
 

 

       
 



 

 
 
 

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

    
   Redactioneel. 
 
   Voor u ligt al weer de laatste uitgave van het seizoen 2018 / 2019.  
   Een woord van dank wil de redactie overbrengen aan onze  
   adverteerders voor hun bijdrage om zodoende dit clubblad uit te  
   brengen. Ook de leden die het afgelopen seizoen de moeite  
   genomen hebben om een stukje in het clubblad te schrijven,  
   bedankt. In dit nummer komen ook weer meerdere items ter  
   sprake. O.a. een terugblik op de jaarvergadering. De redactie wil  
   in deze ook gebruik maken van de mogelijkheid om ons lid Hans  
   Jager te feliciteren met zijn Koninklijke onderscheiding en zijn  
   ontvangen gouden speld van de K.N.V.B. Elders in het clubblad  
   komen wij daarop terug. Dit geldt natuurlijk ook voor onze  
   jubilarissen Wim Mennink en Henk Brockötter. En aan ons nieuwe  
   lid van verdienste Roy Meulenkamp. Ook de felicitaties  
   aan SP Neede vanwege hun 100 jarig jubileum. De redactie wenst  
   u dan ook allen een fijne vakantie toe en kom gezond terug.  
 
 

   

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 



 
 
 

            
    
 

 
 
 
 

 

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

 
 
 

 
                 De Fluitist 18e jaargang nummer 4. 

 
  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                Werving en Behoud    
   
   Hans Veneberg     Gerard van Geemen         Bryan van Leeuwen 
   Gerard Schurink     Jan Elferink                Wessel ten Damme 
                                    Rutger Denkers                Raymond Niënhuis 
       Joop Spexgoor                 Roy Meulenlamp 
                                                                           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@kpnmail.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. 
 
 
 



 

    

 

                                  Van de voorzitter. 
 
   Op het moment van schrijven zijn er nog enkele competitie-  
   wedstrijden te gaan, voor sommigen nog de na- competitie en dan  
   zit het seizoen er al weer op. We gaan dan denken aan de  
   vakantie, na best wel een druk jaar voor ons bestuur en de  
   commissies. De nieuwe commissie van Werving en behoud laat  
   zien dat ze er zijn. De commissie van “welzijn” had de Paasbingo  
   wederom goed voor elkaar en dat ditmaal zonder onzen “prutjen”.  
   De winnaars waren blij met de mooie prijzen, de avond was prima  
   bezocht en het was een gezellige avond met een hapje en een  
   drankje in een door Aly en Dick prachtige en sfeervol versierde  
   kantine van A.S.V. Ook de voetbalcommissie is in voorbereiding  
   voor de wedstrijd om de Johan Breuer beker, welke op het  
   moment van uitkomen van dit clubblad al is gespeeld, maar de  
   uitslag vermeld zal worden in de volgende Fluitist. Wij waren  
   present bij de 100 jarige jubileumavond van SP Neede, waarin ik  
   heb gesproken over respect voor de scheidsrechter en dat dit bij  
   SP. Neede een enorm item is, gezien hetgeen SP Neede doet voor  
   hun clubscheidsrechters. Wij zijn bij de vergadering van de  
   C.O.V.S. Oost geweest, alwaar een voorvergadering werd  
   gehouden omtrent het kiezen van een nieuwe voorzitter voor de  
   landelijke C.O.V.S. Op 18 mei zal in Gorinchem de nieuwe  
   voorzitter gekozen worden en zo het er nu uitziet zal deze uit Oost  
   komen. Op donderdag 23 mei wordt bekend wie de vrijwilliger en  
   de spelregelkampioen van het jaar wordt. Altijd even spannend.  
   Ben benieuwd wie de opvolger wordt van Gerard en Roy. Ook  
   verwijs ik u nog naar onze slotdag op zaterdag 15 juni om 17.00  
   uur bij A.S.V. op het terrein. We zien wel wat de commissie voor  
   ons in petto heeft. Laten we hopen dat het mooi weer is, zodat we  
   lekker buiten samen kunnen zijn, maar mocht dit niet lukken, dan  
   gaan we gewoon naar binnen. Komt allemaal!!  Het gaat om  
   saamhorigheid in de club, ook al is er af en toe een ongelijke  
   gedachte, we komen er na verloop van tijd wel weer uit. Laten we  
   gewoon ook onderling respect tonen naar elkaar. Vanuit het  
   bestuur hopen we op een aantal promoties, maar lukt dit niet, dan  
   volgend jaar beter. Fijne vakantie en kom gezond weer naar de  
   training op 15 augustus a.s.   
   Nando 



 
 

 

        Velen zijn geroepen doch weinig uitverkoren. 
 
   Zij onder u, die de bijbel wel eens lezen, kennen deze uitspraak  
   ongetwijfeld. Er wordt door de K.N.V.B. en niet te vergeten de  
   C.O.V.S. groepen geprobeerd om voor iedere wedstrijd een  
   gediplomeerd spelleider te vinden. Iedere keer weer worden op  
   diverse plaatsen in den lande door de K.N.V.B. weer  
   scheidsrechters cursussen georganiseerd om te zorgen dat er  
   aanwas is. Gelukkig komen op deze cursussen ook veel jonge  
   mensen die scheidsrechter willen worden. Een mooie  
   ontwikkeling. Door de K.N.V.B. in samenwerking met de C.O.V.S. 
   groepen in den lande wordt er voor gezorgd dat iedereen in een  
   bepaalde groep zijn (haar) hobby kan uit oefenen. Van iedereen,  
   voor zover mogelijk, wordt een rapport gemaakt. Dit door  
   rapporteurs of door anderen, zodat men een beeld krijgt wat de  
   desbetreffende scheidsrechter presteert. Het is toch belangrijk  
   om op de hoogte te blijven van het functioneren van iedere  
   scheidsrechter gedurende het seizoen. Dan pas, wanneer je dat  
   weet, kun je een beslissing nemen of desbetreffende  
   scheidsrechter kan promoveren of in dezelfde groep blijft. Of in  
   het ongunstigste geval zal degraderen. De promotiekansen zijn  
   vaak al heel klein, het aanbod soms groot, met de kans dat jonge  
   scheidsrechters na een paar jaar weer afhaken, omdat in mijn 
   ogen de doorstroming naar een hogere groep te klein is. Als ik als 
   voorbeeld neem dat er bij de groep Enschede zo’n 18 jonge  
   scheidsrechters fluiten, waarvan er misschien in het gunstigste  
   geval er twee kans maken om te promoveren. Dan is de spoeling  
   wel heel dun. De heren, die een slecht nieuws gesprek mogen  
   voeren, met die desbetreffende scheidsrechter die afvallen, zijn in  
   dat geval niet te benijden. Mijns inziens gaat dat de K.N.V.B. in de  
   toekomst scheidsrechters kosten. En de C.O.V.S. groepen,  
   leden. Want je kunt ze niets beloven. 
   Wie hiervoor een oplossing heeft mag het zeggen. Ik weet dat er  
   dan mensen zijn die dit anders zien en mij een oude zeurkous  
   vinden. Vandaar bovenstaande uitspraak.  
 
   Willie Dorsthorst, erevoorzitter. 
 



 

                Algemene jaarvergadering 2019. 
 
   Op deze algemene jaarvergadering waren zo’n kleine 35 leden 
   aanwezig. De voorzitter de heer Nando Smid opende deze  
   vergadering en heette iedereen welkom. In het bijzonder de ere – 
   voorzitter en hoffotograaf Willie Dorsthorst, erelid Jan Elferink,  
   Gerrit Oonk en Gerard van Geemen waren verhinderd, de leden  
   van verdienste Dick Wagendorp en Jan Floors en de gasten    
   van deze avond Frans Beser en Jan Floors, afgevaardigden van  
   de K.N.V.B., Joost Soeter en Henk Peters namens de  
   zustervereniging Doetinchem en natuurlijk niet te vergeten  
   aanwezige leden van onze groep. Een speciaal welkom was er  
   voor de dames van de jubilarissen en natuurlijk voor onze Aly die 
   elke donderdag en bij speciale gelenheden voor ons klaar staat  
   om ons te voorzien van een drankje. Allemaal nogmaals van harte  
   welkom. De voorzitter vroeg de aanwezigen om te gaan staan om  
   diegenen te herdenken die ons zijn ontvallen.  
   Bij agendapunt 2 melde de secretaris dat 20 leden hadden bericht  
   dat zij waren verhinderd en dat er een brief was binnengekomen  
   van de kascommissie. 
   De notulen van de vorige jaarvergadering  werden met dank en  
   applaus voor de samensteller, de heer Bryan van Leeuwen, 
   goedgekeurd. 
 
 

                        
 
 



 

       
 

 
 
   Uit het verslag van de penningmeester, de heer Jan Elferink, bleek  
   dat wij toch een mooi batig saldo hadden over gehouden. Wij  
   hebben, aldus Jan, 85 leden en 6 donateurs. De contributie blijft  
   gehandhaafd op € 45,00. Ook Jan werd bedankt voor het gevoerde  
   financiële beleid. De kascommissie had de bescheiden van de  
   penningmeester gecontroleerd, aldus Roy Meulenkamp. Ze  
   hadden alleen maar lof voor de manier waarop de penningmeester  
   zijn zaakjes voor elkaar had. Verkiezing van de kascommissie. De  
   heer Roy Meulenkamp  was aftredend en werd bedankt door de  
   voorzitter. In zijn plaats meldde zich tot nieuw reserve  
   kascommissielid de heer Joop Spexgoor spontaan aan. De  
   kascommissie bestaat nu uit de vaste leden: Johan Eggink, Johan  
   ten Pas en Willem  Brandenbarg. Beleid bestuur. Wij willen er zijn  
   voor iedereen aldus de voorzitter. Wij zijn bezig met een eigen  
   website en hopen daardoor nog beter bereikbaar te zijn voor al  
   onze leden. De trainingsgroep heeft al enkele jaren een app.  
   waarmee zij onderling met elkaar communiceren. Ook via  
   Facebook wordt er nieuws geplaatst en daar kunnen wij zien waar  
   onze leden fluiten. Op de zaterdag of de zondag. Ook gaan wij al  
   jaren om met onze zustergroep Doetinchem en bezoeken elkaars  
   jaarvergaderingen. Joost Soeter en Henk Peters zijn namens 
   Doetinchem aanwezig. 
 
 
 

                              
 



    
 

   

 
 
   Er is een prima samenwerking met de C.O.V.S. en de K.N.V.B. Ook  
   mogen wij het servicegebied van de K.N.V.B. in deze niet  
   vergeten. De heren Frans Beser en Jan Floors zijn aanwezig  
   vanavond. Johan ten Pas heeft zich door familie omstandigheden  
   afgemeld op deze avond. Ik wil dan ook iedereen bedanken die  
   heeft bijgedragen dat onze groep op deze manier goed kan 
   functioneren.  
   Hierna ging de voorzitter over naar de huldiging van de  
   jubilarissen. Als eerste werd Wim Mennink met echtgenote Joke  
   naar voren geroepen. Jij bent 25 jaar lid en dit willen wij maar niet  
   zo voorbij laten gaan. De voorzitter ging nader in op de  
   verdiensten welke Wim had voor de vereniging. Vooral met de  
   diverse bingo avonden kon de evenementencommissie bij jou  
   terecht voor leuke prijzen die jij meebracht van bakker Jos tegen 
   een gereduceerd tarief. Ook bij andere diverse aangelegenheden  
   kwam dit goed van pas voor onze vereniging. Natuurlijk zijn alle  
   verdiensten voor onze vereniging niet mogelijk zonder de steun  
   van echtgenote Joke. Hij spelde Wim de speld op van de C.O.V.S.  
   Ook kreeg hij een prachtige glazen standaard aangeboden van de  
   vereniging en Joke kreeg een mooie bos bloemen. 
 
 
 

                          
 
 
                        Wim ontvangt de speld van de voorzitter. 



   

 
 

 
   Daarna werd Henk Brockötter naar voren geroepen. Henk is 40  
   jaar lid volgens de voorzitter en ok daar staan we bij stil. Je hebt  
   veel betekend voor zowel onze Scheidsrechtersvereniging als ook  
   voor de K.N.V.B. Jarenlang actief in ons spelregelteam. Met het  
   team zelfs meegedaan aan de landelijke finale in Eindhoven. 
   Destijds nog samen met je echtgenote Bea, die ook lid was van  
   onze vereniging. Voor de K.N.V.B. was je actief in het zaalvoetbal  
   gebeuren. Ook voor Grolse Boys heb jij heel veel betekend. Nu  
   ben je nog steeds actief als rapporteur. Ook voor jou, aldus de  
   voorzitter, hebben wij een speld van de C.O.V.S. en van onze  
   vereniging een prachtige glazen standaard en een mooie bos  
   bloemen. 
 

                         
 
                            Henk ontvangt de speld van de voorzitter. 
 
   Hiermee waren de huldigingen nog niet ten einde. De trainer van  
   de Scheidsrechters op de donderdagavond moest zich samen met  
   zijn vrouw Esther  melden bij de voorzitter. Bijna elke  
   donderdagavond sta je voor de groep. Echter een groep die  
   volgens jou wel wat groter mocht zijn dan dat deze op dit moment  
   is en dat vinden wij als bestuur ook. Deze donderdagavond is  
   heilig voor jou en mocht je dan toch onverhoopt niet kunnen, dan  
   neemt Dick Wagendorp de honneurs waar.  
 
   
 



 

      

       ERKEND INSTALLATEUR 
   
   

 
 

 

                         
 
 
                               De voorzitter aan het woord. 
 
   Roy leidt, volgens de voorzitter al jaren op eigen wijze de  
   trainingen, waarbij een stuk humor niet mag ontbreken. Dit wordt  
   ook door de trainingsgroep zeer gewaardeerd. Daarom heeft het  
   bestuur gemeend om jou te benoemen tot lid van verdienste van  
   de Scheidsrechtersvereniging  Het bestuur vindt dat jij deze  
   onderscheiding verdiend. Een luid applaus van de aanwezigen  
   onderstreepten de woorden van de voorzitter. 
 
         

                     
 
                       De voorzitter spreekt Roy en Esther toe. 
 



 

 
                      

Bovenstaande heren van links naar rechts: Roy Meulenkamp lid van 
verdienste, Wim Mennink 25 jaar lid en Henk Brockötter 40 jaar lid,  
werden gehuldigd.  
                                   
 
 

 
 

    
 
 
   Bestuursverkiezing. Er waren geen tegenkandidaten voor de  
   aftredend bestuursleden. Dus de aftredende bestuursleden: Jan  
   Elferink, Gerard Schurink en Wilfried Hoitink werden herkozen. 
   Namens de voetbalcommissie voerde Gerard Schurink het woord. 
   Wij hebben, aldus Gerard, helaas aan geen enkel toernooi mee  
   gedaan omdat de belangstelling van de heren voetballers nihil  
   was. Wel hebben wij gespeeld om de Johan Breuer beker tegen  
   de groep Doetinchem. Wij willen hier weer een jaarlijkse  
   terugkomende traditie van maken. Dit jaar zijn wij de gastheren. 
   Bij de evenementencommissie trad Wilfried Hoitink af. Jan  
   Elferink neemt diens plaats in als afgevaardigde van het bestuur.     
   Joop Spexgoor noemde de activiteiten die dit seizoen nog  
   gepland zijn. Paasbingo op 25 april 2019 en de slotmiddag op 15  
   juni 2019.  
   Er werd een nieuwe commissie benoemd. De commissie werving  
   en behoud. Hierin nemen plaats: Bryan van Leeuwen, Sven  
   Dorsthorst, Raymond Niënhuis, Roy Meulenkamp en Wessel ten  
   Damme. Bryan legde de plannen uit welke hun willen organiseren.  
   Onder andere gaat deze commissie zich bezig houden met de  
   aanstaande website. 
   Bij de rondvraag sprak Frans Beser namens het Servicegebied  
   van de K.N.V.B. Kom graag naar Groenlo, altijd een prettige  
   vergadering. De heer Joost Soeter sprak namens de groep  
   Doetinchem. Hij prees de  goede samenwerking tussen de beide  
   groepen. Wij komen graag voetballen tegen de Winterswijkse  
   collega’s aldus Joost.              
   De erevoorzitter keek terug op de thema avonden. De beperkte  
   promotie kansen dit jaar voor de scheidsrechters. Ik ben bang dat  
   dit de verenigingen leden gaat kosten. Ook wees hij de leden om  
   meer respect over en weer te tonen voor de commissieleden. Kijk  
   ook zelf in de spiegel zo hield hij de leden voor. 
   Aan het einde van deze vergadering dankte voorzitter Nando Smid  
   iedereen voor haar of zijn aanwezigheid en inbreng. Hij wenste  
   iedereen nog een mooi einde van het seizoen 2018/2019 toe. 
 
   Willie Dorsthorst, erevoorzitter. 
 



 

                           

  De redactie feliciteerd de jarigen die in de maanden            
  juni, juli, augustus en september hun verjaardag vieren. 
 
  03-06-2019     Willie Dorsthorst 
  16-06-2019     Gerrit Dekker 
  19-06-2019     Lars de Vries 
  24-06-2019     Rob de Visser 
  30-06-2019     Bas Dorsthorst 
  02-07-2019     Jan Wikkerink 
  07-07-2019     Antoon te Molder 
  18-07-2019     Gert Wormgoor 
  19-07-2019     Erik Hekking 
  26-07-2019     Dion Nijenhuis 
  28-07-2019     Jan Kremer 
  28-07-2019     Jeroen Stomps 
  31-07-2019     Ronald Ebbers 
  01-08-2019     Marco Frank 
  08-08-2019     Henk Brockötter 
  22-08-2019     Johan Eggink 
  26-08-2019     Roy Meulenkamp 
  27-08-2019     Jeroen Saaltink 
  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 
  30-09-2019     Paul ten Heggeler 
 
 

                   
 



 
 

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

 
 
               
          
 

 
                                   Spelregelvragen. 
 
 
   01. Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger  
   opzettelijk over de zijlijn, omdat hij denkt, dat je zodoende een  
   aanvaller buitenspel kunt zetten. Nadat de doelman de bal heeft  
   gevangen stapt de verdediger weer het speelveld in. Wat moet de  
   scheidsrechter nu beslissen?  
   a. Hij laat doorspelen.  
   b. Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen  
   wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het  
   speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de  
   plaats waar de verdediger het veld in kwam.  
   c. Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende  
   onderbreking een gele kaart tonen wegens het zonder  
   toestemming verlaten en betreden van het speelveld.  
   d. Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen  
   wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het  
   speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de  
   plaats waar de bal was op het moment van onderbreken. 
   02.  De scheidsrechter heeft het spel onderbroken vanwege een  
   inworp. Tijdens dit “dode” moment loopt een wisselspeler het  
   speelveld in en beledigt de scheidsrechter. Welke maatregel(en)  
   neemt de scheidsrechter tegen deze wisselspeler en hoe hervat  
   hij het spel?  
   a. De wisselspeler wordt naar de bank verwezen, omdat hij niet  
   aan het spel deelnam en het spel wordt hervat met een inworp.  
   b. De wisselspeler wordt van het veld verwijderd. Hij mag niet  
   meer gewisseld worden. Het spel wordt hervat met een inworp.  
   c. De wisselspeler wordt naar de bank verwezen en het spel wordt  
   hervat met een indirecte vrije schop.  
   d. De wisselspeler wordt van het veld verwijderd. Hij mag niet  
   meer gewisseld worden. Het spel wordt hervat met een indirecte  
   vrije schop. 
 
 
 



 

                 
                        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. 
 
 
 

   03.  De assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan  
   te geven dat de bal de zijlijn geheel gepasseerd heeft en roept dit  
   ook door de headset. Voordat de scheidsrechter echter kan  
   affluiten, ziet de scheidsrechter dat een verdediger binnen zijn  
   strafschopgebied een tegenstander slaat. Wat moet de beslissing  
   van de scheidsrechter zijn?  
   a. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat  
   het spel met een inworp.  
   b. De scheidsrechter toont de verdediger een rode kaart en hervat  
   het spel met een strafschop.  
   c. De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat  
   het spel met een strafschop.  
   d. De scheidsrechter toont de verdediger een gele kaart en hervat  
   het spel met een inworp.  
   04. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden  
   hervat met een directe vrije schop (of strafschop) als de  
   overtreding wordt begaan door een veldspeler?  
   a. Een tegenstander in diens loop belemmeren.  
   b. Gevaarlijke spelen zonder daarbij de  tegenstander te raken.  
   c. Een speler verlaat het speelveld tijdens het spel om een  
   wisselspeler van de tegenpartij een klap te geven.  
   d. De assistent-scheidsrechter beledigen. 
   05. Voor een bepaalde overtreding wordt een indirecte vrije schop  
   toegekend. Dit is een juiste beslissing. De scheidsrechter geeft  
   een fluitsignaal, maar vergeet daarbij zijn arm omhoog te steken.  
   De bal wordt vervolgens van buiten het strafschopgebied  
   rechtstreeks in het doel van de tegenpartij geschoten. Welke  
   beslissing neemt de scheidsrechter, als hij zijn fout bemerkt?  
   a. Doelpunt toekennen.  
   b. De vrije schop opnieuw, nadat de scheidsrechter heeft laten  
   weten dat hij verzuimd heeft zijn arm omhoog te steken.  
   c. Doelschop.  
   d. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op dezelfde plaats  
   waar de eerste schop werd genomen.  
 
  
  Antwoorden verder op in de Fluitist. 
 



 
 
 
 
 

   

    Hans Jager ontvangt gouden speld van de K.N.V.B.  
      en 11 dagen later een Koninklijke Onderscheiding. 
 
   Op maandag 15 april werd Hans Jager door de voorzitters van de 
   Winterswijkse Voetbal Federatie uitgenodigd om bij de  
   vergadering van de Winterswijkse Voetbal Federatie aanwezig te  
   willen zijn in het kader van het scheidsrechters gebeuren bij de  
   lagere senioren elftallen binnen de Federatie. Zijn ervaringen  
   binnen de federatie en het feit dat  hij al jaren de fluit hanteert in  
   het Winterswijkse kon de federatie wel gebruiken om mee te  
   denken over het te kort aan scheidsrechters bij de diverse  
   verenigingen. Hans was een aantal jaren geleden ook al een zestal  
   jaren voorzitter geweest van de federatie. Dus vreemd was het  
   voor hem niet. Toen Hans op een gegeven moment een paar  
   mensen van de K.N.V.B. de trap bij FC Winterswijk op zag komen,  
   ging er bij hem een lampje branden. De K.N.V.B. was inderdaad  
   voor hem gekomen. De federatie had Hans met een smoes naar  
   de vergadering laten komen. Dus werd vergadering onderbroken  
   en werd iedereen uitgenodigd in de kantine van FC Winterswijk,  
   waar ook de familie van Hans inmiddels was gearriveerd. Hans  
   werd eerst toegesproken door Wim Stroetinga, die Hans destijds  
   opvolgde binnen de K.N.V.B.  
 
 

                   
 
               Op de foto de familie Jager en de heer Stroetinga. 



 

 
 

 
   Stroetinga en Hans hebben nog steeds contact met elkaar en  
   daarbij kwam ter sprake dat Hans nooit iets had ontvangen van de  
   K.N.V.B. Maar dat zal dus nu goedgemaakt worden, aldus  
   Stroetinga.  Hans was destijds bestuurslid van de v.v. Winterswijk  
   en heeft in de jaren 90 als afgevaardigde van de regio Groenlo,  
   ooit vallende onder de Afdeling Gelderland van de K.N.V.B.,  
   zitting genomen in de Algemene Vergadering Amateurvoetbal  
   nam in 1996 plaats in de Bondsvergadering. Daar werd hij in het  
   jaar 2000 voorzitter van de Kamer van Financiën. Door zijn werk  
   bij de Rabobank een logische stap. Toen Hans in 2010 met  
   pensioen ging heeft hij zijn functies binnen de K.N.V.B.  
   neergelegd en is daar met stille trom vertrokken. Arie Oeseburg,  
   ambassadeur van de K.N.V.B. was uiteraard blij dat de  
   voetbalbond Hans alsnog wilde onderscheiden. Zie het maar als  
   een soort van eerherstel. Hans was volgens Oeseburg iemand die  
   een prima kennis had van de dossiers en altijd goed voorbereid  
   naar de vergaderingen ging. Voor een biertje na de vergadering,  
   ook daar misschien wel de derde helft genoemd, liep Hans ook  
   niet weg. Uiteindelijk werd Hans onderscheiden met de gouden  
   spel van de K.N.V.B.  
 
 

   
                          Hans Jager ontvangt de gouden speld. 
 
 



                                    

      

   Tevens ontving Hans een prachtige oorkonde van de K.N.V.B.    
   Hans zei na afloop dat hij het jammer vond dat hij niet al in 2010  
   zijn onderscheiding had gekregen. Maar beter laat dan nooit,  
   aldus Hans. Uiteraard is dit een enorme verrassing en ben dan  
   ook enorm trots dat ik de gouden speld alsnog heb gekregen. 
 
 

                             
 
   De heer Oeseburg en Hans met oorkonde en Joke met bloemen.  
 

         
 
   Op vrijdag 26 april werd Hans ook nog Koninklijk onderscheiden.  
   Het kon blijkbaar niet op. Ook hiervoor onze felicitaties. 



 
 

   
 

 

                      Activiteiten kalender. 
   
   16-05-2019   Wedstrijd om de Johan Breuer beker. 
   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. 
   03-10-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
   10-10-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
   24-10-2019   Bowlingavond de Twee Bruggen. Geen training.  
   07-11-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
   14-11-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
   05-12-2019   Spelregelvragen. Aanvang 21.15 uur. 
   12-12-2019   Kerstbingo. Aanvang 19.30 uur. Geen training. 
   19-12-2019   Bestuursvergadering. Aanvang 21.15 uur. 
   02-01-2020   Nieuwjaarsreceptie. 20.30 uur. Trainen 19.00 uur. 

 

            



 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
   

      Nieuwe commissie: Werving en behoud. 
 
   Om voor de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk e/o (SWO)  
   een nieuw aantal leden te werven hebben wij besloten om door  
   middel van een commissie ‘Werving en Behoud’ hierin te gaan  
   investeren. In de nieuwe commissie (die tijdens de afgelopen  
   jaarvergadering officieel is geïnstalleerd) hebben Roy  
   Meulenkamp, Raymond Niënhuis, Wessel ten Damme, Sven  
   Dorsthorst en Bryan van Leeuwen zitting genomen. Zij hebben  
   een aantal ideeën op papier gezet waarvan zij denken dat het tot  
   nieuwe leden kan leiden. Er is door de heren een presentatie  
   gemaakt waarin wordt ingegaan op de spelregels.  
   Deze presentatie wordt kosteloos aangeboden bij de  
   voetbalverenigingen in onze regio om te gebruiken als opfris  
   cursus’. Op maandag 15 april jl. zijn wij bij de SV Bredevoort  
   geweest, waar wij de aanwezige scheidsrechters van SV  
   Bredevoort en M. E. C. hebben uitgelegd wat de huidige  
   spelregels van het veldvoetbal zijn. Door middel van  
   wedstrijdbeelden, gele en rode kaarten werd het een erg leerzame 
   avond met veel interactie. De scheidsrechters waren dan ook erg  
   tevreden over de presentatie. Wij zullen de komende periode nog  
   meer clubs bezoeken om ook onze vereniging onder de aandacht  
   te brengen. Wellicht worden er zo nieuwe scheidsrechters  
   geworven of hebben clubscheidsrechters interesse om een  
   vervolgopleiding te doen.  
   De commissie heeft ook een facebook- pagina aangemaakt,  
   genaamd ‘Scheidsrechtersvereniging Winterswijk e/o. Hierop  
   komen wekelijks de aanstellingen van de leden te staan. De  
   andere berichten variëren van spelregelvragen, VAR- momenten,  
   (aanstaande) evenementen en andere nieuwsberichten.     
   Nieuwsgierig geworden? Like onze facebook pagina!! 
   Deze zal ook worden uitgebreid met een eigen website, waaraan  
   momenteel hard wordt gewerkt, zodat hij eind augustus, aan het  
   begin van het nieuwe seizoen, de lucht in kan. 
 
   Antwoorden spelregelvragen. 
 

   1 = C.  2 = B.  3 = A.  4 = C.  5 = B. 
 



 
 

 

 
   Samen met Vincire Websites probeert de commissie een mooie  
   website samen te stellen die helemaal van deze tijd zal zijn, anno  
   2019. www.swowinterswijk.nl  
   Mocht er iemand mee willen denken met de commissie of andere  
   ideeën hebben over de nieuwe website horen wij dat graag. Mail je 
   ideeën of vragen naar Winterswijk@covs.nl of spreek de eerder  
   genoemde personen aan. 
 
   Met vriendelijke groet, 
   De commissie Werving en behoud. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Noot redactie: Een prima initiatief waar onze vereniging hopelijk  
   wat aan heeft. Vooral wat betreft de bezoeken aan onze donateur  
   voetbalverenigingen om daar o.a. het spelregel gebeuren voor  
   hun clubscheidsrechters wat bij te spijkeren is een prima zaak.  
   Wij hopen dan ook dat zich mensen met ideeën melden bij de  
   heren zodat ook de aanstaande website volop nieuws zal  
   bevatten. De redactie wenst de heren dan ook alle succes toe. 
 
 



 
 

   FAZIL SAHIN                 

          SUPERMARKET 
 

           ORIËNTAALSE 
       DELICATESSEN 
    KLOETENSEWEG 17 
       WINTERSWIJK 
    OOK OP DE MARKT 

 
 
 

 
      “Paas”, bingo op donderdag 25 april 2019 weer geslaagd. 
 
   Door omstandigheden werd deze bingo pas na Pasen gespeeld.  
   Misschien kon je het ook koningsbingo noemen, dit met het feit  
   dat het vlak voor de koningsdag werd gehouden. Desondanks  
   waren weer veel leden met aanhang en gasten present bij deze  
   bingo. Aly en Dick hadden de zaal weer op zijn paasbest  
   aangekleed. Met krentenwegge en natuurlijk de paaseieren. Het  
   was weer, zoals altijd, prima voor elkaar, hetgeen voorzitter  
   Nando terecht aan haalde. Was het in het verleden zo dat Wilfried  
   de bingo draaide nu deed Jan dit. Dit omdat Wilfried sinds de  
   jaarvergadering geen lid meer was van de  
   evenementencommissie. Wilfried was deze avond niet aanwezig,  
   hij had zich ziek afgemeld. Waarschijnlijk had het kampioenschap  
   van zijn club FC Twente hier invloed op. Wij zullen dit wel nooit  
   komen te weten, het blijft dus raden. Nadat wij de koffie en eieren  
   en de krentenwegge op hadden begon de bingo. Jan las op zijn  
   eigen wijze de nummers op die hij draaide. Joop keek de plankjes 
   na en reikte de prijzen uit. Er waren diverse mooie prijzen te  
   verdienen. Waren er meer met bingo dan werd via het lot de  
   winnaar of winnares aangewezen. 
 
 

          
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

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

      
 
   De prijzen die werden mooi verdeeld over de zaal. Toen ik met de  
   pauze even buiten de zaal was geweest viel het mij op dat ik  
   andere nummers op het bord had dan ik naar buiten ging. Men  
   spreekt wel eens van partnerruil, maar ik geloof dat het hier te  
   maken had met plankjes ruil. Het was zo erg dat Vincent, wanneer  
   hij was anders moest doen, zijn plankjes meenam. Dit gaf wel te  
   denken. De hoofdprijs, een vleesschotel, zoals altijd gemaakt  
   door van Geemen’s slagerij, ging naar Sven Dorsthorst. Achteraf  
   op een plankje die door Vincent was gekocht. Vandaar dat de  
   argwaan van Vincent en van ondergetekende terecht was. Er was  
   dus wel gesjoemeld met de plankjes. Ik heb na afloop dan ook  
   aangegeven dat ik bij de volgende bingo graag een kluisje wil  
   waar ik mijn spullen en bingo plankjes in op kan bergen. De  
   commissie gaat zich hierover beraden. Ik wil bedanken de  
   evenementencommissie voor de organisatie. Onze voorzitter  
   Nando voor het bakken van de hapjes. Aly en Dick met steun van  
   Annie en Gerard voor de bediening. En niet te vergeten Erna voor  
   het afwassen van de vaat. Het was een leuke en gezellige avond. 
       
 

             
    
    
   Willie Dorsthorst, erevoorzitter.  
    



 
    
   
    
 
     
 

    Café - Bar 
 
         

  
 Rooks 

     GEZELLIG CAFÉ - BAR - BILJART 
         

            UITSTEKENDE 
        SNACK-COUNTER ! ! 
         

         
         
         

    CAFÉ - BAR ROOKS      
      WALIËNSESTRAAT 110       
      WINTERSWIJK        
     TELEFOON: 0543 - 514284       

 
 

      
 
    
 
 

                                FELICITATIES. 
 
   Bestuur en leden van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk  
   en Omstreken feliciteert SP Neede met haar 100 jarig jubileum.  
   Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij hun receptie  
   op donderdag 18 april. 
 
   Bestuur en leden van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk  
   en Omstreken feliciteert de heer Hans Jager met zijn gouden  
   speld van de K.N.V.B die hij mocht ontvangen vanwege zijn vele  
   verdiensten voor deze K.N.V.B. en het voetbal in het bijzonder.  
   Tevens feliciteren wij hem met de Koninklijke Onderscheiding,  
   welke aan hem werd uitgereikt op vrijdag 26 april. Dit ook  
   vanwege zijn enorme staat van dienst in het voetbal gebeuren. 
 
   Bestuur en leden van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk  
   en Omstreken feliciteert het eerste elftal van  SV Longa ’30 met  
   het behaalde kampioenschap in de 1e klasse van de K.N.V.B. Wij  
   wensen hun alle succes toe in de Hoofdklasse. 
 
   Bestuur en leden van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk  
   en Omstreken feliciteert het eerste elftal van SP Neede met het  
   behaalde kampioenschap in de 5e klasse van de K.N.V.B. en  
   wensen hun ook alle succes toe in de 4e klasse. 
 
        

 
    
                        Verschijnen volgende uitgave. 
 
   De volgende Fluitist zal verschijnen medio september. Kopij  
   hiervoor graag aanleveren voor 1 september. Wij hopen dat u  
   voor de komende edities nieuws aanlevert. De redactie ziet dit  
   graag tegemoet. 



 
 
 
 

     
 

 
          
         De training van donderdag voor Pasen was weer leuk. 
 
   In plaats van de van de Paasbingo, die i.v.m. het 100 jarig  
   jubileum van SP. Neede een week was doorgeschoven, vond was  
   er op deze donderdagavond door trainer Roy Meulenkamp een  
   Paastraining op het programma gezet. Ach u kent dit wel. Eieren  
   zoeken hoort er dan ook bij en Roy had op diverse plaatsen eieren 
   verstopt, welke de heren tijdens de training  mochten zoeken. Het  
   bleek dat diegenen die hard liepen ze niet zagen liggen, maar  
   anderen, die op een aangepast tempo liepen, wel. Men kon er  
   punten mee verdienen. Naast het eieren zoeken waren er ook  
   allerlei spelvormen waarbij het ei de hoofdmoot was. Eieren in  
   een mandje via een circuit in een hoepel leggen. Ei op een lepel  
   die men in de mond moest houden naar een bepaalde plek  
   brengen. Ja, Roy had  weer iets leuks bedacht voor de heren. En  
   wie er niet was, miste zoals zo vaak weer wat. 
 
   Willie Dorsthorst en Jan Elferink, aandachtige toeschouwers. 
  
 

                            
 



                                    Slotavond 
 

   De evenementencommissie nodigt  
    jou en jouw partner uit voor de  
    jaarlijkse slotdag van onze  
    vereniging op zaterdag 15 juni  
    om 17.00 uur. Alles, inclusief de  
    de alom bekende barbecue zal  
    plaats vinden om en nabij het  
   complex van A. S. V. te Eibergen.  
   Opgave graag voor 8 juni bij de  
   volgende personen. 
   Aly Wagendorp Kantine A.S.V 
   Joop Spexgoor         06- 16642231 
   Rutger Denkers     06-19776447 
   Gerard v. Geemen  0544-461658 
   Jan Elferink           0543-521671 
 

  
 

 
 
 
 

                     



 
 
 
 
 

         

                           De Greulepeter. 
 
   Joa leu, doar bunt wi-j dan wear. De letste uutgave van dit  
   seizoen. Nog un paar weake en de voetballeri-je zit der wear op.  
   Der kan van gebeurd wezzen, de ene club is geprommoveerd en  
   ne andere club is gedregradeerd. Dit hört allemoale bi-j ut voetbal.  
   Veur ow leu als scheidsrechters is der ok van alles meugelijk.  
   Doarbi-j bu-j ok wear afhankeluk van degene deed oaw mot  
   bekieken en bu-j meschien wal afhankeluk van hoo of den besten  
   man de pette hef stoan. Moar uutendelukke mo-j ut natuurlijk wal  
   zelf doon. A-j zelf neet oaw bedte beentje veur zet, dan kump ut  
   der ok neet van. Moar vake wet ie zelf wal of ie ne goeien of ne  
   minder goeien pot hebt e flottene. Kiek doarbi-j ok noa tied in de  
   speegel, en dan neet umme te kieken hoo knap of ie bunt moar  
   umme oaw zelf af te vroagen; kon ut nog better vandage? Stop  
   dus ok moar eens de hand in eigen boozum. Oawen  
   joarvergadering zit der ok al wear op. Ik heb mi-j loaten vertellen  
   dar der wear een paar leu in ut zunneken bunt e zet. Den bakker  
   uut Wenters, vrogger bi-j Kotten, vlak an de grenze en no bi-j FC  
   Trias. Viefentwintig joar lid van oawen club, doar hatte wal op un  
   stuk gebak möggen trakteern. Meschien degge wa: wat in ut vat  
   zit vergeet neet. Ok den Henkeman uut Grolle. Joa, Brockötter  
   bedoeln ik, veertig joar bi-j oawen club. Wat vlög de tied. Ik hebbe  
   den nog met e maakt als scheidsrechter, moar dat is al ne tied  
   hen. Watte no dut wet ik neet, moar ik zee um nog vake op de  
   velden. Of zolle no ziene collega’s an ut bekieken wezzen? Ut zol  
   mi-j neet verbazen. Moar at dat zo is, dan is dat ne goeie zaak,  
   want met ziene ervaring heffe der wal kiek op. En oawen traineur  
   Meulenkamp,den is lid van verdeenste e worden, zo hebbe ik e  
   hört. Den Needsen hef dat ok wal earlijk verdeend. Ie mot ut moar  
   doon. Elken donderdag dee leu an ut wark holln. Moar gelukkig  
   heffe doar ginne zweppe bi-j neudig. Volgens ingewieden dut e ut  
   ok wal aardig. Hoo der der bi-j kump umme van dee aparte dinge  
   te loaten doon bi-j de training doar zalle wal hulpe bi-j hebben.  
   Want wee verzunt zich van dee onnozele en simpele dingen umme  
   toch de leu bezig te holln. Alle dree leu gefeliciteerd en goat zo  
   deur. Dat geldt naturlijk ok veur oawen mooien club. Doot ut  
   rustig an, ne fijne vekantie en komme gezond en broen terugge. 
 
   Oawen Greulepeter. 



 
      


