

De doelverdediger wordt bestraft met een gele kaart en de strafschop-

nemer krijgt een nieuwe kans. De strafschop dient te worden over-

genomen, omdat de bal naast het doel werd geschoten. 

 
 

Vervolg uitleg spelregelvragen 
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