
 
 
 



 
   Van de redactie. 
 
   Voor u ziet u de derde uitgave van jaargang 18. Ook deze keer  
   kunnen we u weer een goed gevulde editie doen toekomen.  
   Ondanks dat het natuurlijk al wat aan de late kant is, wenst de  
   redactie iedereen een geweldig en gezond 2019 toe. Dank aan  
   diegenen die ons afgelopen jaar van kopij hebben voorzien. Ook  
   dank aan de adverteerders die door hun bijdrage de redactie de  
   mogelijkheid geeft om dit blad uit te brengen. Wij gaan een  
   nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen tegemoet. Een aantal leden  
   van onze groep is bezig om dit gestalte te geven en hopen  
   tijdens de jaarvergadering hieromtrent meer informatie te  
   verschaffen. Wij wensen hun veel succes met dit initiatief. De  
   redactie zou nog best aangevuld kunnen worden met één of twee  
   personen. Dit om de continuïteit van de Fluitist te waarborgen. 
   Reacties zien we graag tegemoet. 
 
 
        

                      

                                          

 



 
 

 

 

 
Redactieadres: Nando Smid.   
Beukenhorstweg 23  
7101 DJ Winterswijk 
Tel. 0543-562440   06-13173538 
smidwjf@telfort.nl 

 
 
 

 
               De Fluitist 18e jaargang nummer 3. 

 
 

   Redactieleden: 
 
   Willie Dorsthorst 
   Morsestraat 7                 7101 JA  Winterswijk     0543-514690 
   Jan Elferink  
   Pashegge 144                 7103 BK  Winterswijk     0543-521671 
   Nando Smid 
   Beukenhorstweg 23          7101 DJ   Winterswijk      0543-562440 
 
 
 
                                         Commissie leden: 

 
               Voetbal                                Evenementen           
          Hans Veneberg                          Gerard van Geemen      
          Gerard Schurink                              Wilfried Hoitink           
                                                                    Rutger Denkers             
                                       Joop Spexgoor 
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Opgericht  4 februari 1950 
Aangesloten bij de Centrale Organisatie 
voor Voetbal Scheidsrechters. 
Locatie clubhuis A.S.V. 
Sportpark “de Bijenkamp” Eibergen 

 
    BANKNUMMER NL83 RABO 0132. 3489.50 t.n.v. penningmeester 
      Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. 
 
 

                                                    Bestuur 
 
   Voorzitter:          W.J.F. Smid                              smidwjf@telfort.nl  
   Beukenhorstweg 23  7101 DJ  Winterswijk                 0543-562440 
   Secretaris:         B.T.F. van Leeuwen     bryanvanleeuwen@live.nl  
   Schaepmanstraat 5   7103 GA Winterswijk                  06.38611551 
   Penningmeester: D.J. Elferink            jwelferink@kpnmail.nl         
   Pashegge 144         7103 BK Winterswijk                   0543-521671 
   2e voorzittter:      G.J.V. Schurink  gerard_zwollecentrum@live.nl  
   Meddoseweg 29a    7141 HA Groenlo                  0544-463056 
   2e secretaris:       G. Dekker                        gdekker5@cayway.nl                       
   Holtmaatsdijk 13        7273 PL  Haarlo                         0545-261450 
   2e penningmeester: G.H. Oonk                       goonk0@kpnmail.nl  
   Wilhelminastraat 13   7161 DA Neede                  0545-294316 
   Algeheel Adjunct:     W. Hoitink                  whoitink@hotmail.com  
   Nelissenstraat 19e      7156 MA Beltrum                      06.53686158                
 
 
   
   Erevoorzitter:  
   Willie Dorsthorst. 
   Ereleden:  
   Jan Elferink, Gerrit Oonk, Gerard van  Geemen. 
   Leden van verdienste: 
   Jan Floors, Hans Meyer, Dick Wagendorp. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

   Uitnodiging voor de 69e Algemene Jaarvergadering van de  
   Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. 
   d.d. DINSDAG 19 MAART 2019. 
   Lokatie Sportpark Den Elshof. Oude Winterswijkseweg 33 te  
   Groenlo. Aanvang 20.00 uur. De bescheiden van de  
   penningmeester liggen vanaf 19.30 voor ieder lid ter inzage. 
 
   Agenda. 
 
01. Opening door de voorzitter. 

 
02. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
03. Verslag van de secretaris en vaststellen van de notulen van 

de 68e jaarvergadering. 
 

04. Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting 
voor het jaar 2019. 

 
05. Vaststellen contributie voor het jaar 2020. Deze bedraagt in 

2019 € 45,00 voor leden ouder dan 21 jaar en € 15,00 voor 
leden onder de 21 jaar. 

 
06. Verslag kascomissie. 

 
07. Verkiezing kascommissie. Deze bestaat uit: R. Meulenkamp, 

J. Eggink en J.ten Pas. De heer Meulenkamp is aftredend. 
Zijn plaats zal worden ingenomen door de heer W. 
Brandenbarg. Er dient een reserve kascommissielid te 
worden benoemd. 

 
08. Beleid bestuur. 

 
09. Huldiging jubilarissen. 

 
 

 
 

              
   
 

           
      
 
 



    
 

10. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: 
D.J. Elferink, G.J.V. Schurink en W.B.M. Hoitink. 
Tegenkandidaten voor het bestuur: Uiterlijk indienen voor 01 
maart 2019 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de 
kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door 
tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet 
blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in 
blokletters. 

 
11. Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en 

herkiesbaar zijn de heren H. Veneberg en G. Schurink.  
 

12. Verslag en verkiezing evenementencommissie. Aftredend en 
herkiesbaar zijn: G.van Geemen, J. Spexgoor en R. Denkers. 
De heer W. Hoitink is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor 
om de heer J. Elferink de plaats van de heer Hoitink in te 
nemen als afgevaardigde van het bestuur. 

 
13. Benoeming leden voor de nieuw te vormen commissie 

werving en behoud. Een vijftal leden heeft zich hiervoor 
aangemeld. B. van Leeuwen, S. Dorsthorst, R. Niënhuis, R. 
Meulenkamp  en W. ten Damme. 

 
14. Rondvraag. 

 
15. Sluiting. 

 
   De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment  
   tijdens deze vergadering worden ingelast. 
 

   Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. 
 
   Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor de  
   leden vanzelfsprekend. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn,  
   neemt u dan wel de moeite om u af te melden. Dit kan bij de  
   secretaris of bij de penningmeester. 
   Email secretaris: bryanvanleeuwen@live.nl    06-38611151 
   Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl  0543-521671 
 
   Telefoonnummer Sportpark Den Elshof: 0544-461940 

 
 

 
 

                      Sportpark Den Elshof 
         Oude Winterswijkseweg 37 
                7141 DE Groenlo 
                    0544-461940 
                info@den-elshof.nl 
                www. den-elshof.nl  
 
 
 
 
 
 



 
 

                                        Van de voorzitter. 
 
   Het is al een tijdje 2019. Wat vliegt de tijd. We zijn al weer volop 
   bezig. Een kleine terugblik op het afgelopen jaar leert ons dat  
   niet alles leuk en aardig was. Ik memoreer het overlijden van ons  
   lid Hans Levers en de echtgenote van Harrie ten Brinke, Ans.  
   Maar het leven gaat ondanks alles gewoon door. Zoals bleek  
   tijdens de kerstbingo, die zich kenmerkte door een zeer goede  
   opkomst. Wat wel opviel was dat de prijzen van de bingo deze  
   keer grotendeels bij één familie terecht kwamen. Elders lees je  
   hier meer over. Daarentegen had de opkomst bij de  
   nieuwjaarsreceptie wel beter gekund. De trainingen zijn ook weer  
   begonnen. Het is soms koud en glad, maar de echte bikkels gaan  
   gewoon door. Als bestuur staan we weer voor vele  
   gebeurtenissen klaar, de vergaderingen in ons honk, maar ook  
   bij andere verplichtingen. Ik noem het arbitragecongres in  
   Oldenzaal met top arbiter Björn Kuipers, die de ochtendsessie  
   voor zijn rekening nam, maar ook Rob Dieperink uit Borculo, lid  
   van onze vereniging, droeg zijn steentje bij aan het slagen van  
   deze mooie dag. Onze vereniging heeft zich daar goed  
   gepresenteerd. Inmiddels houden we ons ook al weer bezig met  
   de jaarvergadering op dinsdag 19 maart in Groenlo. Aanvang  
   20.00 uur. “KOM ALLEMAAL”, want ook dit jaar zijn er  
   weer diverse jubilarissen en gaan we misschien ook nog  
   anderen in het zonnetje zetten. Er kan weer gestemd worden  
   voor bestuur en commissies. Al met al genoeg reden om je te  
   laten zien en mee te denken binnen onze vereniging. Ook het  
   nababbelen onder het genot van een drankje kan de band binnen  
   de vereniging versterken. Tussen nu en de jaarvergadering zul je  
   nog diverse wedstrijden fluiten en daarbij wens ik iedereen veel  
   succes, waar dan ook. Tevens hoop ik dat je de griepgolf, zo die  
   al toeslaat, goed mag doorstaan, want gezondheid wens ik je  
   allemaal voor het komende jaar en zeker ook daarna. Ik hoop je  
   te mogen begroeten op de komende jaarvergadering. 
 
   Nando.                       
  

 



 
   Spelregelvragen. 
 
   Vraag 01. Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken  
   twee spelers van verschillende teams met elkaar in gevecht op  
   de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het  
   spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij  
   nu het spel hervatten? 

a. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was. 
b. Met een strafschop, want de strafschop als spelhervatting is 

ernstiger dan een directe vrije schop voor de verdedigende 
partij. 

c. Met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plek in het 
doelgebied. 

d. Met een scheidsrechtersbal op de plek van het gevecht. 
   Vraag 02. Een paar meter voor het doel kopt een verdediger de  
   bal veel te laag weg op het moment dat een aanvaller de bal in  
   het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechter beslissen  
   als de bal daardoor over de doellijn gaat naast het doel? 

a. Hij kent een hoekschop toe. 
b. Hij toont de verdediger de gele kaart en laat het spel 

hervatten met een indirecte vrije schop op de plek waar de 
verdediger zich schuldig maakte aan gevaarlijk spel. 

c. Hij toont de verdediger de rode kaart en laat het spel 
hervatten met een strafschop wegens het voorkomen van 
een duidelijke scoringskans. 

d. Hij toont de verdediger de rode kaart wegens het 
voorkomen van een duidelijke scoringskans en laat het spel 
hervatten met een indirecte vrije schop. 

   Vraag 03. Een speler neemt een indirecte vrije schop vanuit zijn  
   eigen strafschopgebied. De bal is in het spel nadat: 

a. Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd. 
b. Hij rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt. 
c. Hij door een medespeler of tegenstander is aangeraakt. 
d. Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd en 

buiten het strafschopgebied is gekomen. 
 
    
 

 

    
             



 
   Spelregelvragen. 
    
   Vraag 04. Een medespeler van de strafschopnemer loopt te     
   vroeg toe. Een andere medespeler, die niet te vroeg is  
   toegelopen, ontvangt nu de bal die door de nemer tegen de  
   doelpaal is geschoten en scoort. De scheidsrechter moet nu: 

a. Een doelpunt toekennen, maar de overtreder de gele kaart 
tonen wegens onsportief gedrag. 

b. De strafschop laten overnemen en de te vroeg toegelopen 
speler de gele kaart tonen wegens onsportief gedrag. 

c. Een doelschop toekennen en een gele kaart voor de te 
vroeg ingelopen speler wegens onsportief gedrag. 

d. Een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende 
partij op de plaats van de overtreding. 

   Vraag 05. Als de bal uit een doelschop op weg is naar de lijn van  
   het strafschopgebied, komt een aanvaller het strafschopgebied  
   binnenlopen. Hij wordt nu door een verdediger, die is  
   meegelopen binnen dit gebied, vastgehouden waardoor de  
   aanvaller ten val komt. Hoe reageert de scheidsrechter? 

a. Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat met een 
strafschop. 

b. Hij toont de verdediger de gele kaart en laat de doelschop 
overnemen. 

c. Hij laat de doelschop overnemen. 
d. Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat met een 

indirecte vrije schop voor de verdedigende partij wegens 
het te vroeg betreden van het strafschopgebied door de 
aanvaller. 

   Vraag 06. De scheidsrechter toont een speler de gele kaart en  
   hervat het spel met een indirecte vrije schop. In welke situatie  
   heeft de scheidsrechter juist gehandeld? 

a. Als de speler een discriminerende opmerking maakt 
tegenover de assistent-scheidsrechter. 

b. Als de speler een medespeler spuwt. 
c. Als de speler aanmerkingen maakt op de leiding. 
d. Als de speler een tegenstander op grove wijze beledigt. 

  
       



 
   Spelregelvragen. 
 
   Vraag 07. Een speler mag een directe vrije schop nemen buiten  
   zijn strafschopgebied. Hij wil de bal naar zijn keeper spelen,  
   maar omdat dit niet met voet mag, speelt hij de bal met zijn knie  
   terug op de keeper en deze pakt de bal in zijn handen. Wat moet  
   de scheidsrechter beslissen? 

a. Hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe aan de 
tegenpartij op de plaats waar de keeper de bal oppakte. 

b. Hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe aan de 
tegenpartij op de plaats waar de speler de vrije schop met 
de knie nam. 

c. Hij fluit af, toont de speler de gele kaart en laat de vrije 
schop overnemen. 

d. Hij laat doorspelen. 
   Vraag 08. Bij het nemen van een strafschop loopt een  
   medespeler van de keeper na het fluitsignaal en vóórdat de bal  
   in het spel is het strafschopgebied in. De keeper stopt de zwak  
   ingeschoten bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 

a. Hij laat de strafschop overnemen. 
b. Hij toont de medespeler de gele kaart en kent een indirecte 

vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar de 
medespeler het strafschopgebied betrad.  

c. Hij laat het spel doorgaan. 
d. Hij toont de medespeler de gele kaart en laat de strafschop 

overnemen. 
   Vraag 09. Wat moet de scheidsrechter beslissen als bij de aftrap  
   van de tweede helft de bal rechtstreeks in het doel van de  
   tegenpartij gaat? 

a. Doelpunt. 
b. Doelschop. 
c. Aftrap opnieuw laten nemen. 
d. Scheidsrechtersbal op de middenstip. 

 
   Antwoorden verderop in de Fluitist. 
 
  



 

                   
 
 
      Op de foto een gedeelte van onze leden bij De Graafschap. 
 
   Onze leden Bryan van Leeuwen en Wessel ten Damme vroegen  
   tijdens een trainingsavond of er belangstelling was van de  
   trainende leden om een thuiswedstrijd van De Graafschap te  
   bezoeken. En zo gingen wij dan met zijn allen naar De  
   Graafschap tegen Excelsior uit Rotterdam. Afgesproken werd  
   om op het parkeerterrein van de s.v. Grol bij elkaar te komen en  
   dan gezamenlijk naar Doetinchem te vertrekken. Iedereen was  
   mooi op tijd ook Jan Kremer die ‘s middags nog een wedstrijd  
   had gefloten in het Twentse. Wij moesten onze auto een heel  
   eind van het stadion parkeren in een bos. Vandaar uit was het  
   nog een heel eind lopen naar het stadion. Nadat onze kaarten  
   waren gescand mochten wij naar binnen. De sfeer was geweldig.  
   Er werd een groot spandoek getoond door de leden van de  
   supportersclub met daarop foto’s en teksten betrekking die     
   hebben op De Graafschap in voor en tegenspoed. Heel  
   indrukwekkend. Even later floot scheidsrechter Kooy, die goed  
   en onopvallend floot, voor het begin van de wedstrijd. Het eerste  
   kwartier was Excelsior heer en meester maar de bal wou er niet  
   in en bleef De Graafschap een achterstand bespaart. 
 

 

 
                        Wat is CITY POST WINTERSWIJK? 
 
   City- Post is een erkend regionaal postbedrijf voor particulieren,  
   bedrijven en instellingen. Zij bezorgen de post voor een 25%  
   lager tarief. De bezorging geschiedt binnen 48 uur, maar meestal  
   al de volgende dag. City- Post heeft een eigen  
   brievenbusnetwerk, die op werkdagen na 17.00 uur worden  
   gelicht. Voor bedrijven en verenigingen is er de mogelijkheid   
   om dagelijks de post te laten ophalen zonder meerkosten.  
   Facturering geschiedt 1 x per maand, wegen en frankeren wordt  
   door ons verzorgd. City- Post bezorgt in Winterswijk, Aalten,  
   Dinxperlo, Lichtenvoorde, Groenlo en Eibergen, maar ook in alle  
   bijbehorende kernen en kerkdorpen.  De landelijke post kan ook  
   mee en wordt op dezelfde factuur tegen Post NL tarief in  
   rekening gebracht. City- Post heeft eigen groene postzegels en  
   is eigendom van Carla en Gerard van Vuuren en is bereikbaar op  
   06-10546280 en via citypostwinterswijk@live.nl  Voor meer  
   informatie kunt u terecht op de website van City- Post. Allicht  
   kunt ook u besparen op uw portokosten. Laat het gerust eens  
   voorrekenen. Wilt u referenties hoe het anderen bevalt? Die     
   zullen we u graag verstrekken. 
 
   Met sportieve groet,  
 
   Carla en Gerard van Vuuren. 
 



 
 

                                         
 
Bij een van de zeldzame aanvallen maakte de thuisclub 1-0. Hoe 
het kwam weet ik niet maar De Graafschap nam het heft in handen 
luid aangemoedigd door hun aanhang op de Spinnekop tribune. 
De einduitslag was 4-1 voor  De Graafschap, dit voor de thuisclub 
ongekend, maar ook geflatteerd succes. In het donker gingen wij 
terug naar de auto’s die wij na enig zoekwerk weer terug vonden. 
En zo kwam het einde aan een mooie voetbalavond, Bryan en 
Wessel bedankt. Een paar weken later zag ik De Graafschap In 
Utrecht acteren. Was daar op uitnodiging van mijn kleinzoon. De 
supporters van De Graafschap verdienen alle hulde. Ook toen het 
5-0 was voor Utrecht waren ze nog steeds aan het zingen en de 
hun jongens aan het aan moedigen. Maar helaas die waren die 
middag niet vooruit te branden. 
 
Willie Dorsthorst, jullie vliegende verslaggever.  
 
Noot redactie: Willie, dank voor deze bijdrage. Zelf was ik ook 
aanwezig, heb genoten van de sfeer, maar ik diende 15 euro te 
betalen voor het kaartje, maar heb nog niet voor 5 euro voetbal 
gezien en nog een bult kou geleden ook. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

     
 
      Nieuwjaarsreceptie donderdag 3 januari 2019 geslaagd. 
 
   Na een intensieve training door trainer Roy Meulenkamp, waarbij  
   door iedereen gemotiveerd weer aan de conditie werd gewerkt.  
   Geen kerstkransjes of oliebollen en ook geen alcohol, maar een  
   uurtje lekker trainen was het motto op de eerste donderdag van  
   januari 2019. Enkele heren hadden er moeite mee om zo te  
   worden afgeknepen door hun trainer. Maar ja, de calorieën  
   moesten er natuurlijk wel weer af na al die feestdagen. Ook de  
   gedachte dat naloop de nieuwjaarsreceptie was, vergoedde  
   natuurlijk veel van hun leed. Na een heerlijke warme douche  
   werd men in de kantine door gastvrouw Aly verwend met koffie  
   en een heerlijke appelkoek, gebakken door onze bakker Wim  
   Mennink. Ook werd aan de heren en natuurlijk ook de  
   aanwezigen die niet getraind hadden en consumptie aangeboden  
   namens het bestuur van onze vereniging.  
 
    

 

     
 
 



 

      
 
   Nieuwjaarsreceptie. 
 
   De voorzitter Nando Smid heette iedereen van harte welkom.   
   Ca. 25 leden waren aanwezig op deze nieuwjaarsreceptie. Hij  
   hoopte dat 2019 zou brengen wat iedereen er van verwacht.     
   Heel veel gezondheid beste mensen in dit jaar. Jan Floors sprak  
   namens de K.N.V.B. Hij ging nader in op zaken als het bezoeken  
   van de thema avonden welke binnenkort weer plaats vinden. Ook  
   wenste hij iedereen een mooie tweede competitiehelft toe. Als u  
   een probleem hebt kaart dit aan en blijf er niet mee rond lopen.  
   Wij zijn er voor. Tot zijn grote verrassing werd erevoorzitter  
   Willie Dorsthorst en echtgenote Lucie opgebeld en toegezongen  
   door de aanwezigen omdat zij op deze dag hun 50 jarig huwelijk  
   mochten vieren. Een geste die erg op prijs werd gesteld. Nadien  
   werd er genoten van de drankjes en niet te vergeten de hapjes  
   welke deze avond werden aangeboden. Al met weer een mooie  
   receptie. Excuses voor de niet al te heldere foto hierboven.  
 
   Een aanwezige op deze avond. 
 

. 

 
 
 

 Voor al uw nachtkleding en ondergoed 
 
          Elke woensdag en zaterdag  
 
           op de markt in Winterswijk. 
 
            Ook op de markt in Neede.  



 
De redactie feliciteerd de jarigen die in de maanden            
februari, maart, april en mei hun verjaardag vieren(den). 
 
07-02-2019 A.J. Sengers 
12-02-2019 G.J.V. Schurink 
18-02-2019 G.J. ten Pas 
23-02-2019 Z.G. van Eerden 
25-02-2019 J.W. Dorsthorst 
28-02-2019   G.W. Brandenbarg 
28-02-2019   M.J.W. Hulshof 
08-03-2019   J.B.J.M. Bouwmeesters 
11-03-2019   J.M. Bleumink 
15-03-2019   M. Bruil 
23-03-2019   J. Nijmeijer 
25-03-2019   D. ter Horst 
26-03-2019   G.D. Hilhorst 
30-03-2019   K.W. Osinga 
05-04-2019   G.J. Giesbers 
06-04-2019   J.W.G. Stortelers 
12-04-2019   J.TH.M. Meyer 
14-04-2019   D. Wagendorp 
17-04-2019   N.J.G. Scholten 
18-04-2019   R. Dieperink 
22-04-2019   A.W.M. Beunk 
23-04-2019   J. Veneberg 
28-04-2019   J.P.M. Scheinck 
30-04-2019   D.J. Timmerman 
05-05-2019   R.E. Niënhuis 
12-05-2019   A.J.M. Krabbenborg 
15-05-2019   G. Kielstra 
15-05-2019   J.H.M. Middelhuis 
16-05-2019   R.G.J. Hilhorst 
17-05-2019   A. Bouhabbadi 
22-05-2019   D. Nüchter 
28-05-2019   M. Lievestro 
28-05-2019   C. Monster 
28-05-2019   J.A.H.M. Spexgoor 
30-05-2019   H.J. Sprukkelhorst 

        
 

   FAZIL SAHIN                
          SUPERMARKET 
 

           ORIËNTAALSE 
       DELICATESSEN 
    KLOETENSEWEG 17 
       WINTERSWIJK 
    OOK OP DE MARKT 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

     De evenementencommissie nodigt jou en je  
   partner uit voor de PAASBINGO. 
   Deze wordt gehouden op donderdag 18 april, 
   bij A.S.V. te Eibergen. Aanvang 20.00 uur. 
 
 

               

 
 

         
 

VINYL 
TAPIJT 
BEHANG 
LAMINAAT 
GORDIJNEN 
KARPETTEN 
RAAM 
 

Weurden 16  |  7101 NJ Winterswijk 
Telefoon (0543) 53 29 00 

E-mail gigantischwonen@colorsathome.nl 
www.gigantischwonen.net 

Dagelijks geopend van  9.30 - 17.30 uur 
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur 

Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 
Zondags gesloten 



 

                                                          

    Bingo avond donderdag 13 december 2018 geslaagd. 
 
   Een flink aantal leden met aanhang waren aanwezig op de  
   kerstbingo welke werd gehouden op donderdag 13 december  
   2018 in de kantine van A.S.V. in Eibergen. Er moesten nog extra  
   stoelen worden bijgezet om iedereen een zitplaats aan  te  
   bieden. Aly en Dick Wagendorp hadden zoals altijd de kantine  
   prachtig versierd, hulde hiervoor. Nadat wij werden ontvangen  
   met koffie/thee met een kerstkrans, aangeboden door bakker  
   Wim Mennink, kon het spelletje een aanvang nemen. Joop  
   Spexgoor heette de aanwezigen van harte welkom namens de  
   evenementencommissie. Hij was blij dat zoveel leden met  
   aanhang de weg naar Eibergen hadden gevonden. Iets waar  
   voorzitter Nando Smid zich bij aansloot, hij dankte ook Aly en  
   Dick voor de mooi versierde kantine en hoopte dat de prijzen  
   over de zaal verdeeld zouden worden. Hij wenste iedereen hierbij  
   veel succes toe. Na nog enkele mededelingen van  
   huishoudelijke aard kon de bingo een aanvang nemen. Wilfried  
   Hoitink draaide op zijn bekende wijze de balletjes. Er werd om  
   leuke prijzen gespeeld waarvoor wij de gevers van sommige  
   prijzen nog heel hartelijk willen bedanken.  
 
 

 

                



                                      
   Bingo avond.   
 
   Eén echtpaar stak er deze avond boven uit wat betreft het  
   binnenhalen van de prijzen. Het waren Francis en Vincent Beunk.  
   Heel veel prijzen gingen mee naar Lichtenvoorde. Het was goed  
   dat de politie onderweg niet controleerde anders hadden zij vast  
   een bekeuring gekregen voor het overgewicht van hun auto.  
   Maar ook anderen gingen met leuke prijzen naar huis. En hadden 
   er meer bingo tegelijk, dan werden de bekende kaarten te  
   voorschijn gehaald en wie  het hoogste cijfer op zijn kaart had  
   ging met de prijs aan de haal. En ja, dan moet je geluk hebben.  
   Intussen had Nando Smid zich teruggetrokken in de keuken om  
   daar de hapjes warm te maken. Gerard Schurink had de taak op  
   zich genomen om deze te serveren aan de aanwezigen, hetgeen  
   hij met verve deed. Net als echtgenote Annie die samen met Dick  
   Aly bij stond aan de bar zodat iedereen werd voorzien van een  
   drankje. 
 
 

                           
        

                                 
  
 

          
 
 



     

   Bingoavond. 
 
   Tussentijds werd de evenementencommissie bedankt voor de  
   organisatie en uitvoering van deze avond. Het was een  
   geslaagde avond. Kijk, dat niet iedereen wat wint is iets waar je  
   als evenementencommissie niets aan kunt doen. Bedenk maar  
   dat het een spelletje is. Nadat alle prijzen waren verdeeld ging  
   Jan Elferink namens de vereniging een aantal mensen bedanken  
   voor hun inzet voor onze vereniging in het afgelopen jaar. Roy  
   Meulenkamp kreeg, naast lovende woorden van Jan Elferink  
   voor de manier waarop hij de training verzorgt, namens het  
   bestuur een prachtige vleesschotel aangeboden. Jan merkte  
   tevens op dat hoopt dat de training aankomend jaar een betere  
   opkomst mag hebben. Iedereen moet om hogerop te komen zijn  
   conditie op peil houden of verbeteren en waar kan dat beter dan  
   op onze accommodatie bij A.S.V. in Eibergen. Alle faciliteiten  
   voor een goede training zijn daar aanwezig, dus laat je zien en  
   doe mee. 
 
 

                             
 
   Op de foto hierboven Roy met zijn vleesschaal en op de foto  
   hiernaast  een gedeelte van de aanwezigen tijdens de  
   kerstbingo. 
 



 
   Ook Aly en Dick Wagendorp moesten zich melden bij Jan  
   Elferink. Ook zij kregen als blijk van waardering een prachtige  
   vleesschaal van het bestuur. Aly, zo vertelde Jan, staat elke  
   donderdagavond paraat met de koffie en als je geluk hebt krijg je 
   daar ook nog een koekje bij. Ook Dick draagt hieraan zijn    
   steentje bij, door, wanneer Roy niet beschikbaar is, de training  
   op zich te nemen. Aly had ook al een vleesschaal gewonnen met  
   de bingo, dus jullie beiden, aldus Jan, hebben met de kerst  
   voldoende eten in huis voor wat betreft het vlees gedeelte.  
   Jammer voor de slager in Eibergen.  
 
 

                                   
 
   Op de foto Aly en Dick in afwachting van wat er staat te  
   gebeuren. 
 
   Tot slot van deze avond werd iedere aanwezige een hele fijne      
   kerst en een gezond, sportief en voorspoedig 2019 toegewenst.  
   Ook werd nog gewezen op de a.s. nieuwjaarsreceptie van onze  
   vereniging op donderdag 3 januari 2019. Eerst kan er vanaf 19.00  
   uur getraind worden en start om 20.30 uur de receptie. We hopen  
   ook daar velen van u te mogen begroeten.  
 
   Willie Dorsthorst. 

       

 
 
 
 

      
 

     ERKEND INSTALLATEUR        
                       



                             De Greulepeter. 
 
   Moi leu. Toch nog moar wear een stuksken e-schrevvene veur  
   ow clubblad. Ut völt neet altied met umme wat op te schrieven,  
   moar er is nog wal wat veur e valne sinds de letste keare. Zo  
   hewwe joa al wear tweeduzend neggentiene. Wat vlug de tied.  
   Nog alle goods in dit hoppeluk mooie joar. Ik wette dat der hier  
   en doar wear cursussen bunt op e start veur ni-je  
   scheidsrechters en het ut is moar te hoppen da-j doardeur nog  
   wat ni-jen anwas kriegt bi-j de club. Den voetbalbond mos  
   eigenluk veur zorgen dat alle ni-je scheidsrechters bi-j ne  
   scheidsrechtersclub as lid in e schrevvene wordt. Bi-i ow leu  
   bunt ze good op e borgene. Ze kunt de butte los gooien op de  
   training en veural ut contact met scheidsrechter deed al heel  
   volle mert e maakt hebt en deed de jungskes nog wal ut een en  
   ander kunt bi-j brengen. Leu deed al dartig joar fluit kunt de  
   jongeleu wal ne hoop wiesheid metgevven. No hek toch ok e  
   heurt  da-j van de familie Dorsthorst op ne donderdagoavend luk 
   stamppot te etten hebt e kreggene. Dee leu wazzen veur vieftig  
   joar terugge met mekare noar de karke en ut rusthuus  
   ( gemeentehuis) ewest umme joa teggen mekare te zeggen. Ut  
   zelfde hef ok Hans Jager en ziene Joke e doane, moar dee  
   hadden dat plezeer umme vieftig joar bi-j mekare te wezzen  
   veurig joar al. Beide vieftig joarige feestvarkens proficiat.  
   Teggenswoordig bunt ze neet meer zo. In de rusthuze bunt ze no  
   al zo wiet dar der ne ambtenaar is deed de leu an mekare koppelt  
   en ie hebt der ene deed dat een aantal joaren wieter wear uut  
   mekare trök. Dat papierken da-j mot onderschrieven hef dan toch  
   totaal gin nut. Moar joa, ie-j hebt wal wear twee leu an ut wark.  
   Dee beiden kiekt trouwens wal heel langzaam en hebt van dee  
   stökskes onder de de ogen umme te veurkommen dat ze neet  
   dichte valt. Moar alle gekheid op un stöksken, ze bunt natuurlijk  
   neet allemoale zo. Unze ambtenaren en unze zudelukke noabers   
    hebt ut in dizze wereld neet makkeluk. Der goat wat möpkes  
    ovver hun de wereld deur. Moar zolange ut doar nog moar bi-j  
    blif, is ut wal te harden veur dee leu. Hadden ze moar gin Belg of  
    ambtenaar motten worden. Aal met al hewwe toch wear ne bulte  
    onzin uut e kroamt. Ie mot toch wat verzinnen umme te 
    schrieven. Leu, ut mag oaw good goan.                                                                                                                                           

                       Activiteiten kalender. 
   
   07-03-2019   Spelregelvragen.  Aanvang 21.15 uur. 
   07-03-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur 
   19-03-2019   Jaarvergadering. Den Elshof. Groenlo. 20.00 uur. 
   04-04-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
   11-04-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
   18-04-2019   Paasbingo. Aanvang 20.00 uur. Geen training. 
   02-05-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
   09-05-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
   23-05-2019   Bekendmaking Spelregel kampioen. 
   23-05-2019   Bekendmaking  Vrijwilliger van het jaar. 
   13-06-2019   Laatste training van het seizoen 2018/2019. 
   15-06-2019   Slotmiddag/ Avond. Aanvang 17.00 uur. 
   22-06-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 13.30 uur. 
   15-08-2019   Start training seizoen 2019/2020. 19.45 uur 
   15-08-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
   05-09-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
   12-09-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
 

 



  Thema avond op maandag 21 januari 2019. 
 
   Op maandag 21 januari 2019 ging ik met onze leden Bryan van  
   Leeuwen en Wessel ten Damme naar de thema bijeenkomst in  
   Doetinchem. Het thema van die avond was spelregels. Ik had  
   geen idee wat ik mij daarbij moest voorstellen. Wij kregen eerst  
   een kop koffie/thee aangeboden door Tonny van Mourik, dit  
   namens de K.N.V.B.. 
   Docent van deze avond was de heer Ooms uit Eindhoven.  
 
 

                                   . 
 
 
   Een leuke docent, die ook dezelfde middag pas had gehoord dat  
   hij ons deze avond mocht bezig houden. Hij had zich in deze  
   materie ook niet erg kunnen verdiepen, maar met elkaar zouden  
   wij er beslist wel uitkomen. Het eerste item was het thema van  
   wat kan  de omgeving van invloed hebben op het functioneren  
   van u als scheidsrechter. Wij werden in groepen gedeeld en op  
   een groot stuk papier mochten wij na er onderling er over te  
   hebben gediscuteerd opschrijven wat volgens ons de omgeving  
   invloed was.  
 

 

     
           



   Thema avond. 
 
   Als eerste had iedere groep opgeschreven dat het van invloed  
   was of er een rapporteur aanwezig was tijdens de wedstrijd. Je 
   ging dan in sommige gevallen toch andere beslissingen nemen  
   dan normaal. En zo had iedere groep wel een 15 tal items  
   aangevoerd die men later gezamenlijk ging bespreken. Wat mij  
   opviel was dat er toch wel veel items zijn die een  wedstrijd  
   kunnen beïnvloeden. Je staat daar niet zo bij stil. Hierna werden  
   wij weer in groepen verdeeld. Men liet toe een viertal  
   spelfragmenten zien waarop wij binnen de groep een mening op  
   papier mochten zetten. Gevraagd werd onder andere onder  
   welke spelregel valt het plaats. Wat zou u doen en zo nog enkele  
   standpunten meer. Hierover ontstond toch een leuke discussie.  
   Kijk en dat was dan ook de bedoeling. Iedere  scheidsrechter  
   brengt zijn eigen ik mee naar de wedstrijd en ook natuurlijk naar  
   deze bijeenkomst. Daarna was er pauze en na de pauze werden  
   nogmaals vier spelfragmenten vertoond. Daarna was er een  
   rondvraag en omstreeks 22.00 uur was deze toch wel leervolle  
   thema avond afgelopen. Wat mij opviel was dat er gerekend bij  
   de eerste avond in september, maar weinig scheidsrechters  
   aanwezig waren. Ja in de eerste thema avonden waren er punten  
   te verdienen en na deze thema avonden kon men op vrijwillige 
   basis naar toe.  Denk dat men dit in de toekomst bij de K.N.V.B. 
   anders moet gaan doen. Ze moeten gewoon eisen dat de heren  
   indien zij een groep hoger willen fluiten gewoon twee keer in het 
   jaar naar de thema avond moeten komen. Als je een keer wel     
   komt omdat dit punten op levert dan vind ik, (maar ja wie ben ik),   
   dat je ook de tweede avond moet komen, mits jij in de toekomst  
   wilt promoveren. Ik weet uit ervaring dat het ons in het verleden  
   veel scheidsrechters heeft gekost. Wij hebben nu weer 7 nieuwe  
   leden er bij. Het zijn jonge scheidsrechters maar deze moeten  
   dan wel de kans hebben om een stap naar boven te maken.  
   K.N.V.B. maak een breder promotie en degradatie beleid in de  
   hogere groepen. Laat ze er maar lekker voor knokken. Ook de  
   ouderen mogen best weten dat het bezoeken van een thema  
   avond niet genoeg is om in de zelfde groep te blijven. 
 
   Willie Dorsthorst. Erevoorzitter groep Winterswijk. 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
    
 



 
         Alternatieve training op donderdag 24 januari. 
 
  Sneeuw bedekte op donderdag 24 januari 2019 het trainingsveld.  
   en de baan van de atletiekvereniging A.S.V. in Eibergen. Daarom  
   had trainer Roy Meulenkamp een binnen activiteit bedacht in  
   plaats van te trainen op een met sneeuwbedekt terrein en baan.     
   Ongeveer 16 leden waren aanwezig toen Roy de avond opende.  
   Eerst werd nog gezongen voor Jan Elferink en Wilfried Hoitink,  
   die beiden hun verjaardag hadden gevierd. De aanwezigen  
   werden in groepen verdeeld en kregen vragen over voetbal en  
   alternatieve vragen. Over trainers, hoe de accommodaties van de  
   verenigingen heetten en wie er op deze accommodaties  
   speelden. Welke oud-voetballers voor welke verenigingen  
   hadden gespeeld en omgekeerd. Onze groep, bestaande uit  
   Sven, Paul, Jörgen en ondergetekende hadden lang niet overal  
   een antwoord op. Ja echt, het was soms gissen naar de  
   antwoorden. Hoeveel punten we aan het einde van de avond  
   hadden werd ons niet verteld. 

    
       

            
 
 
 

 

    
 



   Alternatieve training.    
 
  Toch waren wij na de eerst ronde nog tweede achter het team  
   van het bestuur. Wij vonden het een prima resultaat. 
    

       
 
             Intussen liep Roy genietend tussen de tafels door. 
 

       
                    
   De twee ronde waren algemene vragen en wij werden tweede in  
   de eindrand schikking. Roy bedankt voor deze leerzame avond. 
 
   Willie Dorsthorst, deelnemer aan deze leuke alternatieve training.     

 
 
               Voor de aan- of verkoop van uw woning. 
                                 0543-515999 
 
                                   www.manteldevries.nl  
 

 
   Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen  
   onze club. 
 
   Jörgen Timmerman. 
   Bastiaan Stein. 
   Onur Tastan. 
   Sytse ter Avest. 
   Maik Bruil. 
   Marco Lievestro. 
   Jesse Nijmeijer. 
 
   Wij wensen hun veel plezier en succes met de gekozen hobby en  
   hopen jullie vaak te mogen begroeten tijdens de trainingen en 
   clubavonden. 
 
   Verschijnen volgende Fluitist. 
 
   Deze zal uitkomen in de laatste week van mei. Kopij hiervoor 
   graag inleveren voor 10 mei. De redactie ziet graag nieuwe kopij  
   tegemoet.  
 
   Antwoorden spelregelvragen. 
    
   01 = B.  02 = D. 03 = B.  04 = D.  05 = B.   
   06 = C.  07= C.  08 = A.  09 = A. 



                         
 
 
      Jan Kremer kan weer lachten na een hachelijk avontuur. 
 
   Onze Jan werd door de K.N.V.B. aangesteld voor een wedstrijd  
   in het Twentse. In Oldenzaal bij Quick 20. Hij floot daar het  
   zaterdagelftal. Na zijn wedstrijd moest het eerste elftal van de  
   zondag, welke in de derde Divisie speelt, de streekderby spelen  
   tegen HSC’21 uit Haakbergen. Het trio die deze wedstrijd moest  
   leiden, zaten bij Jan in de kleedkamer. Jan dacht, ik wacht met  
   douchen, tot dat die heren naar het veld zijn, dan heb ik alleen  
   mooi de ruimte. Terwijl Jan onder de douche stond, draaide de  
   elftalleider van het team van de zondag de deur op slot, niet  
   wetende dat Jan nog onder de douche stond. Ja, en toen kon  
   Jan er niet uit. Op de deur slaan en schreeuwen, niemand  
   hoorde onze arme Jan. Ook bellen naar de kantine had geen  
   resultaat. Op het laatst hoorde iemand Jan schreeuwen en werd  
   hij uit zijn lijden verlost. Men had hem nog niet gemist. In het  
   vervolg gewoon 112 bellen Jan. Bij Quick’20 had men dan   
   waarschijnlijk heel raar staan kijken als er inderdaad op jouw  
   telefoontje was gereageerd. 
    
 
   Willie Dorsthorst. 

 
 
 

         



   Geslaagd Arbitragecongres!  
 
   Op 12 Januari jl. werd in zalencentrum Rouwhorst te Oldenzaal  
   het tweede arbitragecongres gehouden. De organisatie kan terug  
   kijken op een geslaagd programma. Björn Kuipers heeft tijdens  
   dit congres het ochtendprogramma voor zijn rekening  
   genomen. De sympathieke ondernemer uit Oldenzaal kreeg de  
   zaal volledig plat waardoor de 400 deelnemers van het congres  
   vanaf het beginsignaal tot aan het einde van zijn lezing volledig  
   aan zijn lippen bleven hangen. Kuipers heeft niet alleen  
   internationaal een enorme staat van dienst, maar ook in  
   Nederland en zijn collega’s in Oost-Nederland dragen hem door  
   zijn duidelijke, eerlijk en heldere blik op de arbitrage, op handen.  
   Ab van Buuren (72), heeft tijdens het jaarlijks arbitragecongres   
   van de landelijke scheidsrechtersvereniging ´COVS´, de  
   waarderingsprijs gekregen. De eervolle fluit,  waarbij ook een  
   insigne en een mooie oorkonde hoort, werd uitgereikt door de  
   Commissaris van de Koning Ir Andries Heidema, die  
   geassisteerd werd door de Burgemeester van Oldenzaal, 
   Patrick Welman. Rob Dieperink, lid van onze S.W.O. mocht een  
   presentatie verzorgen over de lichaamstaal van de  
   scheidsrechter. Van deze non-verbale communicatie kun je veel  
   aflezen hoe zeker een scheidsrechter van zijn beslissing is! 
   Daarnaast heeft de scheidsrechtersvereniging Winterswijk e.o.   
   afgelopen zaterdag haar vereniging kunnen presenteren. Dit  
   leverde een 4-tal aanmeldingen voor onze vereniging.  
 

                                
                   Onze voorzitter samen met Rob Dieperink. 

                                Foto’s arbitrage congres. 
 
 

           
 

          Op de foto Ab van Buuren met zijn welverdiende    
                                onderscheiding 

                                                            
          
           Op deze foto’s onze voorzitter met Björn Kuipers en de  
                     presentatiestand van onze vereniging.                          



 
                          In de picture:  Marco Lievestro. 
 
In dit clubblad meteen één van de nieuwe scheidsrechters die 
gevraagd is om iets over zichzelf te vertellen en waarom hij voor 
de hobby van scheidsrechter heeft gekozen. 
 
Wie ben je en waar kom je vandaan? 
Ik ben Marco Lievestro , 27 jaar en woonachtig in Borculo. 
 
Waarom ben je gaan fluiten en in welke groep ben je actief? 
Zelf ben ik actief geweest als voetballer vanaf de F- jeugd tot en 
met de senioren. In die tijd ben ik een aantal keren gevraagd om 
eens wat te gaan doen voor de jeugd, omdat ik wel iets met het 
voetbal heb. Ik ben mij daarin gaan verdiepen en dit resulteerde in 
een functie bij de JO-15- 1 (de vroegere C1) om te helpen bij het 
trainen. Aan de hand daarvan ben ik assistent-scheidsrechter 
geworden bij de jeugd en dit doe ik dan ook nog met enige 
regelmaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   Hier was ik altijd zo fanatiek, dat ze mij vroegen of ik een keer bij  
   het schoolvoetbal wilde fluiten. En daarop heb ik meteen ja  
   gezegd. Zo is mijn carrière als scheidsrechter begonnen. Eerst  
   een jaar bij de v.v. Reünie als clubscheidsrechter. Inmiddels ben  
   ik begonnen met de SO 3 opleiding bij de K.N.V.B. Misschien in  
   de toekomst nog wat hoger, maar eerst kleine stappen zetten,  
   anders is de kans groot dat je in een gat valt. Blijf je zelf en heb  
   plezier in dit geweldige vak wat wij als mensen namens de  
   K.N.V.B. , C.O.V.S. en de club mogen beleven.  
 
   Heb je een voorbeeld en wie is het? 
   Eigenlijk niemand, blijf jezelf. Maar als ik moet kiezen is Rob  
   Dieperink wel mijn voorbeeld. 
 
   Wat zijn je doelen? 
   Mijn doelen zijn om mijn vaardigheden beter in beeld te krijgen.  
   Waardoor je jezelf ontspannen en veilig kunt opstellen en daar  
   wordt het spelletje leuker van. Even een regel ter kennisdeling:  
   ik ben degene die een wedstrijd in handen heeft en jullie spelen  
   het spel. Ook dingen leren die binnen je vermogen liggen, o.a.  
   omgaan met de mensen op het veld en er omheen  
   (communicatie) is voor mij belangrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


