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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.  
 

 

December 

15 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond. 

17 Vanaf 20.00 uur Kerstbingo. 

22 Training vanaf 19.30 uur. Avond in kerstsferen. 

29 Ophalen oliebollen, clubhuis vanaf 17.00 uur geopend. In de avond  

clubavond. 

 

 

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.  
 

 

Januari 

05 Geen Training. Nieuwjaarsbiljarten en -darten. 

12 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur ontspanningsavond. 

19 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond. 

26 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur Ed Jansen. 

 

Februari 

02 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur spelregelavond. 

09 Geen training. Algemene ledenvergadering vanaf 20.00 uur.  

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

23 Training vanaf 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur praatavond of gastspreker. 

 

Overige data om te onthouden 

18-03-2023 Klaverjasmarathon. 

 
 

     Wijzigingen voorbehouden  

Inleveren kopij Info uitgave februari 2023,  

Uiterlijk 13 februari 2023, 

 Jaargang 24, nummer 1 verschijnt 23 februari 2023.  
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Van de Voorzitter  

‘Samen staan we Sterk’ ons motto!  
En tevens een schreeuw naar kracht! 

 
Een mooi en krachtig begrip dat onze vereniging al jaren verkondigt en  

uitstraalt. Echter, we zien onze vereniging in de loop der jaren veranderen, 
maar dat is logisch!  

 

Onze maatschappij verandert, onze ouderen zien de veranderingen steeds 

sneller op zich afkomen en hebben er mee te dealen. Soms begrijpen ze het  

en soms ook niet, en soms kunnen ze hierin niet mee.  
De jeugd zit in een andere stroomversnelling en moet wel meegaan met de 

tijd. Noviteiten, werk versus vrije tijd en financiën, culturen, sociale omgang 

en bezigheden in een echte prestatiemaatschappij. In plaats van ouderwetse 

prioriteiten in een fundament, die anders zijn voor velen dan 40 jaar geleden. 

We kunnen voor beide slechts begrip tonen. 
 

Onzekerheden in de toekomst over ons zo dierbare vertrouwde plekje, het 

vasthouden aan gewoonten en zekerheden en veranderingen als vreemd zien. 

Het invullen en vasthouden aan activiteiten, nieuw is niet altijd goed, ver is 

niet altijd gelijk beter. 
 

Veranderingen hebben hun invloed op ons verenigingsleven en het voort-

bestaan. De begrippen veranderen of beter gezegd krijgen een andere inhoud 

en stralen een andere kracht uit. 

 
Als voorzitter zie ik de veranderingen ontstaan en ben van mening dat we  

deze moeten omarmen in plaats van te verstoten. Het blijven verbinden en 

communiceren en niet vervangen voor kritiek en verwijzen naar.  

 

Maar dit is niet makkelijk en kritiek is niet altijd leuk. Als bestuur draag je de 
wensen van je leden uit, want Samen ben je de vereniging en vul je het naar 

best vermogen in, met de middelen die je zijn gegeven. Draag het Samen uit, 

draag je steentje bij, draag je verantwoording als lid en draag je steentje bij 

als hierom gevraagd wordt. Of nog beter bied je hulp aan zonder dat erom 

gevraagd is. 
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Stef Bos, onze grootste songwriter in Nederland, schreef ooit deze 

prachtige teksten over Samen Sterk.. 
 
Willen we ons op sportief en sociaal gebied blijven ontwikkelen? Hoe fijn is 

het dan om op iets of iemand te kunnen terugvallen. Een ieder geeft beteke-

nis aan het leven zoals zij denken dat het goed is. En een ieder maakt fouten 

en leert hiervan, ook binnen onze vereniging. 
 

Er is durf voor nodig om een verandering met elkaar aan te gaan, waarbij de 

uitkomst voor een belangrijk deel afhangt van je eigen gedragsverandering 

met misschien een verrassend resultaat. 

 

Is ‘Samen staan we sterk’ dan nog wel zo krachtig? Ja, als je elkaar weet te 

vinden, elkaar kunt horen en elkaars verschillen omarmt, dan werk je samen. 
In de vorm van ‘Samen kun je alles aan’, ‘wie niet Sterk is moet slim zijn’, ‘als 

Team functioneren we beter’. Samen bereikt elk individu meer. Alleen ben je 

sneller, maar Samen kom je verder. Stel gezamenlijk belang boven persoon-

lijk gewin, Samen…….. 

 
We hebben elkaar nodig om nog lang van onze vereniging te kunnen blijven 

genieten. Het bestuur handelt naar vermogen en op draagkracht in het  

belang van. Om te zorgen dat er altijd een basis is voor onze toekomstige 

besturen.  

 
Onze commissies doen hun stinkende best en ontwikkelen en voeren de acti-

viteiten uit die wij deels vragen of waar de tijd waarin we acteren erom 

vraagt. En deelname is dan natuurlijk gewenst.  

Vervolg Voorwoord  

Samen staan we sterk 

De wereld is zo groot 

De sterren staan zo ver 
De hemel is zo hoog 

Het doet er niet veel toe 

Hoe koud het jou ook laat 

Samen ben je meer 

Het is de eenvoud van de tweevoud 

Je vindt het niet als je het zoekt 

Je hoeft er niemand voor te volgen 
Het komt vanzelf naar je toe 

Het ligt onzichtbaar in jouw handen 

Het is een godsdienst zonder kerk 

Het is een volkslied zonder woorden 



Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022  8 

 

Vervolg Voorwoord 

De trainingen zijn een basis voor onze ontwikkeling om als gezonde, getrainde en 

ontwikkelde leden aan de wedstrijden te kunnen beginnen. Probeer de trainings-

avonden van onze trainers te blijven bezoeken. En andere vrijwilligers in commis-
sies en activiteiten zijn het ‘o zo’ belangrijke zand tussen de stenen van het  

fundament van onze vereniging. Soms hoe onbedoeld dan ook, toch misschien  

minder erkend, maar zeker niet minder belangrijk. We kunnen niet zonder één  

ieder van u. Blijf met ons praten en stel uw vragen, we horen u graag…. 

 
Geniet deze maanden van alle activiteiten en elkaar. We hadden spraakmakende en 

nieuwe sprekers. En in december zullen het sinterklaasfeest, de kerstbingo,  

de oliebollen en de kerstavond weer voor de nodige gezelligheid zorgen in ons 

clubhuis. Geef elkaar in het nieuwe jaar de zorg en ondersteuning die we nodig 

hebben.  
 

Hopelijk kunt u het jaar samen met uw familie en vrienden feestelijk afsluiten. 

Met een lach en een traan naar een ieder die ons dierbaar is of was.  

 

Het bestuur wenst iedereen dan ook een bruisend en waardevol 2023 toe! 
 

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 december 2022 
Commissie Opleidingen 

 

 

Vraag 1  

Omdat er onweer in de lucht zit, besluit de scheidsrechter in de  

33e minuut de wedstrijd tijdelijk te staken. Na 10 minuten wordt het spel 

hervat en de wedstrijd voortgezet. In de 79e minuut begint het weer te 

onweren en de scheidsrechter besluit de wedstrijd voor de tweede keer 

te staken. Deze staking duurt ruim 15 minuten. Hierna hervat de scheids-

rechter de wedstrijd weer en speelt de wedstrijd uit. Maar had de 

scheidsrechter deze wedstrijd wel twee keer mogen staken wegens 

weersomstandigheden? 

a) Ja, dat mag gewoon. 

b) Ja, dat mag, maar dit is slechts eenmaal per speelhelft toegestaan. 

c) Nee, je kan de wedstrijd maar eenmaal tijdelijk staken. Bij de tweede 

keer had de scheidsrechter de wedstrijd definitief moeten staken. 

 

Vraag 2 

Terwijl de bal in het spel is, slaat de doelverdediger, binnen het eigen 

strafschopgebied, een medespeler op gewelddadige wijze. Wat is de  

beslissing van de scheidsrechter? 

a) De scheidsrechter laat doorspelen, maar bij de eerstvolgende onder-

breking ontvangt de doelverdediger de rode kaart. 

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

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

d) Strafschop en een rode kaart voor de doelverdediger. 
 

 

 

 

 

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

 

 

Vraag 3 

Een assistent-scheidsrechter vlagt, omdat er sprake is van strafbaar  

buitenspel. De scheidsrechter mist dit vlagsignaal, maar fluit af omdat hij 

kort hierna een verdediger op de rand van zijn strafschopgebied een  

tegenstander ziet slaan. Hij loopt in de richting van het strafschopgebied, 

toont de verdediger de rode kaart en ziet dan dat de assistent-scheids-

rechter met de vlag in de lucht staat, omdat hij buitenspel heeft gecon-

stateerd. Hoe moet de scheidsrechter het spel laten hervatten, als hij 

akkoord gaat met de uitleg van de assistent-scheidsrechter? 

a) Met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij wegens 

strafbaar buitenspel. 

b) Met een directe vrije schop voor de aanvallende partij op de rand van 

het strafschopgebied. 

c) Met een scheidsrechtersbal op de rand van het strafschopgebied. 

d) Met een strafschop. 

 

Vraag 4 

Wanneer is de bal in het spel bij een scheidsrechtersbal? 

a) Op het moment dat de scheidsrechter fluit. 

b) Op het moment dat de scheidsrechter de bal loslaat. 

c) Op het moment dat een speler de bal geraakt heeft, nadat de bal de 

grond heeft geraakt. 

d) Op het moment dat de bal de grond raakt. 
 

 

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

 

Vraag 5 

De doelverdediger mag een doelschop nemen. Hij wipt de bal omhoog, zodat 

een medespeler hem de bal terug kan koppen.  

Wat beslist de scheidsrechter? 

a) Hij laat doorspelen, want dit is toegestaan. 

b) Hij laat de doelschop overnemen. 

c) Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en 

toont de medespeler een gele kaart. 

d) Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied 

en toont de doelverdediger een gele kaart. 
 

 
 

Antwoorden december 2022 
 

De antwoorden en uitleg kunt u verderop vinden op pagina 55.  
 

 
 

 
 

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

hele fijne verjaardag 

toegewenst: 

 

Verjaardagen komende maanden 

December  Januari    Februari  

1 Gerben Smeenk 1 Hennie Ruiter 2 Mehmet Kurt 

1 Gerard Veneman 6 Frank Jansen 9 Wilco Lobbert 

2 Dyon Fikkert 6 Andre Leushuis 10 Derya Serik 

2 Gerard Vloedgraven- erelid 6 Jeremy v.d. Ley 12 Marius Sirbulescu 

3 Milan Rouwenhorst 8 Ionut Sibulescu 15 Wim Bronsvoort 

5 Kees Dengerink 9 Rob van Broekhuizen 15 Rudi Middendorp 

6 Bas van Gils 11 Koos Strang 18 Evert-Jan Eggink 

10 Piebe Zwier-lvv 11 Engin Karpuz 19 Edwin Mulder 

15 Frits Brinks 15 Teun van Keulen 22 Frans te Riele 

15 Kaya Serik 16 Jan de Kaste 23 Roelof Timmermans 

17 Dick Toorneman 18 Henk Timmermans 26 Marc Haverkamp 

19 Gerrit Fikkert 19 Ernst ter Mate 27 Hanneke Schaap 

21 Henk Bluemink-lvv 26 Rudy Karrenbeld 28 Sjoerd Nanninga 

30 Stan Smit 26 Gerrit van de Pol 29 Maarten Hulst 

31 Kees van Huizen 29 Jan Krooshof    

  30 Marinus de Winter    
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Commissie Opleidingen  

What’s in a name? 
 

Al sinds mijn jonge jaren ben ik gefascineerd door namen. Daar zit een  

betekenis achter, of het nu om de naam van een persoon of een organisatie 
gaat. Het zal u dan ook niet verbazen dat ik bij het kijken van de  

wedstrijden van dit WK extra gelet heb op namen die in de selecties van de 

WK-deelnemers voorkomen en dan gaat er bij mij van alles door het hoofd… 

 

De eerste selectie die we onder de loep nemen, is die van gastland Qatar.  
Omstreden genoeg is dit land aan de organisatie van het WK gekomen, maar daar 

gaan we het niet over hebben. Al-Hoewel (is geen speler van deze selectie), het is 

natuurlijk wel een kwalijke zaak. Keeper Mishaal Barshim wist dat waarschijnlijk 

al. Vanwege middenvelder Mustafa Meshaal is het WK waarschijnlijk uiteindelijk 

ook toegewezen aan de woestijnbewoners… 
 

Bij Ecuador vallen de volgende namen op: verdediger Felix Torres had waarschijn-

lijk beter in de punt van de aanval kunnen staan; dan waren de Zuid-Amerikanen 

wellicht doorgegaan naar de volgende ronde in plaats van Senegal. 

 
Over Senegal gesproken: wie echt he-le-maal in dit artikel past, is natuurlijk  

middenvelder Moustapha Name. Nee, hij is niet in België geboren, want dan zou er 

een ‘n’ achter gestaan hebben. Verder wel toepasselijk dat ze Cheikhou (sjeik 

hoe?) Kouyate meegenomen hebben naar Qatar, maar aangezien hij bij Nottingham 

Forest speelt, weet hij in de woestijn weinig potten te breken. 
 

Bij Nederland is de keuze voor de Friese Noppert geen opvallende. ‘Kenneth’, zou 

Taylor zeggen, maar dat komt voornamelijk door het feit dat iedereen denkt dat 

Van Gaal hem laat staan bij een eventuele penaltyserie, terwijl de logische denker 

bij voorbaat al snapt dat Bijlow dan binnen de lijnen komt. Vanwege de korte tijd 
dat hij dan mag uitblinken, is hij ooit Justin genoemd. Moet ik die nog uitleggen? 

 

In groep B veel Engelstalige namen en voor een WK voetbal vind ik dat als taallief-

hebber op voorhand al smikkelen. Namen als Walker voor een verdediger vind ik al 

niet handig, maar de Engelsen hebben ook Trippier in de achterhoede staan. Als 
die geen kaarten pakt…! 
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Bij de Verenigde Staten speelt Robinson standaard op een eiland, McKennie zit 

standaard buiten de selectie, en Matt Turner is voor een betrouwbare goalie iets 

teveel een draaikont. 
 

De Walesmen hebben gelukkig niet de lange namen die de plaatsen in dat land 

kennen. Dat zou een onleesbare bedoening voor de commentatoren worden. Nee, 

daar spelen geheel andere factoren een rol van betekenis. Ondanks Tom Lockyer 

in de verdediging lukte het de ploeg maar niet de nul te houden. Om maar te 
zwijgen over de Ben Cabango: ik weet nog steeds niet of het waarheid of fabel 

is, wat men zegt over donkere mannen, maar dat hij bij Swansea (zwansie) City 

speelt, lijkt mij geen toeval in dit geheel. Dat de ploeg van Bales zo teleurstelde, 

was natuurlijk wel balen… 

 
Vreemde eend in de bijt in deze poule was het verrassende Iran. In het Engels 

betekent dat ‘Ik rende’. Nou, dat klopte wel, want de mannen hebben heel wat 

meters afgelegd. De enige bij wie ik hier vind dat hij verkeerd staat opgesteld, 

is verdediger Ramin Rezaeian: de kans dat hij scoort is al niet groot, maar als de 

bal hem het eigen doel inramt, kan hij de terugreis naar voormalig Perzië beter 
niet aanvaarden.  
En oh ja, het is maar goed dat de verslaggever niet stottert, want tegen de tijd 

dat Seyed Hossein Hosseini in de blessuretijd een bal speelt, is de tweede helft 

haast aangevangen. 

 
In Poule C komt Al-les bij elkaar. Al-leen in het team van Saoedi-Alabië al, komt 

de naam ‘al’ al met al maar liefst 20 keer voor. Al-s ik daar de clubs bij optel, 

waarvoor deze helden uitkomen, dan is dat zelfs 44 keer. Bijster creatief vind ik 

dat niet, dus al-s al-wetend schrijver over dit WK, dacht ik: dat kan ik ook. Over 

het al-gemeen vind ik dat al-machtig vaak en ook wel enigszins al-armerend.  
Misschien heeft het met een al-goritme te maken, maar ik constateer dat dit 

een aardig al-legaartje bij elkaar is. Al-vorens ik bij Al-bert Heijn op zoek ga 

naar al-lerlei al-lemansvrienden, kies ik gewoon nog wat al-lround woorden uit om 

jullie te vermaken. Al-leluja, dit is echt de al-ler slechtste al-inea die ik ooit  

geschreven heb, maar misschien denken ze daar in Al-banië of Al-gerije heel 
anders over, waar ik overigens nog nooit een Al-bino heb ontmoet, want ik ben 

nog nooit in al die landen geweest en Al-exander uit onze commissie volgens mij 

ook niet.  

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen 

Denk je al-les gehad te hebben, blijkt dat er bij Al-gentinië ook nog een Al-varez, 

Gonz-al-ez  en een Dyb-Al-la te spelen, al-ledrie al-s aanv-al-lers nota bene! Zelfs 

Mexico heeft twee Al-varezzen, een T-al-avera, een G-al-lardo en een Al-varado. 
Nou, er zijn volgens mij nog genoeg al-ternatieven, maar ik ga jullie er niet verder 

mee vermoeien in deze al-lesomvattende passage. I rest my case. 

 

Tot slot in deze poule het team van Polen. Veel van deze spelers met een naam  

eindigend op de ‘-ski’, maar dat heeft natuurlijk ook met de polen te maken. Het zal 
u niet verbazen dat zij in de grote Arabische woestijn met dit wintersportteam 

afhaakten na de ontmoeting tegen de veel warmbloediger Fransen. Desondanks 

schijnt Matty Cash van Aston Villa een aardige duit aan dit toernooi overgehouden 

te hebben. 

 
Over de Fransen valt niet veel meer te melden dan dat zij tegen de Tunesiërs met 

de Franse slag voetbalden. En dan nog klagen over een afgekeurde goal in blessure-

tijd van Antoine ‘Griezel’mann… 

 

De Denen vielen tegen en de enige Deense verdediger van Benfica, Alexander Bah 
kenmerkt deze wanprestatie eigenlijk het meest. 

 

Bij de ‘Aussies’ liep wel een speler uit de Deense competitie (Joel King) met een 

supersnelle spits, Jamie MacLaren, die zorgden samen met de goal van  

Craig Goodwin voor voldoende punten om een ronde verder te komen. Door twee 
overwinningen in de poule hadden ze het Leckie boven en presteerden ze door zich 

te kwalificeren in deze poule. 

 

In poule E openden de Spanjaarden met een monsterzege op Costa Rica: 7-0.  

Verdediger Aymeric Laporte hield de deur achterin dicht en de Spaanse aanvallers 
konden menig Torres maken. Dat arme Costa Rica verweet haar middenveld dat het 

gat tussen aanval en verdediging veel te groot was, maar wat wil je als je Douglaz 

Lopez opstelt. Die houdt zo’n snelle Williams van Spanje natuurlijk nooit bij. 

 

Bovendien zag Costa Rica Japan de eerste wedstrijd van die Mannschaft winnen. 
Misschien kwam dat, doordat ze Kevin Trapp niet hadden opgesteld als goalie, dat 

David Raum weggaf in de verdediging of dat Matthias Ginter speelde, want die was 

ook helemaal de weg kwijt. 
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Nee, bij de Aziaten was het geheim van de (Japanner!) Schmidt (what’s in a name) 

wel zo’n beetje wat maakte dat de keeper maar 1 tegengoal kreeg deze wedstrijd. 

Bovendien dacht Doan dat hij een thuiswedstrijd speelde (Doha) en hij trok daar 
zijn voordeel uit door een prachtige goal te maken en zie daar: het vonnis over de 

Duitsers is al in de eerste wedstrijd geveld.  

 

De mannen uit het land van de rijzende zon hadden hun huiswerk uitstekend  

gedaan, want meestal winnen de Duitsers in de laatste minuut. Ditmaal legden de 
sympathieke Japanners een stevige Ippon op de mat met een stand die ons maar al 

te bekend in de oren klinkt: zwei zu eins! 

 

De Belgen konden in poule F geen naam maken. De tegenstellingen in het team  

waren zo groot als de namen van Kevin de Bruyne en Axel Witsel. Er was gedoe 
onderling en het beste was er snel vanaf. Je zou er een Doku over kunnen maken. 

Alleen tegen Canada konden onze zuiderburen uiteindelijk drie punten pakken, 

maar goed dat is ook wel logisch als je maar 1 Waterman meeneemt naar zo’n heet 

land als Qatar. 

 
Marokko was een van de verrassingen in de poulefase. Toch heb ik het voorspeld in 

een van mijn vorige artikelen: de landen die gewend zijn aan dit klimaat, zijn abso-

luut in het voordeel en presteren boven hun kunnen. Met Ilias Chair in de aanval 

zaten de Noord-Afrikanen in een zetel naar de volgende ronde. Ik ben heel  

benieuwd hoe ze het tegen Spanje gaan doen. 
 

Bij Kroatië is het altijd ‘iets’. Op een beperkt aantal spelers na, eindigen veel  

namen op ‘-ic’. In het kader van ‘beter iets dan niets’ eindigden de Kroaten tweede 

achter Marokko. 

 
Van Kroatië is het niet ver naar Servië in poule G. Je kunt er in het Noorden als 

het ware op de Servische ‘-vic’ naartoe. Dat ‘Kostic’, maar dan heb je ook wat!  

De opgefokte Serviërs deden vooral van zich spreken in de wedstrijd tegen het 

neutrale Zwitserland, dus het is maar goed dat zij met ‘nic’ naar huis gaan. 

Vervolg Commissie Opleidingen  
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De Zwitsers verzetten bergen werk door van de Serven te winnen, maar ook 

‘de ontembare Leeuwen’ te temmen. Ze hadden de ‘Sommer’ in hun bol en dat 

werkt natuurlijk in de hitte van Qatar. Als je daar Frei Spiel van het midden-
veld bij optelt, dan weet je eigenlijk al hoe het loopt. Ik had dit artikel  

moeten schrijven voordat ik mijn voorspellingen inleverde, bedenk ik me nu… 

 

Kameroen won weliswaar van Brazilië, maar dat was toch niet genoeg voor een 

volgende ronde. Dat is echter niet vreemd, als je 10 aanvallers meeneemt 
(dat is bijna de helft van je selectie). Van Kunde is dan weinig sprake. 

 

Bij de selecao kon verdediger Alex Telles zijn werk prima doen. Na vier wed-

strijden staat de teller al op 7 doelpunten voor de Brazilianen. We kunnen 

nog veel verwachten en zijn erg benieuwd naar de ontmoeting met de stugge 
Kroaten, die ook nog eens een penaltykiller op het hok blijken te hebben. 

 

Tot slot de temperamentvolle groep H. De bikkelharde Ghanezen en hardwer-

kende Zuid-Koreanen namen het op tegen de sluwe Portugezen en opgewonden 

standjes uit Uruguay. Na drie poulewedstrijden bleek dat de verdedigend 
ingestelde Zuid-Koreanen (slechts 2 aanvallers mee!) toch de Portugezen  

konden verslaan. Dat mag ook wel als je zo iemand in je ploeg hebt als  

Kwon Kyung-won. Die wint gewoon twee keer in zijn eigen naam! 

 

Suarez en consorten konden zich niet voldoende vastbijten in hun tegenstan-
ders en keerden met evenveel punten als Zuid-Korea huiswaarts. De frustra-

tie liep op en men misdroeg zich schandelijk na afloop van de wedstrijd. Thuis 

uithuilen en opnieuw beginnen. 

 

Persoonlijk vind ik Portugal altijd wel een fascinerende ploeg om te zien  
spelen. Sluw, op of over het randje en altijd wel intrigerend. Die dubbele  

namen maken ook dat het lijkt of je tegen meer tegenstanders speelt (al zal 

Zuid-Korea daar anders over denken). Het kostte de Portugezen even om 

echt te overtuigen, maar in the end wonnen ze van Ghana en Uruguay. Tegen 

de Aziaten bleek de Pepe bijna leeg. 
We zijn op het moment van schrijven halverwege de achtste finales, en  

Nederland speelt vrijdag de kwartfinale tegen de Argentijnen. Mijn laatste 

herinnering gaat terug naar Dennis Bergkamp en Jack van Gelder.  

Vervolg Commissie Opleidingen  
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Vervolg Commissie Opleidingen  

Dan weet u genoeg, als dit artikel over namen gaat. Met name de begenadigde 

spits van Oranje werd in deze wedstrijd herhaaldelijk toegejuicht (u kunt zich 

het geluidsfragment vast en zeker herinneren). 
 

Hopelijk zal dat vrijdag opnieuw zo zijn als de missie tegen Messi volbracht kan 

worden. Dat hoeft niet met mooi voetbal, maar die strijd mag best met scherpe 

Nopperts gestreden worden. We gaan het zien. Gaat dit artikel eigenlijk ook  

ergens over? Nee, maar dat mag geen naam hebben… ☺ 

 

Om dan toch nog iets van waarde toe te voegen, een korte terugblik over de afge-

lopen periode met de formaliteiten vanuit de commissie: naast onze reguliere 

spelregelavond (dank Rudie en Alex voor het mooie beeldmateriaal en pittige, 

leerzame vragen, waar menigeen zijn tanden op stukbeet), togen we half oktober 
naar de Belgische grens voor een technisch weekend.  

 

Op de vrijdag mocht ondergetekende daar de workshop ‘De Faalfabriek’  

verzorgen, waar de verdieping werd gezocht in onze kwetsbaarheden. Daar voor-

bij ligt namelijk onze kracht. Door daarnaar te zoeken en onze eigen grenzen te 
verleggen, ontdekten veel deelnemers waar hun groeipotentie ligt. Angsten, blun-

ders, conflicten, patronen stress en niet te vergeten de ‘little bitch’ (ook wel de 

innerlijke saboteur) kwamen ter sprake en dat was niet voor iedereen even een-

voudig, maar wel heel leerzaam! Heel mooi om te merken was dat er met respect 

voor ieders inbreng geluisterd werd en het ook na de workshop nog een paar keer 
in het weekend terug kwam. 

 

Verder hadden we een jubileumeditie met wat toepasselijke vragen bedacht en de 

winnaars wonnen een klein aandenken van de hoofdsponsor van de commissie  

Opleidingen. Als dat geen (human) impact maakt? 
 

Om af te sluiten, wenst de commissie Opleidingen u allen een enorme geestelijke 

groei aankomend jaar. Gezellige en veilige feestdagen en daarna vol ontwikkelin-

gen de tweede helft van het seizoen door. Op een prachtig 2023! 

 
Met een ‘voorname’ groet, mede namens Alex & Rudie, 

 

Marcel van Schalkwijk 
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Oktoberfe(e)st 
 

Donderdag 27 oktober mocht ik bardienst doen tijdens de clubavond die in het 

teken stond van het Oktoberfest. 

 

De (meestal jonge) leden hadden een Lederhose, geblokt overhemd en kniekousen 
aangetrokken, het was een feestelijk gezicht. 

Een ouder Deejay echtpaar verzorgde de bijbehorende muziek, vooral Duitse 

schlagers maar ook Nederlandse meezingers schalden door onze kantine. 

Er werd veel bier geschonken en gedronken uit ½ liter glazen met een handvat 

zoals je dat ook op TV ziet bij de Oktoberfesten in Duitsland, hoewel het daar 
literglazen zijn. Ook een lekker broodje Bratwurst ontbrak niet. 

 

Naarmate de avond vorderde, werd het natuurlijk steeds gezelliger en ondanks 

dat ik geen echte liefhebber ben van Schlagers, hoempa pa muziek en smart-

lappen is het wel duidelijk dat dit bij deze avond hoort. Er werd luid gezongen en 
meegebruld, en de stemming wordt steeds vrolijker. 

 

Wim moest natuurlijk het Sallands Volkslied ten gehore brengen, nou dan weet je 

wel hoever de avond gevorderd is. 

 
Ik genoot van dit schouwspel en zo nu en dan liet ik mijn stem ook horen en kon 

dan enkele regels van de muziek van onze oosterburen meezingen. Ik ben geboren 

in Almelo en ben daar opgegroeid met Duitse TV, omdat er in Nederland toen nog 

geen TV-programma’s te zien waren, vandaar. 

 
Maar het is niet alleen maar positief. Wat ik mis is de garde vanaf 60 tot 100 

jaar. Die schitterde door afwezigheid. Waanders (ver in de 80) was er natuurlijk 

wel en van de Zwarte Bond was alleen Marinus er die gewoon meedraaiden in dit 

circus en ook zichtbaar genoten. 

 
Dus een aansporing en uitnodiging voor 2023. Dan gaan we er met z’n ALLEN een 

gezellige avond van maken. Dat verdienen de mensen van de Ontspannings-

commissie ook. 

 

Roelof Michel 

Ontspanningscommissie 
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Sint Nicolaasmorgen 26 november 2022 
 

Het was met een aantal van negen aangemelde kinderen en door ziekte 

nog maar acht kinderen die aanwezig konden zijn bij de Sinterklaas-

viering voor de kinderen van de DSVeno, weer een gezellig samenzijn, 

met een gezellig ingericht clubhuis.  

 

Dit alles met de hulp van  

vrijwilligers achter de bar, 

die een ieder van koffie en 

overige lekkere dingen voor-

zagen deze ochtend. En een 

tafel vol met cadeaus voor de 

kinderen. De geweldige cere-

moniemeester Alexander 

IJsendorn wist de aanwezige 

kinderen op een geweldig  

leuke wijze bezig te houden 

met een leuk memoryspel bij binnenkomst. Hij verwelkomde tevens de 

Sint en zijn trouwe zwarte piet, en zorgde ervoor dat het een gezellige 

aanvang van de ochtend werd.    

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

Sint voor de kids 
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Vervolg sint voor de kids 

Nadat de Sint en zijn hulp eerst van 

menig ouder en kind uitgebreid de  

handen schudde, kon er na de plicht-

plegingen door de Sint alras daarna 

worden begonnen om het grote boek 

tot zich te nemen en de eerste  

kinderen bij zich te roepen. Met  

tussendoor samen met de kinderen wat 

mooie liedjes te zingen, zag de Sint 

kans om alle kinderen bij zich te halen 

en met hen een praatje te maken. 

Daarna kregen de kinderen van zwarte 

piet hun cadeau, chocoladeletter en 

chocolade lekkernij, waarna ze enthou-

siast terug konden keren naar hun 

plaats en dan maar wachten met  

uitpakken van de cadeaus, nadat ieder kind zijn cadeau had ontvangen. 

 

Gelukkig bleek uit de reacties van de kinderen dat ook dit jaar de  

ontvangen cadeaus door de kinderen bij hen in de smaak vielen en was 

er bij menig kind enthousiast te horen ‘Dit wou ik zo graag hebben’ en 

‘Oh, kijk eens wat mooi’. 

Aan het einde van de ochtend 

richtte Sint, nog voordat hij met 

zijn geweldige hulp naar een  

volgend adres zou vertrekken, 

zich middels een woord van dank 

aan Alexander voor zijn spontane 

hulp en de dames die de  

barbezetting op zich hadden  

genomen. 
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Rest alleen nog Gerard Harmelink te 

bedanken voor zijn belangrijke finan-

ciële bijdrage, die door vele jaren 

lang middels het verzorgen van de 

wekelijkse lottogetallen, heeft bijge-

dragen aan de kosten voor dit evene-

ment. 

 

Ook de Sinterklaascommissie heeft na 29 jaren besloten om haar  

taken over te dragen aan nieuwe commissieleden en wenst hen evenveel 

plezier met de uitvoering.  

 

Tot slot gaat onze dank uit naar Sinterklaas en zijn lieve trouwe hulp 

piet, en Corrie Duchatteau en Linda van der Hulst hartelijk te bedan-

ken voor de ondersteuning van het leuke gezellige Sinterklaasfeest 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

Vervolg sint voor de kids 
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Pakjesavond bij de DSV 
 

Na een aantal jaren over de daken gezworven te hebben, was het 

dit jaar eindelijk weer zover. Sinterklaas deed de DSV aan! Naast 

een goedgevulde zak met chocoladeletters, bleek ook het grote 

boek van Sinterklaas weer goed gevuld. Sint en zijn pieten hadden 

hun oor goed te luisteren gelegd, er had zich nogal wat afgespeeld 

bij de club. 

 

Zo wist Sint te vermelden dat onze huiscabaretier heel goed is 

met grappen, maar nog wel wat hulp van de penningmeester kan 

gebruiken. Hoe je een acceptgiro moet betalen, is voor hem name-

lijk een grote uitdaging.   

 

Ieder zijn eigen vak blijkt daarin wel weer, want ook de finan-

ciële mensen hebben wel eens hulp nodig. Bijvoorbeeld over het 

opwaarderen en activeren van de OV-chipkaart. Het is maar goed 

dat ze bij de supermarkt in Bathmen service hoog in het vaandel 

hebben staan, anders had Sint moeten helpen.  

 

Dat de leden van de DSV zich goed kunnen vermaken, is algemeen 

bekend. Zo ook tijdens een uitstapje naar Rotterdam, waarbij er 

rijkelijk geproefd werd van verschillende soorten lokale bieren. 

Dat dit eindigt in een goudgele straal van een lokale hond over de 

spullen van een niet nader te noemen feyenoorder bleek ook reden 

genoeg voor leedvermaak van de Sint. Gelukkig had Sint zelf ook 

de nodige ervaring in Rotterdam opgedaan, dus kon hij zich er  

alles bij voorstellen. Verder bleek de metro voor sommige wereld-

reizigers een grote uitdaging, met name jezelf staande houden in 

zo'n rare trein.  

 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Zo kon de goedheiligman wel even doorgaan, hij was nog langer 

van stof dan de gemiddelde bijdrage van Marcel van S. in de info. 

Na maar liefst twee uur(!) had hij er nog geen genoeg van. Of dat 

kwam door de uitstekende sfeer of de uitstekende bardienst 

weet Piet nog steeds niet. Feit is wel dat er genoeg Ketel 1 

spraakwater voorradig was, iets wat de Sint met liefde mee terug 

naar Spanje heeft genomen. Afscheid nemen doet Sint namelijk 

niet zomaar. Na jaren trouwe dienst heeft hij besloten om te 

stoppen. We hopen volgend jaar weer op een waardige Sinter-

klaas! 

 

Niet alleen Sint stopte ermee, ook zijn persoonlijke assistent 

Linda van der Hulst heeft besloten om na jarenlange inzet voor 

de DSV te stoppen met verzorging van Sinterklaas en zijn outfit.  

 

We zijn Linda zeer erkentelijk voor alle jaren waarop ze geholpen 

heeft om alle sinterklaasfeesten bij de DSV in goede banen te 

leiden en ervoor te zorgen dat hij en zijn pieten er op hun best 

uitzagen.  

 

We willen Linda daarom nogmaals bedanken voor alle jaren, met 

een speciaal woord van dank voor de schenking van de kleding van 

Sinterklaas, om er zo voor te zorgen dat deze traditie nog  

vele jaren voortgezet kan worden.  

 

De OC.  

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Wie ben ik? 
 

 

1. Ik speelde o.a. voor SC Cambuur en FC Groningen: 

• Ik voetbal nu voor Seattle Sounders FC. 

• Ik scoorde twee keer in de bekerfinale. 

• Ik kom uit de jeugd van Manchester City. 

 

 

2. Ik speelde o.a. voor SC Heerenveen en AFC Ajax: 

• Ik ben kampioen geworden van Nederland. 

• Ik debuteerde onder Marco van Basten in de Eredivisie. 

• Ik maakte dit seizoen minuten in de Bundesliga. 

 

 

3. Ik speelde o.a. voor Vitesse en Fortuna Sittard: 

• Ik speelde één interland. 

• Mijn laatste club was Fortuna Sittard. 

• Ik deed in 2008 mee aan de Olympische Spelen. 

 

 

4. Ik speelde o.a. voor PEC Zwolle en Go Ahead Eagles: 

• Ik speelde een bekerfinale. 

• Ik heb onder contract gestaan bij RSC Anderlecht. 

• Ik sta nu onder contract bij IFK Göteborg. 
 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Eredivisie-statistieken 1e seizoenshelft 2022/2023 
 

 

1. Iñigo Córdoba van Fortuna Sittard en Hassani Iliass Bel 

van RKC Waalwijk werden dit seizoen al 11 keer gewisseld. 

Dit overkwam ook één speler van Go Ahead Eagles, over wie 

hebben we het dan? 

 

 

2. RKC Waalwijk kreeg dit seizoen al 5 penalty’s tegen, gek 

genoeg kreeg RKC Waalwijk samen met PSV ook de meeste 

penalty’s voor. Hoeveel waren dit er? 

 

 

3. In totaal zijn er nog 21 spelers over die geen minuut gemist 

hebben. Onder deze 21 spelen er 3 voor dezelfde Rotter-

damse club, om welke club gaat het? 

 

 

4. Naast het WK was Cody Gakpo ook zeer betrokken bij de 

doelpunten van PSV, hoeveel doelpunten en assists heeft 

hij al achter zijn naam staan? 

Vervolg Ontspanningscommissie 

https://www.voetbalkrant.com/marokko/hassani-iliass-bel
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Wie ben ik? 
 

1. Ik speelde o.a. voor SC Cambuur en FC Groningen:  

• Ik voetbal nu voor Seattle Sounders FC. 

• Ik scoorde twee keer in de bekerfinale. 

• Ik kom uit de jeugd van Manchester City. 

 

Albert Rusnak 

 

2. Ik speelde o.a. voor SC Heerenveen en AFC Ajax:  

• Ik ben kampioen geworden van Nederland. 

• Ik debuteerde onder Marco van Basten in de 

Eredivisie. 

• Ik maakte dit seizoen minuten in de Bundesliga. 

 

Daley Sinkgraven 

 

3. Ik speelde o.a. voor Vitesse en Fortuna Sittard: 

• Ik speelde één interland. 

• Mijn laatste club was Fortuna Sittard. 

• Ik deed in 2008 mee aan de Olympische Spelen. 

 

Piet Veldhuizen 

 

4. Ik speelde o.a. voor PEC Zwolle en Go Ahead Eagles: 

• Ik speelde een bekerfinale. 

• Ik heb onder contract gestaan bij RSC Ander-

lecht. 

• Ik sta nu onder contract bij IFK Göteborg. 
 

Warner Hahn 

Vervolg Ontspanningscommissie 
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Eredivisie-statistieken 1e seizoenshelft 2022/2023 
 

1. Iñigo Córdoba van Fortuna Sittard en Hassani Iliass Bel van 

RKC Waalwijk werden dit seizoen al 11 keer gewisseld. Dit 

overkwam ook één speler van Go Ahead Eagles, over wie hebben 

we het dan? 

 

Bobby Adekanye 

 

 

2. RKC Waalwijk kreeg dit seizoen al 5 penalty’s tegen, gek  

genoeg kreeg RKC Waalwijk samen met PSV ook de meeste  

penalty’s voor. Hoeveel waren dit er? 

 

3 penalty’s voor 

 

 

3. In totaal zijn er nog 21 spelers over die geen minuut gemist 

hebben. Onder deze 21 spelen er 3 voor dezelfde Rotterdamse 

club, om welke club gaat het? 

 

Excelsior Rotterdam (Stijn van Gassel, Siebe Horemans, 

Redouan El Yaakoubi) 

 

 

4. Naast het WK was Cody Gakpo ook zeer betrokken bij de doel-

punten van PSV, hoeveel doelpunten en assists heeft hij al  

achter zijn naam staan? 

 

9 doelpunten en 12 assists 

Vervolg Ontspanningscommissie 

https://www.voetbalkrant.com/marokko/hassani-iliass-bel
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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


Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022 41 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022  42 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022 43 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022  44 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022 45 

 

Vrijdag 18 november verzamelde een groep DSV'ers zich op de Keurkamp om 

gezamenlijk richting Zeeland te trekken voor het Technisch Weekend. Na 

een rit van om en nabij drie uur kwam de groep aan in Aardenburg. Daar aan-
gekomen stond er allereerst een workshop, georganiseerd door de commissie  

Opleidingen, op het programma. In deze workshop, genaamd 'Welkom in de 

Faalfabriek', liet docent Marcel van Schalkwijk de groep nadenken en discus-

siëren over onder andere de angst om te falen. Hierbij werden zowel situa-

ties binnen de lijnen van het voetbalveld als daarbuiten besproken. Na afloop 
van deze interessante bijeenkomst stond er een overheerlijk buffet klaar. 

De rest van de avond kon door een ieder vrij ingevuld worden. Terwijl sommi-

gen na een lange dag ervoor kozen om hun bed op te zoeken, zochten anderen 

nog even de gezelligheid van Knokke-Heist op. 

 
Zaterdag 19 november 2022, dag 2 van het Technisch 

Weekend met de DSV startte met een goed verzorgd 

ontbijt tussen 09.00 en 10.00 uur. Na het ontbijt zijn 

we gezamenlijk naar het trainingsveld even verderop 

gegaan om hier van 11.00 tot 12.00 uur een training af 
te werken, waarbij een mooie groepsfoto werd  

gemaakt en werd afgesloten met een frisbee toernooi. 

Het winnende team Sezgin, André, Wim (Samson) en 

Gert, nogmaals gefeliciteerd.  

 
Na de training had iedereen zich even opgefrist om 

vervolgens gezamenlijk te lunchen bij het hotel. 

Verder gepland die middag was een wedstrijd-

bezoek om 14.30 uur bij Hoek tegen Staphorst,  

beide uitkomende in de derde divisie.  
Tijdens dit wedstrijdbezoek hebben we het  

arbitrale trio bekeken en de onderling situatie  

besproken, wat leidde tot leuke gesprekken. Na het  

wedstrijdbezoek werd teruggekeerd naar het hotel 

om een paar drankjes te drinken, een pubquiz te 
spelen, alvorens gezamenlijk te dineren. 

 

Technische Commissie 
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Na het diner werden diverse  

spelletjes gespeeld, onder andere 

beer pong en klaverjassen, waarbij 
veel werd gelachen en natuurlijk 

gedronken. Later op de avond, na 

het sluiten van de bar in het hotel 

is een klein groepje richting  

Brugge gegaan en de meerderheid 
van de groep is richting het café 

in Aaldenburg zelf gegaan.  

 

De derde dag is vaak een dag 

waarop je probeert om goed voor 
de dag te komen na een zware 

training. Dat het de avond ervoor 

laat is geworden, is goed af te 

lezen aan de vele bleke gezichten 

aan het ontbijt, een enkeling  
uitgezonderd. 

 

Zelf was ik aanwezig in het kleine café in Aardenburg. Daar waar ik de 

avond ervoor koos voor het warme bed, kon ik me dit keer niet bedwingen 

om dat nog eens te doen. 
Vol ongeloof hoorde ik uitbater Leipe Marco aan, de verhalen van colle-

ga´s waren niet overdreven. Raadpleeg google op Leipe Marco, je weet 

niet wat je hoort. 

Een ervaring rijker, snavel goed vol en met een beetje hulp lopend de 

finish gehaald, een hele prestatie hahaaaa. 
 

Groot compliment dat we ons als groep voortreffelijk hebben gedragen 

de derde dag, hier vooral mee doorgaan. Verrassend snelle ontwikkeling 

gezien, het kan ook geen toeval zijn omdat reflecteren immers in ons 

bloed zit. 
Dan is het om 10.30 uur de beurt aan Rens die ons een kijkje in de keuken 

gaf van het arbitreren op ‘betaald voetbal’-niveau. 

 

Vervolg Technische Commissie 
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Daar waar we destijds bij de DSV versteld stonden van het onzinnige  

commentaar (headset) van de arbitrage bij de wedstrijd van RKC/Cambuur

(hier 3 keer rood en 4 keer geel) liet Rens ons zien dat het ook anders kan. 
Vol enthousiasme vertelde hij over zijn samenwerking met Danny Makkelie 

en Allard Lindhout. 

 

Nu werden vooral momenten getoond die functioneel een bijdrage gaven 

aan de arbiter, zo hoort het mijns inziens ook.  
 

Mooie quote van Rens: sommige assistenten hebben hele verhalen (lekker 

belangrijk), maar als het echt belangrijk is blijven ze stil (fot dr’mee, die 

neem ik voor mijn rekening). 

Leuk ook dat Rens een ieder de ruimte gaf, om zijn of haar mening te  
geven. Dat maakt je voor mij een topper zonder poespas of bla bla, en ben 

je voor ons allemaal benaderbaar. 

 

Na afloop nog snel een drankje in de witwas fabriek van uitbater Arash 

Aryan, het werd ons niet meer gegund door de dienstdoende manager. 
Dan maar met gierende banden terug naar het vertrouwde Deventer waar 

ons een heerlijk broodje Döner wachtte met een laatste drankje om een 

geweldig weekend af te sluiten. 

 

Organisatie bedankt, top geregeld. 
 

DSV Deventer ‘más que una simple asociación de árbitros’ oftewel DSV is 

meer dan alleen een scheidsrechtersvereniging. 

Proost! 

 
Gert 

Vervolg Technische Commissie 
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Cool als Colina (spreker van de maand)  
 

Donderdag 17 november 2022 kreeg de 

DSV bezoek van Arjan van den Haak, 

jeugdboekenschrijver en journalist.  

Hij schrijft regelmatig columns in de 
Volkskrant en maakt voor het vakblad 

‘Transport’ sfeerverhalen over de 

‘ridders van de weg’.  

 

Zijn laatste twee jeugdboeken gaan over 
jeugdscheidsrechters en verschenen 

onder de titel ‘Cool als Colina’ Ze gaan 

over jonge voetbalscheidsrechters 

(tussen de 13 en 16 jaar), over hun  

dromen van het leveren van toppres-
taties (misschien ooit in de Champions  

League) en over de struggle om nu al een 

wedstrijd tot een goed einde te brengen: 

hoe ga je om met weerstand; hoe werk je 

aan zelfvertrouwen; wat gebeurt er als 
romantiek in je leven komt en wat doe je 

als matchfixing een rol lijkt te spelen? 

Actuele vragen die op een heldere wijze beschreven worden. Korte zinnen; vaak 

recht voor z’n raap; geen omhaal van woorden. 

 
In het tweede deel zijn de vrienden een jaartje ouder en gaan zij ook als trio op 

stap naar wedstrijden. Wat is dan de rolverdeling? Wat doe je als je niet de rol 

krijgt die je wenst? Pas jij je aan? Kun je dienstbaar zijn aan … ? Hoe ga je om 

met de spanning? Dat alles met de herinnering aan Richard Nieuwenhuis in het 

achterhoofd, grensrechter die op 2 december 2012 in elkaar geslagen werd en 
aan de gevolgen ervan overleed en de herinnering aan de telkens weer terugke-

rende spreekkoren met betrekking tot homofobie, racisme en dergelijke. 

 

 

Gastspreker 
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Arjan is tot het schrijven van deze boeken gekomen, omdat in de standaard-

boeken over jongeren en voetbal de nadruk ligt op spelers en op het al dan niet 

slagen als topper. Toen hij bij zijn oude voetbalvereniging een jongen van 15 
zag lopen, die hij in de pupillen getraind had en die nu de fluit hanteerde, werd 

hij gemotiveerd om dit gegeven in een verhaal uit te werken. Vijf jaar duurde 

het voordat het idee definitief gedrukt werd. Veel literatuuronderzoek was 

nodig; gesprekken met scheidsrechters op allerlei niveaus; schrijven en  

herschrijven, drukproeven, nadenken over marketing.  
 

In 2019 verscheen deel 1, in 2022 deel 2 en voor deel 3 (over vrouwelijke 

voetbalscheidsrechters) staan de eerste woorden al op papier. En dat alles in 

eigen beheer! 

 
Zijn doelgroep zijn jongeren van 12 jaar en ouder. Zij moeten lezen voor 

school, maar er is weinig wat hen boeit. Voetbal is vaak een grote hobby en 

met een goed te lezen kwalitatief goed geschreven boek slaan ze twee vliegen 

in één klap. Uit reacties van jongeren en recensenten blijkt dat’ Cool als Colina’ 

aanslaat, het is herkenbaar en uitdagend. 
 

Arjan heeft voor deze titel gekozen, 

omdat het goed allittererend is; het 

‘bekt’ goed; Colina heeft een sprekend 

gezicht en is al gestopt als scheidsrech-
ter. Hij is voor velen nog legendarisch, 

zeker gezien de blik uit zijn ogen 

 

Rond de klok van 22.30 uur bedankte 

Rudie Boone Arjan voor zijn bijdrage 
aan deze clubavond. Hij kreeg het  

passende geschenk en zijn vrouw  

ontving een mooi boeket. 

 

Han Marsman 

Vervolg gastspreker 
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Vervolg gastspreker 

Succes isn’t given, it’s earned 

 

Op donderdag 24 november verwelkomde de DSV een tweede spreker van 
de maand. Martijn Vos, lid van onze scheidsrechtersvereniging, maar door 

zijn verhuizing naar het westen ook betrokken bij de SVA (scheids-

rechtersvereniging Amsterdam), wilde met ons zijn ervaringen op weg 

naar de top van het scheids-rechter-zijn delen. 

 
Hij werd geïntroduceerd door voorzitter Peter Stolk, die op een eigen 

wijze in een korte levensschets ogenschijnlijk Martijn veel gras voor de 

voeten wegmaaide: zijn lidmaatschap van scheidsrechtersverenigingen in 

Zutphen, Deventer en Amsterdam; zijn maatschappelijke carrière; kleine 

anekdotes uit zijn verleden en heden.  
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Martijn begon bij het begin. Geboren in Warnsveld, op dit moment 28 jaar oud en 

al meer dan 14 jaar actief als scheidsrechter. Eerst naast ‘actief voetballen’ bij 

Warnsveldse boys spelleider bij de E/F-pupillen, na verloop van tijd ook scheids-
rechter bij juniorenwedstrijden. En uiteindelijk de keuze gemaakt zich volledig te 

richten op het (bege)leiden van wedstrijden.  

 

Hij heeft op zijn 16e met goed gevolg de BOS-cursus (huidige SO3)  afgerond. 

Zijn docent was ons lid Marcel van Schalkwijk, zijn begeleider/mentor Gerrit Pas 
(toen voorzitter van SZO Zutphen). Zijn eerste wedstrijd voor de KNVB was op 

een zondagmorgen om 09.30 uur VIOS Beltrum 3 – Pax 8. Zoals geleerd op de 

cursus was hij om 08.30 uur (een uur voor de wedstrijd) aanwezig om in alle rust 

de voorbereidingen te kunnen uitvoeren. Maar er was niemand aanwezig op het 

complex in Beltrum. Had hij zich dan vergist? Nee, maar bij de lagere teams (en 
zeker op de vroege ochtend) is men zo’n wakkere scheids niet gewend. Tegen  

negenen kwamen de spelers van uit- en thuisteams één- voor-één opdagen om na 

een korte warming-up om 09.30 uur klaar te staan voor hun wedstrijd. Van een 

gedegen voorbereiding voor/door de scheids kwam zo niet veel terecht. Maar 

uiteindelijk verliep de wedstrijd goed en waren spelers, scheidsrechter en  
begeleider tevreden. 

 

Martijn heeft met vallen en opstaan vaardigheden als scheidsrechter ontwikkeld. 

Er zijn keuzes gemaakt, valkuilen (zoals uitgaan op zaterdag … tot in de late  

uurtjes) moesten onderkend en vermeden worden. Ook zelf nog voetballen zat er 
niet meer in als hij de weg naar de top wilde belopen. En stap voor stap werd de 

top benaderd. Zijn motto is dat je succes moet verdienen. Je moet er veel voor 

over hebben, investeren in jezelf. 

 

Een eerste hoogtepunt was de bekerfinale in Oost tussen CSV Apeldoorn en 
Sparta Nijkerk en de uitnodiging voor het talententraject betaald voetbal 

(TTBV). Tussen 2016 en 2019 floot hij zo de top van het amateurvoetbal en  

werden telkens kleine stapjes naar de top gezet. Ook maatschappelijk had hij 

keuzes gemaakt en was hij gaan werken bij de politie, vanaf 2012 in Amsterdam 

en in 2017/18 overgestapt naar het oosten.  

Vervolg gastspreker 
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Vervolg gastspreker 

In 2020 kwam aan dit werk een einde. Nare ervaringen leverden spanningen op 

en hij bleek last te hebben van PTSS. Therapie en een sterke wil brachten 

hem weer terug in de realiteit, maar het werk bij de politie was voorbij.  
Op dit moment werkt hij als adviseur wonen woningcorporaties  

BMC-consultancy. 

 

Hij besloot zijn ervaringen te gebruiken als hoekstenen voor zijn leven,  

proberen zijn tegenslagen te overwinnen en te gebruiken als kracht. Ieder 
huis heeft wel een kruis, maar wat doe je ermee? Laat jij je er door bepalen 

of bepaal jij wat het voor jou  inhoudt. Waarmee hij weer terug was bij zijn 

motto ‘succes moet je verdienen’. 

 

In 2019 werd hij geplaatst in de masterclass betaald voetbal en gaan wed-
strijden in de Keukenkampioendivisie en (mogelijk) de eredivisie zijn  

programma vullen. In corona-tijd kwam de eerste wedstrijd Dordrecht – Jong 

Utrecht. Een leeg stadion, geen publiek (zelfs zijn ouders niet) … wel uitge-

zonden op de televisie. De eerste stap in het betaald voetbal was gezet en er 

volgden meerdere: vierde official in de eredivisie, inzet als (A)Var in Zeist, …. 
(onbekend op welke termijn) de eerste wedstrijd in de eredivisie. De weg naar 

de top wordt bepaald door het stellen van doelen dichtbij. Nu ‘slagen in het 

Nederlandse betaalde voetbal’ en als dat lukt ‘internationaal’. 

 

Zijn leerpunten voor nu (maar zij gelden voor iedere scheidsrechter op elk 
niveau): wees duidelijk en consequent; laat je disciplinaire beleid niet afhangen 

van het tijdstip in de wedstrijd; communiceer kort en krachtig met je assis-

tenten; zorg ervoor dat spelers weten wat zij aan je hebben. Besef ook welke 

rol media spelen; wees alert bij een interview, sta er ontspannen in (als ze je 

willen pakken dan … verpakken journalisten het slim en leggen verbanden die 
jij nooit bedoeld hebt).  

 

Rond 22.30 uur bedankte Peter Stolk Martijn voor zijn inbreng en ontving hij 

de bloemen voor het thuisfront en een doos met inhoud om ‘samen’ thuis  

soldaat te maken. 
 

Han Marsman 



Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022  54 

 



Info DSV jaargang 23 nummer 5 December 2022 55 

 

Antwoorden op de vijf spelregelvragen 

1A  

2D  

3A  

4D  

5D 

 

Uitleg bij de antwoorden op de vijf spelregelvragen 

 
Het antwoord op vraag 1 is A. In het handboek Competitiezaken amateurvoetbal 

staat onder punt 1.8 (onweer) dat een wedstrijd ten hoogste 30 minuten mag 

worden onderbroken. 
 

Het juiste antwoord op vraag 2 is D. Voor het slaan dient de doelverdediger  

bestraft te worden met een rode kaart. Ook voor het slaan van een medespeler 

is de spelhervatting een directe vrije schop. Omdat de overtreding binnen het 

strafschopgebied wordt begaan, is dit een strafschop. 
 

Het enige juiste antwoord op vraag 3 is A. De eerste overtreding is het straf-

baar buitenspel staan van de aanvaller. Hoewel voor het slaan van een tegenstan-

der het spel onderbroken moet worden, moet de scheidsrechter het spel  

hervatten met een indirecte vrije schop wegens strafbaar buitenspel. Dit kan 
omdat hij het spel daarvoor nog niet weer had hervat. 

 

Het antwoord op vraag 4 is D. In regel 8 is te lezen dat de bal in het spel is,  

zodra deze de grond raakt. 

 
Het juiste antwoord op vraag 5 is D. Als een bewuste ‘truc’ uitgevoerd wordt, 

zodat de bal naar de doelverdediger kan worden gespeeld (ook uit een vrije 

schop of doelschop), met het doel de spelregel te omzeilen, wordt een waarschu-

wing gegeven. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger de bal wel of niet met 

zijn handen raakt. De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij de doel-
bewuste truc initieert. Voor deze overtreding wordt een indirecte vrije schop 

gegeven. 

Uitleg spelregelvragen 
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