
 
 

 

 
 



 

 

                                    Van de redactie. 
 
 

   Beste leden, lezers. 
 

    Voor u ziet u het eerste nummer van de 19e jaargang van de  
    Fluitist. Wij vermelden hier het overlijden van ons lid Harry  
    Platter, die op 74-jarige leeftijd is overleden. In deze uitgave staat  
    tevens een verkorte uitgave van de nieuwe spelregels waarbij u  
    uw kennis weer up to date kunt brengen. Verder wordt er  
    teruggekeken naar diverse acties die de afgelopen maanden nog  
    hebben plaatsgevonden. In september start weer de actie Hart  
    voor de Achterhoek van de Rabobank. Wij zullen u hiervan op de  
    hoogte houden zodat uw stem voor onze vereniging t.z.t. niet  
    verloren gaat. Begin september zal ook de website van de  
    Scheidsrechtersvereniging gepresenteerd worden. Daar kunt u  
    terugkijken in de historie en in de toekomst van de vereniging.   
    De redactie wenst u veel leesplezier. 
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Redactieadres: Nando Smid.   
Beukenhorstweg 23  
7101 DJ Winterswijk 
Tel. 0543-562440   06-13173538 
smidwjf@telfort.nl 

 

 
 

 

                   De Fluitist 19e jaargang nummer 1. 

 

 
     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: 
 
    Voetbalcommissie       Evenementen                  Commissie  
                                          commissie              werving & behoud    
    
     Hans Veneberg        Gerard van Geemen     Bryan van Leeuwen 
     Gerard Schurink       Rutger Denkers            Roy Meulenkamp           
                                      Joop Spexgoor             Wessel ten Damme 
                                      Jan Elferink                   Sven Dorsthorst 

 
 
 

 

 
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, Roy Meulenkamp. 
 



 
 

 
                        Wat is CITY POST WINTERSWIJK? 
 

     City- Post is een erkend regionaal postbedrijf voor particulieren,  
     bedrijven en instellingen. Zij bezorgen de post voor een 40%  
     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. 
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                             Harry Platter overleden 
 

    Begin juli bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Harry  
     Platter op 74 jarige leeftijd was overleden. Harry was sinds 1990  
     lid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk waar hij  
     jarenlang deel uitmaakte van de evenementencommissie en  
     daarbij met de slotavonden altijd de salades verzorgde. Hij was  
     tevens een aantal jaren rapporteur van de K.N.V.B. In die tijd was  
     Harry regelmatig aanwezig bij de trainingen en het spelregel  
     gebeuren op de donderdagavond. Toen hij stopte met  
     rapporteren en het bezoeken van de trainingsavonden kreeg hij  
     een andere passie, namelijk biljarten, hetgeen ook op de  
     donderdagavond plaatsvond. Mede door zijn afnemende  
     gezondheid was hij de laatste jaren nog weinig op de Bijenkamp  
     te zien. We verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid en wensen  
     Marijke en naaste familie sterkte toe om dit verlies te dragen.  
     Moge Harry in vrede rusten. 
 

 

                               Van de voorzitter. 
 
    Op het moment dat ik dit neerschrijf is het lekker, aangenaam weer  
    en staat er een lekker koud biertje naast mij op de tafel. Afgelopen  
    maand kregen we te horen dat ons lid Harry Platter was overleden.  
    Vanzelfsprekend hebben wij daar als vereniging bij stil gestaan en  
    zijn we met een afvaardiging van het bestuur onze condoleances  
    overgebracht aan de familie. Ook veel van onze leden waren daar  
    aanwezig, waaruit weer blijkt dat we een zeer hechte club zijn. Maar  
    zo als altijd gaat het leven verder en kijken we al weer vooruit naar de 
    eerste training, bestuursvergadering en de aanstaande competitie.  
    Zelf heb ik mij aangemeld voor de cursus scheidsrechterbegeleider  
    die naar ik hoop op korte termijn zal starten. Ook krijgen de actieve  
    scheidsrechters een fiks aantal nieuwe spelregels mee voor het  
    komende seizoen. Ben wel benieuwd of er desondanks nog meer  
    veranderingen worden doorgevoerd. Vooral de bewuste  
    terugspeelbal, waarbij de keeper, als hij de bal verkeerd raakt, alsnog  
    mag oppakken. De tijd zal het leren. Op donderdag 5 september komt  
    Rob de Visser uitleg geven over de nieuwe spelregels. Ook zal op  
    deze datum de nieuwe website worden gepresenteerd. In 2020 is  
    onze vereniging 70 jaar jong. Hier zullen we ongetwijfeld aandacht  
    aan schenken, dus hebt u suggesties, laat het weten aan onze  
    commissie van welzijn of aan één van de bestuursleden. Laat je zien  
    op de training, maar ook op de spelregelavonden. Beiden hebt u  
    nodig om goed te kunnen presteren. Zowel Roy als Jan zijn hier al  
    weer volop mee bezig. Op 5 september komt i.v.m. de komst van Rob  
    de Visser de eerste spelregelronde te vervallen. Onze ere-voorzitter  
    Willie Dorsthorst is in onderhandeling met de heer Adriaan Inia van  
    de K.N.V.B. om onze vereniging met een bezoek te vereren en uitleg  
    te geven hoe het functineert bij de K.N.V.B. Ook kunt u dan met uw  
    vragen terecht, mits deze natuurlijk op een correcte wijze gesteld  
    worden, waarbij niet op de persoon wordt gespeeld. Uw bestuur zal  
    natuurlijk ook de diverdse vergaderingen die gepland staan,  
    bezoeken. Op 14 en 15 september staan de toernooien van onze  
    vereniging weer gepland. Dit keer bij FC Eibergen en de SV  
    Bredevoort. Van achter deze tafel wens ik jullie allen een fantastisch  
    seizoen toe met veel leuke sportieve wedstrijden.  
 
    Nando. 



 

       

 

 
 



 
                     SPELREGELWIJZIGINGEN. 
 

    Regel 3.  Spelers 
   
    Een speler die gewisseld wordt, moet het speelveld verlaten bij  
    de dichtstbijzijnde zij- of doellijn, tenzij de scheidsrechterandere  
    aanwijzingen geeft. 
 

    Regel 4. De uitrusting. 
 

    Onder shirts mogen meerkleurig zijn of van een patroon voorzien  
    zijn, mits ze exact gelijk zijn aan de mouw van het wedstrijdshirt.  
 

    Regel 5. De scheidsrechter. 
 

    De scheidsrechter mag niet terugkomen op een beslissing met  
    betrekking tot een spelhervatting als het spel is hervat, maar mag 
    nog wel een gele of rode kaart tonen voor een voorafgaand  
    voorval. 
    Als de scheidsrechter het speelveld verlaat voor een VAR  
    herziening of om spelers terug te roepen op het speelveld aan het  
    eind van een speelhelft, dan kan een beslissing nog steeds  
    worden veranderd. 
    Aan teamofficials die zich schuldig maken aan onbehoorlijk  
    gedrag mag een gele of rode kaart getoond worden. Als de  
    overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de  
    coach die op dat moment in de instructiezone als hoofdcoach  
    optreedt, de gele of rode kaart. 
    Als een strafschop wordt toegekend, dan mag de  
    strafschopnemer van het betreffende team voor een blessure  
    behandeld worden en vervolgens op het speelveld blijven om de  
    strafschop te nemen. 
 

    Regel 8. Begin en hervatting van het spel. 
 

    Het team dat de toss wint mag er voor kiezen de aftrap te nemen. 
    Scheidsrechtersbal: het laten vallen  van de bal gebeurt voor de  
    keeper (als het spel werd onderbroken in het strafschopgebied) 
    of voor één van de spelers van het team dat de bal het laatst  
    speelde op de plaats waar dit gebeurde. 
 

 
 
    Vervolg spelregelwijzigingen. 
 
    Alle spelers (van beide teams) moeten zich op minimaal 4 meter  
    afstand bevinden. 
 
    Regel 9. Bal in en uit het spel. 
 
    Scheidsrechtersbal als de bal de scheidsrechter ( of een andere  
    wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, het balbezit verandert  
    of een aanvallende beweging begint. 
 
    Regel 10. Uitslag van een wedstrijd bepalen. 
 
    De doelverdediger kan niet scoren door de bal in het doel van de  
    tegenpartij te gooien.  
 
    Regel 12. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. 
 
    De tekst met betrekking tot hands is herschreven om meer 
    duidelijkheid, eenduidigheid te krijgen, met duidelijke richtlijnen  
    voor wanneer “niet opzettelijk” hands al dan niet bestraft moet 
    worden.  
    Bevestiging dat het ongeoorloofd spelen van de bal met de  
    hand of arm door de doelverdediger in het eigen  
    strafschopgebied niet bestraft wordt met een gele of rode kaart. 
    Als na een inworp of een bewuste terugspeelbal door een 
    ploeggenoot, de doelverdediger de bal verkeerd trapt of probeert  
    te trappen om deze in het spel te brengen, dan mag de  
    doelverdediger de bal met zijn hand of arm spelen.  
    De scheidsrechter mag het tonen van een gele of rode kaart  
    uitstellen tot de volgende onderbreking  als het niet overtredende  
    team een vrije schop snel neemt, waarbij een scoringskans  
    ontstaat. 
    De gele kaart vanwege een overtreding bij het vieren van een 
    doelpunt blijft staan, zelfs als het doelpunt afgekeurd wordt. 
     
    Vervolg verderop. 



       



 
    Vervolg spelregelwijzigingen. 
 
    Overzicht van alle overtredingen begaan door teamofficials die  
    met een vermaning, gele of rode kaart bestraft moeten worden: 
    Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije  
    schop. Het trappen van een voorwerp wordt op dezelfde wijze  
    bestraft als het gooien van een voorwerp. 
 
    Regel 13. Vrije schoppen. 
 
    Als een indirecte vrije schop is genomen, mag een  
    scheidsrechter het tonen van het gebaar van de indirecte vrije  
    schop stoppen, als duidelijk is dat er niet direct een doelpunt kan  
    worden gescoord (bijv. vanuit een indirecte vrije schop vanwege 
    buitenspel). 
    Bij vrije schoppen voor de verdedigende partij in het eigen  
    strafschopgebied geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt  
    en duidelijk beweegt. De bal hoeft hierbij het strafschopgebied  
    niet te verlaten.  
    Bij een “muurtje” door de verdedigende partij van tenminste 3  
    spelers, moeten alle aanvallers zich op tenminste 1 meter van het  
    “muurtje” bevinden. Indirecte vrije schop als ze een overtreding  
    maken.  
 
    Regel 14. Strafschop. 
 
    Doelpalen, doellat en netten mogen niet bewegen als een  
    strafschop wordt genomen en de doelverdediger mag ze niet  
    aanraken. 
    De doelverdediger moet tenminste een deel van één voet op, of  
    ter hoogte van , de doellijn hebben bij nemen van een strafschop.  
    Hij mag niet achter de doellijn staan. 
    Als er een overtreding wordt begaan nadat de scheidsrechter het  
    teken voor het nemen van de strafschop heeft gegeven en de  
    schop wordt niet genomen, dan moet deze worden genomen 
    nadat er een eventuele gele of rode kaart is gegeven.  
 
 

     
 

    Regel 15. De inworp. 
  
    Tegenstanders moeten tenminste 2 meter afstand houden van  
    het punt op de zijlijn waar de inworp wordt genomen, zelfs als de  
    inwerper zich achter de zijlijn bevindt. 
 

    Regel 16. De doelschop. 
 
    Bij doelschoppen geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt  
    en duidelijk beweegt. De bal hoeft het strafschopgebied niet te  
    verlaten. 
 

    In elke speelhelft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door: 
    Medische onderbrekingen die zijn toegestaan door de competitie  
    reglementen. Bijvoorbeeld drinkpauzes (die niet langer mogen  
    duren dan één minuut) en pauzes om af te koelen (tussen de 90  
    seconden en 3 minuten)  
 
 

   Dit is een samenvatting van de onlangs uitgekomen vernieuwde  
   versie van de spelregels. De redactie raadt u aan deze door te lezen,  
   zodat u in elk geval op de hoogte bent van deze wijzigingen. 
 
 
 
 
 

    
 
 
 



 
 

 
 

 

 

  Ook op de markt in Winterswijk. 

 
 

 

    
 



 
         Wat een simpele afmelding te weeg brengt!!!! 
 
     Deze zaterdagmorgen was ik al vroeg, 08.00 uur, bij Jan Floors,  
     die deze week de weekenddienst deed. Jan was al wakker en had  
     de eerste telefoontjes al gehad. Hij legde mij uit hoe het werkte  
     met de keurig aangeleverde programma’s uit Zwolle. Lijsten met  
     beschikbare scheidsrechters voor de zaterdag en de zondag. Dit  
     weekend stond in het teken van de 1e ronde nacompetitie en de  
     bekerfinales. Weer gaat de telefoon, 08.15 uur. Jan pakt netjes de  
     telefoon aan: met de weekenddienst van de K.N.V.B., Jan Floors.  
     De scheidsrechter is van de trap gevallen. (schijnt veel voor te  
     komen). Jan blijft netjes en zegt: doe het rustig aan. De wedstrijd  
     wordt opgezocht, wedstrijdnummer- wedstrijd- scheidsrechter  
     oud- nieuwe scheidsrechter- reden afmelden. Jan zoekt in de lijst  
     naar een scheidsrechter van hetzelfde niveau. Hij belt, maar  
     sommigen pakken niet op. Ja zegt Jan, ze zien de  
     weekenddienst.  
     Nogmaals gebeld en er meldt zich een liefhebber. Bedankt voor  
     de aanmelding en succes vandaag. Dan wordt de club gebeld dat  
     er een andere scheidsrechter komt, rapporteur bellen dat de  
     scheidsrechter niet komt. Dus 3 telefoontjes plegen voor 1  
     wedstrijd. Ondertussen rammelt de telefoon gewoon door.  
     Ongelooflijk. Alles wordt genoteerd om fouten te voorkomen,  
     maar het is maar even rustig, dan begint het weer van voren af  
     aan. De lijst met beschikbare scheidsrechters wordt steeds  
     kleiner. Dan belt er één dat hij wel kan fluiten vandaag. Jan kijkt  
     op zijn lijstje en zegt: u staat niet op mijn lijst. Sportlink wordt  
     geraadpleegd. Jan zegt: u hebt zich afgemeld bij Olde Veste, dus  
     ik ga je niet aanstellen. De scheidsrechter is het er niet mee  
     eens, maar Jan gaat hem niet belonen met een betere wedstrijd.  
     Die tijd is geweest en daar zijn duidelijke afspraken over in de  
     weekenddienst. Geleidelijk worden de telefoontjes minder. Dan  
     belt een club of een speler mag meespelen in de nacompetittie?  
     Hij geeft hier geen antwoord op omdat hij het niet weet. Hij weet  
     het natuurlijk wel, maar daar zijn andere mensen voor. Tegen   
    12.00 uur is hij blij dat de reservewedstrijden lopen.  
 
 

 
      
    We praten nog wat als om 10 voor 2 de telefoon gaat en een  
    scheidsrechter belt dat één van zijn assistenten er niet is.  
    Waarom vraagt Jan, heb je ze dan niet van te voren gebeld?  
    Dat is toch de normale gang van zaken? Afspraak over gelijke  
    kleding,verzamelen op een parkeerplaats enz.  
    Er wordt gebeld, de scheidsrechter pakt op: kun je zo snel  
    mogelijk naar G.W.V.V.? Club wordt gebeld, wedstrijd begint 20  
    minuten later. Dan het volgende: de bus is stuk en kunnen niet op tijd  
    zijn, maar alles wordt toch geregeld om de wedstrijd te spelen. Wordt  
    dan ook 45 minuten later begonnen. Voor mij als leek was het een  
    belangrijke dag om te constateren hoe gemakkelijk er wordt  
    afgebeld.Heren, dames scheidsrechters, besef dat je mensen enorm  
    veel werk bezorgt. Voor de collega’s van Jan: Petje af voor de wijze  
    waarop ze de programma’s alsnog voor elkaar krijgen. Voor mij  
    is duidelijk geworden dat een simpele afmelding enorm veel  
    werk met zich meebrengt. Arbeids Organisatie en Weekenddienst:  
    bedankt namens al onze scheidsrechters voor al het vele en goede  
    werk voor ons verricht.  
 
     Gait. 
 
        

               



 

   
   
 

 
 

 
 

 

 

      

      

       ERKEND INSTALLATEUR 



 

                                      De 103 e  
 
    Voor Ruben de zesde en voor mij, Joop, de zevende keer dat we de    
    Nijmeegse vierdaagse lopen. 
    Na een voor mij goede voorbereiding, ruim 300 km in de benen,  
    beginnen we samen aan deze uitdaging. 
    Ruben heeft aanzienlijk minder kilometers gelopen in de  
    Voorbereiding, maar voor deze jonge kerel is dat geen probleem. 
    Ook deze keer weer 4 dagen van 50 km wandelen, het moet weer  
    een feestje worden. We hebben er weer zin in.  
    Maandagmorgen melden we ons rond half twaalf op ons slaapadres  
    waar we met 7 personen deze week zullen slapen. Twee kerels uit  
    Harreveld, Ruben en z’n jongere zus uit Gelselaar en wij met z’n  
    drieën uit Vragender. Allemaal in de kelder bij een Fitnesscenter, 
    dichtbij de Wedren. Als we de zaken  op orde hebben worden de  
    startbewijzen opgehaald en kunnen we niet meer terug. We zetten  
    ons de rest van de middag neer op een terras aan de Waalkade  
    alwaar de nodige biertjes worden genuttigd, als afsluiting van de 
    voorbereiding. Om half 8 gaan we eten waarna we, ondanks dat we  
    nog niet moe zijn, toch maar een keer gaan slapen. De eerste nacht  
    is altijd onrustig, word ik op tijd wakker? Om drie uur gaat voor ons de  
    wekker af en maken we ons klaar voor de eerste dag. De  
    temperatuur is perfect, er wordt geen regen verwacht, dus niet te veel  
    meenemen voor onderweg, alleen een vestje voor de eerste uren  
    over de Waalbrug en de lange dijk naar Oosterhout. Overal staan al  
    weer toeschouwers aan de kant om ons aan te moedigen hetgeen 
    zorgt voor een geweldige sfeer. De eerste dag gaat perfect, het is  
    toch altijd weer afwachten hoe zo’n eerste 50 km verloopt. De  
    volgend drie dagen verlopen ook weer naar verwachting, wij lopen  
    meestal met z’n drieën, Ruben, ik en mijn loopmaat Jos Lageschaar  
    uit Vragender. Ruben loopt een dag met de jongens uit Harreveld  
    mee om eens uit te vinden hoe dat loopt. Hij heeft geluk, één van de  
    jongens uit Harreveld is jarig en wordt onderweg verrast met koffie en  
    gebak door een paar vrienden van de jarige. ‘s Middags als we  
    binnen zijn rond twee uur wordt er eerst een broodje kroket gegeten  
    en een halve liter Grolsch gedronken waarna we een paar uur plat  
    gaan anders komen we niet aan onze uren slaap toe.  
 

    
 
 
    Zo gaan de dagen razendsnel voorbij waar bij zo veel gebeurt dat het 
    eigenlijk niet te beschrijven is. Elke morgen om vier uur met z’n allen  
    aan de start geeft een gevoel dat moeilijk te omschrijven is. Heel  
    bijzonder wat er onderweg allemaal gebeurt en wat je ziet aan  
    verschillende mensen. Wat ik vorig jaar ook al aangaf, de bezieling.  
    De gekte, de saamhorigheid, geen verschil in mensen, er wordt niet  
    gelet op wie of wat je bent. Allemaal gelijk, wat heerlijk om hier 4  
    dagen deel van uit te mogen maken. Ik zou er nog wel veel meer over  
    kunnen en willen schrijven maar dit gevoel en beleving laten zich  
    moeilijk omschrijven. Wat ik dit jaar weer ervaren heb is dat hoe  
    vaker je de 4daagse loopt hoe mooier het wordt. Zoals het er nu  
    voorstaat kan ik alleen maar zeggen: Nijmegen tot volgend jaar. 
 
    Groeten van Joop Spexgoor. 
 
      

 



 

               

   

      



 
                               Felicitaties. 
 
  Bestuur en leden feliciteren SC Meddo die via de nacompetitie  
  is gepromoveerd naar de 4e klasse van de K.N.V.B. Een unicum  
  voor de vereniging. Voor het eerst in haar bestaan in de 4e  
  klasse. Wij wensen hun daar alle succes toe.  
 
  Dan zijn er een aantal leden van onze groep gepromoveerd naar  
  een hogere klasse. Wij feliciteren daarom de volgende  
  scheidsrechters: Wessel ten Damme, Ruben Hilhorst en Onur  
  Tastan. Wij wensen hun veel succes op dit hogere niveau. 
 
 
 
 
 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ere wie ere toekomt. 
 

    Tijdens de eindmiddag werden er door penningmeester Jan 
    Elferink een aantal vrijwilligers van de club toegesproken. Te  
    beginnen met Roy Meulenkamp, vergezeld van zijn vrouw Esther.  
    Roy verzorgt wekelijks de trainingen van de groep op een  
    prettige wijze, soms met hilarische invallen, die bij de groep  
    enorm in de smaak vallen. Jan had een tijdje terug al aan Roy  
    gevraagd of ze nog iets op de verlanglijst hadden staan en dat  
    had de familie wel volgens Roy. Men wilde graag naar de Efteling  
    met de kinderen en dat had Jan zich goed in de oren geknoopt en  
    aangekaart binnen het bestuur, die deze wens honoreerde. 
    Een trainer kost in veel gevallen meer dan een dagje Efteling. 
    Dan de familie Wagendorp. Het gehele jaar door druk in de  
    kantine om ons te voorzien van alles en nog wat. Meestal met  
    hun beiden en af en toe, met drukkere bijeenkomsten vaak  
    geholpen door Annie en Gerard Schurink en andere aanwezigen.  
    Dick valt ook nog af en toe in als trainer wanneer Roy verhinderd  
    is. Aly en Dick kregen van de penningmeester een bon van de  
    Chinese Muur aangeboden.  
    Beide families dank voor jullie enorme inzet. 
 

         

                                 



 
  

    
         
 



 
        Eindmiddag van het seizoen 2018/2019 weer geslaagd. 

 

                
 
 

     31 Personen waren op deze eindmiddag aanwezig. Allereerst  
    werden ze welkom geheten door Joop Spexgoor en werd hun   
    koffie/thee met een plaat cake aangeboden. Daarna werden er  
    groepen gevormd en ging met klootschieten. Wie er winnaar was  
    weet ik niet meer, maar mee doen is vaak belangrijker dan 
    winnen. Wel was het zo dat men veel tijd kwijt was om de kloten  
    in het lange gras op te zoeken. Verder viel op dat op het smalle  
    pad achter de Bijenkamp de deelnemers(sters), toch wel de  
    nodige moeite hadden om de kloten op het rechte pad te houden.  
    Het is nu eenmaal een spelletje dat je moet beheersen. En ja, dat  
    is helaas niet aan iedereen besteed. 
 
 

                 
 

         

 
 
   Na afloop van het klootschieten met daar aan verbonden de  
   prijsuitreiking werd alles klaar gemaakt voor de traditionele  
   barbecue. Salades, rauwkost, stokbrood, vlees en zelfs bestek,  
   aan alles was gedacht. 
   Gerard van Geemen zorgde dat alles prima werd gebakken. Hij  
   had hierbij steun van Jan Elferink, of was het alleen maar om de  
   foto op te vullen, Jan? 
 
 

              
 
 
   De magen van de aanwezigen waren door het klootschieten aan  
   wat hartigs toe. Zo had Gerard zeker eer van zijn werk. 
   Mede dankzij het prachtige weer op deze middag/avond kon dit  
   evenement natuurlijk niet mislukken en een woord van dank  
   richting de evenementencommissie is dan ook wel op zijn plaats.   
   Jammer van deze dag was dat er ook elders in de regio het één en  
   ander te beleven was. Dit kwam het aantal aanwezigen niet ten  
   goede. Maar degenen die wel aanwezig konden zijn vonden het  
   een geslaagde einddag.  
 
   Noot redactie: Dank aan de schrijver van deze bijdrage. Wat  
   betreft de foto hierboven het volgende: het was niet bekend hoe  
   laat de familie van Geemen aanwezig zou zijn i.v.m. het Marveld  
   toernooi in Groenlo. Vandaar dat Jan al maar vast een van  
   Geemen jas had aangetrokken om eventueel de barbecue op te  
   starten. En twee van zulke gasten op de foto misstaat toch zeker  
   niet? 



 
 

 
    
     
        

                                                    

          



 

 
 

       Wilfried Hoitink vrijwilliger van het seizoen 2018/2019. 
 

     Wilfried Hoitink is uitgeroepen tot vrijwilliger van het seizoen  
     2018/2019. Wilfried, die bestuurslid is van onze vereniging, maakte  
     In die hoedanigheid een aantal jaren deel uit van de  
     evenementencommissie. Hij was bekend van het draaien van  
     de bingo’s met Pasen en met de Kerst. Dit deed hij op zijn eigen  
     manier. Ook staat Wilfried bekend als vervend supporter van FC  
     Twente. In zijn huis hangt van alles wat met deze club heeft te  
     maken. Wilfried, die een operatie aan zijn been had ondergaan, zat  
     gekluisterd in zijn stoel omdat hij het been niet mocht belasten.    
     Daarom ging commissielid  Vincent Beunk bij Wilfried op bezoek in  
     Beltrum om hem daar te huldigen. Op de foto is te zien hoe Wilfried  
     de onderscheidingen in ontvangst neemt. 
     Wilfried namens iedereen in de vereniging gefeliciteerd. En natuurlijk  
     ook  van harte beterschap toegewenst.    
 

 

  

 

                            
 

               Laatste trainingsavond zoals altijd weer geslaagd. 
 
    De laatste trainingsavond op donderdag 13 juni 2019 stond in het  
    teken van water. Toen ik in Eibergen bij A.S.V. aan kwam was  
    Roy al druk bezig om de kuipen,  “waarschijnlijk” mee genomen  
    bij zijn baas, te vullen met water. Aangezien scheidsrechters  
    soms net kinderen zijn, was succes verzekerd. Op de app. van de  
    groep zijn de filmpjes te zien van deze laatste training. Na de  
    training, afgesloten met water spelen, werd in de kantine nog  
    even nagepraat en werd door Roy aan Dick Wagendorp de prijs  
    uitgereikt voor de man die het vaakst aanwezig was geweest op  
    de training. Roy en Dick bedankt voor het geven van de training  
    en ik hoop dat er komen seizoen meer heren komen trainen. Een  
    goede conditie is belangrijk. U krijgt hiervoor de kans om hier  
    aan te werken tijdens de training op de donderdag bij A.S.V. in  
    Eibergen. 
 
    Willie Dorsthorst, aanwezig op deze afsluitende training. 



 

 
 

 

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

         Ook op de markt in Neede.  

 

 
 

              
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



     
 

         Slotmiddag met uitreiking van attenties voor de spelregel- 
         kampioen en andere attenties. 

                          

   De winnaar van de spelregels.       De maker van de spelregels 
 
   Tijdens de slotmiddag werd ook bekend gemaakt wie de winnaar  
   was van de onderlinge spelregelwedstrijden. Iedere eerste  
   donderdag van de maand werden deze spelregels gemaakt. Jan  
   Elferink zorgde er voor dat meestal zo’n 15 vragen moesten  
   Worden beantwoord. En aangezien de FIFA ieder jaar weer zorgt  
   voor iets nieuws in de spelregels ben je als deelnemer wel  
   genoodzaakt om  je spelregelkennis op peil te houden. Och en  
   soms is het een gokspel, de antwoorden zijn vaak bijna het zelfde.  
   Maar ja sinds de invoering door de VAR ( waarvan ik persoonlijk  
   geen voorstander van ben) moeten de regels wel strikt worden  
   toegepast anders dan grijpt men in. Geen kunst, zij hebben veel  
   momentopnames tot hun beschikking terwijl de scheidsrechter  
   direct moet beslissen.  

 
 
   Zijn waarneming wordt vaak ondermijnd. Het duurt soms dan ook  
   belachelijk lang voordat een beslissing wordt genomen. 
   Maar ja daar genoeg over. De spelregelwedstrijd werd gewonnen    
   door Bryan van Leeuwen. De nummer twee, Roy Meulenkamp had 
   10 punten minder en met de nummer drie, Joop Spexgoor was het  
   verschil met Bryan 90 punten. Roy had het bij de laatste keer,  
   toen hij nog boven aan stond, het verknalt en daardoor werd  
   Bryan eerste in de eindrangschikking. Wessel ten Damme  
   eindigde als laatste, maar die had ook maar één keer mee  
   gespeeld, aldus Jan. Ik vond me zelf terug op de 7e plaats en ik  
   vond dat ik het goed had gedaan. Ach ja, soms moet je jezelf een  
   schouderklopje geven. Bryan kreeg een aandenken en een  
   vleesschotel terwijl de andere twee heren ook iets van slager van  
   Geemen aangeboden kregen. Wim Brandenbarg werd bedankt  
   voor de assistentie van Jan tijdens de spelregels. Hij kreeg van  
   Roy en Joop hun prijs als dank hiervoor. Klasse heren. 
 

                  
 

Ik wil Jan Elferink bedanken voor het maken van de vragen. Het was 
soms best pittig. Maar ja ook in het veld moet je de spelregels kennen 
en goed toepassen. Tot het volgend seizoen. 
 
Willie Dorsthorst. 
 



 

 

 

 
 

 

 

    Café - Bar 
 

         

  

 Rooks 
     GEZELLIG CAFÉ - BAR - BILJART 
         

            UITSTEKENDE 

        SNACK-COUNTER ! ! 
         

         

         

         

    CAFÉ - BAR ROOKS      

      WALIËNSESTRAAT 110       

      WINTERSWIJK        

     TELEFOON: 0543 - 514284       

 
 

 

 

 

 

 

 

                             Activiteiten kalender. 
      
     15-08-2019   Start training 
     15-08-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur 
     05-09-2019   Spelregeluitleg Rob de Visser. Training 19.00 uur. 
     05-09-2019   Presentatie WEBSITE Scheidsrechtersvereniging. 
     12-09-2019   Bestuursvergadering.  Aanvang 21.15 uur       . 
     03-10-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
     10-10-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
     24-10-2019   Bowlingavond. De Twee Bruggen. Aanvang 19.30 uur. 
     07-11-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
     16-11-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
     05-12-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
     12-12-2019   Kerstbingo.  Aanvang 19.30 uur 
     19-12-2019   Bestuursvergadering.  Aanvang 21.15 uur 
     02-01-2020   Nieuwjaarsreceptie. 20.30 uur. Training 19.15 uur. 
     09-01-2020   Spelregelvragen.  Aanvang 21.15 uur. 
     16-01-2020   Bestuursvergadering.  Aanvang  21.15 uur.  
  
     

 



 

 
 

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

                                   www.manteldevries.nl  
 

  

   De redactie feliciteerd de jarigen die in de maanden            
 september, oktober, november 2019 hun verjaardag  
 vieren. 

 
    03-09-2019  Zeeg Jongkoen. 
    05-09-2019   Vincent Beunk. 
    07-09-2019   Henri Rots. 
    08-09-2019   Wim Mennink. 
    10-09-2019   Bastiaan Stein. 
    13-09-2019   René Hegeman. 
    02-10-2019   Sven Dorsthorst. 
    02-10-2019   Robert Huiskamp 
    04-10-2019   Marc ten Heggeler. 
    07-10-2019   Gerrit Nijhuis. 
    08-10-2019   Martijn Hesselink. 
    11-10-2019   Aloys Raben. 
    22-10-2019   Antoon Papen. 
    02-11-2019   Jos Helmink. 
    07-11-2019   Gerrit Oonk. 
    13-11-2019   Jan Bomans. 
    15-11-2019   Nando Smid. 
    21-11-2019   Rob Ribbens. 
    23-11-2019   Sietze ter Avest. 
    25-11-2019   Ivo Harmens. 

 
 

                           BOWLINGAVOND 
   De evenementencommissie nodigt u en uw partner  
                                    uit voor de  
 

                        BOWLINGAVOND    
          
    op donderdag 24 oktober 2019 bij de Twee Bruggen in  
               Miste bij Winterswijk. Aanvang  19.30 uur.  
      Opgave kan bij: 
      Aly Wagendorp in de kantine van A.S.V. 
      Joop Spexgoor            06- 16642231 
      Rutger Denkers           06- 19776447 
      Gerard van Geemen   0544-461658 
     Jan Elferink                 0543-521671 

      Opgeven kan tot 20 oktober.             

http://www.manteldevries.nl/


 

                                   
 

            Willemien en Jan Elferink 50 jaar getrouwd op 06-06-2019. 
 
        Op donderdag 6 juni 2019 was Jan niet aanwezig op de training.    
        Hij had aangegeven dat hij niet kon. Nee, Jan had een goede  
        reden om die dag thuis te blijven. Hij en zijn Willemien, zijn steun  
        en toeverlaat, waren die dag namelijk 50 jaar getrouwd. Een dag  
        om in huiselijke kring te vieren. Toch wilden de scheidsrechters  
        deze mijlpaal niet zo maar voorbij laten gaan. Er werd met de pet  
        rondgegaan voor het gouden echtpaar. Op donderdag 13 juni  
        2019 toen Jan wel weer aanwezig was werd hij uitgebreid in het  
        zonnetje gezet en kreeg een bos bloemen en een diner bon  
        aangeboden namens de trainingsgroep. En natuurlijk werd onder  
        leiding van dirigent Harrie het lang zullen ze leven gezongen. Jan  
        had zijn kok Nando mee genomen en die zorgde voor hapjes, die  
        met smaak door de aanwezige leden werden op gegeten. 
        Willemien en Jan nog gefeliciteerd en nog vele jaren samen in  
        goede gezondheid toegewenst. 
 
        Willie Dorsthorst, erevoorzitter. 
 
 

 

    
 
        Op de foto de winnaars van de spelregelwedstrijden met in het  
        midden de winnaar Bryan van Leeuwen, aan de linkerzijde de  
        nummer 2 Roy Meulenkamp en aan de rechterzijde de nummer  
                                      3 Joop Spexgoor. 
 
  

 
 

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

                                   www.manteldevries.nl  
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                         Geachte leden en overige lezers.      
 
   De RABO BANK ACHTERHOEK organiseert weer de actie Hart  
   voor de Achterhoek. Daar doet de Scheidsrechtersvereniging  
   Winterswijk en Omstreken ook aan mee. In de periode van 5 tot  
   19 september 2019  kun je, mits je een rekening hebt bij de  
   RABOBANK en hier ook lid van bent, je stem uitbrengen op een  
   vereniging. Als lid van de RABOBANK krijg je eind augustus een  
   stemkaart toegezonden met daarop een unieke stemcode. Je  
   kunt de vereniging die je het meest wilt steunen 2 stemmen  
   geven en met de overige 3 stemmen kun je een andere  
   vereniging steunen. Wij zouden het natuurlijk op prijs stellen als  
   je op onze vereniging zou stemmen. Laat jouw stem in elk geval  
   niet verloren gaan. Mocht je niet weten waar je de andere stem  
   voor gebruiken wilt, denk dan aan A.S.V. waar wij wekelijks  
   trainen.  
 
   Ik verwijs je ook nog even naar het volgende. Misschien wel ten  
   overvloede omdat dit elders in het clubblad ook al vermeld is,  
   maat toch. 
 
   Donderdag 5 september komt de heer Rob de Visser uitleg geven  
   over de vernieuwde spelregels die aankomend seizoen ingevoerd  
   worden. Tevens zal op deze avond de WEBSITE van onze  
   Scheidsrechtersvereniging gepresenteerd worden. Deze  
   donderdag komen de spelregelvragen te vervallen i.v.m. de uitleg  
   hierover door Rob. De training is deze avond van 19.00 tot 20.00  
   uur, zodat we uiterlijk 20.30 uur kunnen starten met de  
   aangekondigde activiteiten. Jouw aanwezigheid wordt zeer op  
   prijs gesteld. 
 
   Namens het bestuur, 
 
   Jan Elferink. 



 


