
Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging RSV Nederlands kampioen Spelregels 2017! 
 
Zaterdag 10 juni 2017 is er een nieuwe bladzijde toegevoegd aan de historie van de RSV. Voor het eerst in het 
93-jarige bestaan werd het Nederlands Kampioenschap spelregels van de COVS-teams veroverd. 
 
Dit jaar komen ’s lands beste spelregelkenners dus uit Rotterdam en omstreken. 
Spelers Colin Prooi, Franklin Berg en Abdel Afalah, reserve Harley van Soest en coach Gilbert Zoutewelle 
vormden het RSV-spelregelteam dat de titel binnen wist te slepen op een spannend NK. 
 
De wedstrijd vond plaats in Tjalleberd bij het MFA Aengwirden, nabij Heerenveen. Gastheer van het NK was de 
COVS Heerenveen en omstreken. Verdere deelnemers waren behalve de organiserende vereniging de teams 
uit Arnhem, Schagen-Den Helder, Drachten, SVO Venlo, Den Bosch en SVA Amsterdam. 
 

De aanloop 
Na in de vier voorgaande edities de 5e, 4e, 3e en 2e plaats behaald te hebben op het NK, was er de wil en het 
geloof dat het mogelijk zou moeten zijn om met de RSV een keer winnaar te worden van de wedstrijd. Tot 
ongeloof van Franklin had (de normaal zo bescheiden) Colin eerder in de week deze ambitie zelfs in zijn bijzijn 
ten overstaan van enkele bestuursleden hardop uitgesproken. 
Met de vele spelregelwijzigingen die dit seizoen van kracht zijn geworden, was er goede hoop dat de 
gevestigde orde serieus naar de kroon gestoken zou kunnen worden. 
In de voorbereidingen was het team weer diverse keren bijeen geweest om te oefenen. Niet zelden ging dit 
gepaard met veel humor en in alle gevallen met veel lekkers. Ondanks de luchtigheid en blijmoedigheid 
waarmee deze avonden gepaard gingen, lag de lat inhoudelijk altijd hoog en schroomde men niet elkaar stevig 
aan te pakken en door te zagen in discussies over voorliggende vraagstukken. Niet zelden rekende Abdel 
daarbij als vanouds zijn eigen foute antwoorden goed en andermans goede antwoorden fout. 
 
Omdat in West 2 bij gebrek aan tegenstanders geen districtsfinale plaatsvond, was het RSV-team automatisch 
geplaatst voor het NK. Als oefening heeft het team (buiten mededinging) meegespeeld in Eindhoven, waar het 
districtskampioenschap van Zuid I gespeeld werd. Hier werden niet alle kaarten op tafel gelegd; Abdel meende 
risico’s te moeten nemen bij het antwoorden. Een virtuele plaats tussen nummers 1 en 2 was het gevolg. De 
eerste plaats was voor COVS De Langstraat, een geduchte concurrent bij eerdere NK’s en de tweede plaats was 
voor Den Bosch. Omdat De Langstraat verhinderd was op 10 juni vanwege de clubdag, gunde men de 
finaleplaats aan de collega’s uit Den Bosch. 
 

Naar Friesland 
Afgelopen weekend was het dus zover. Friesland was het reisdoel. Best ver rijden, vroeg beginnen en niet alle 
leden van het team staan er om bekend altijd keurig op tijd te komen… Het team was gelukkig zo wijs om een 
overnachting in een hotel te boeken op minder dan 10 minuten rijden van de wedstrijdlocatie. 
Zodoende begon de reis al op het einde van de vrijdagmiddag: Colin reed samen met Harley vanaf de Zuid-
Hollandse eilanden richting het noorden, terwijl Franklin, Abdel en Gilbert vanuit Rotterdam de reis 
aanvaardden. Vrijdagavond rond de klok van zeven uur was het volledige team ter plaatse in het hotel. Na het 
inruimen van de kamers, ging het gezelschap naar het restaurant om zich te goed te doen aan de 
avondmaaltijd. Tenminste: alle teamleden behalve Abdel, die zich vanwege de vastenperiode van de ramadan 
moest onthouden van al dat lekkers. Hij koos ervoor om zich op de kamer terug te trekken en even een uiltje te 
knappen. 
Na de avondmaaltijd werd nog geoefend met vragen om de focus op scherp te krijgen voor de naderende 
wedstrijd. Zelfs de interland Nederland-Luxemburg werd niet bekeken. Toen de zon onder was, kon Abdel ook 
eindelijk lekker gaan eten en werd nog wat nagepraat. Al kletsend en keuvelend werd Harley gevraagd om de 
leeftijden van de overige teamleden te schatten, van jong naar oud. Nadat hij Franklin op 24 schatte, meende 
hij Abdel tussen de 40 en 50 in te moeten schalen. Colin zag de bui al hangen en vergreep zich (tot stomme 
verbazing van de anderen) acuut aan de fles liquor 43 die als slaapmutsje moest dienen. Er wordt door 
sommige insiders gefluisterd, dat dit een gouden greep zou zijn geweest. 
 



De wedstrijd 
De volgende ochtend was het dan eindelijk zo ver: de wedstrijddag. Opgetogen en vol goede moed vertrokken 
we vanaf het hotel. Gehuld in de nieuwe mooie wedstrijdshirts die Henk voor ons had laten maken. Eenmaal 
gearriveerd bleek de andere Rotterdamse delegatie al even aanwezig te zijn. Ter aanmoediging was het bestuur 
namelijk ruimschoots vertegenwoordigd door Koos Wernke, Peter Platteschor, Henk Lavrijssen en Anne 
Greveling. 
 
Na een warm welkom door de voorzitter van Heerenveen e.o. en een openingspraatje van de voorzitter van de 
COVS kon de wedstrijd beginnen. 
De eerste ronde bestond uit schriftelijke vragen. Bij terugkomst bleken de antwoorden van onze spelers 
onderling bijna niet te verschillen. Over de behaalde score van deze ronde zouden we tot het einde in het 
ongewisse blijven, terwijl in de overige ronden direct duidelijk zou zijn hoeveel punten ieder team behaald had. 
Driftig schreef en telde coach Gilbert hierbij tijdens de wedstrijd mee met de door alle teams behaalde punten, 
daarbij geassisteerd door reservespeler Harley. Dit om de eigen vorderingen en die van de concurrentie goed in 
het vizier te houden. 
 
De volgende ronde waren twee series leesvragen: 5 vragen per persoon per serie. 
In de eerste serie leesvragen was Colin foutloos, Franklin maakte twee fouten en Abdel had één fout. Na deze 
eerste serie moest RSV de teams van Drachten en Schagen-Den Helder boven zich dulden en deelde de RSV de 
derde plaats met maar liefst drie andere teams. 
De tweede serie leesvragen ging beter: het team maakte bij hoofde van Abdel slechts één foutje. Nu stond RSV 
in de tussenstand gedeeld tweede samen met Drachten, slechts 4 punten verwijderd van lijstaanvoerder Den 
Bosch. Een mooie uitgangspositie om mee te gaan lunchen. 
 
Na de lunch stonden de gevreesde mondelinge vragen op stapel. Hierbij komt naast goede kennis ook een 
flinke dosis geluk kijken om een goed resultaat te kunnen behalen. Maximaal zijn er per speler 16 punten te 
behalen. 
Als eerste moest Colin aan de bak. Hij wist 14 punten te bemachtigen, waarbij aangetekend moet worden dat 
de jury genadig was. Als tweede RSV-er was Franklin aan de beurt, die vooraf zijn favoriete vraag nummers 
weggekaapt zag worden. Het bleek een veeg voorteken: hij behaalde hier slechts 8 punten tot zijn eigen 
teleurstelling. Hij was in zijn antwoord zelfs vergeten te melden dat verloren gegane speeltijd in dezelfde helft 
moest worden bijgeteld. Dit terwijl het RSV-team op de voorbereidende avonden tot vervelens toe dit 
onderdeel van zijn antwoord had moeten horen. 
Abdel mocht als laatste en gaf solide antwoord. Na een tiental seconden stilte dreigde hij nog onzin toe te gaan 
voegen, maar gelukkig belde de tijdwaarnemer: saved by the bell! 16 punten en dus de volle mep in the pocket 
voor Abdel. 
Gelukkig had de concurrentie ook de nodige averij opgelopen en stond de RSV na de mondelinge vragen 
gedeeld eerste, samen met Drachten en SVO Venlo. 
 
Toen volgde de ronde met 6 beeldvragen per persoon. Colin ging van start en de eerste vier vragen gingen fout. 
Dit was een moment in de wedstrijd waar de kansen op een overwinning gevaarlijk leken te slinken. Gelukkig 
werd een discutabel antwoord herzien door de jury, waardoor de schade verkleind werd tot drie fouten. 
Aangezien de concurrentie ook flinke klappen had gekregen, bleef de hoop op een goede afloop nog levend. 
Zeker toen Franklin en Abdel hierna allebei foutloos bleven bij de beeldvragen. De eerlijkheid gebiedt te 
vermelden dat hun vragen van een gemakkelijker kaliber bleken dan uit de ronde van Colin, getuige ook de 
score van andere teams. 
Na de beeldvragen stond de RSV tweede, één punt achter op Drachten. Met alleen de quizronde nog te gaan 
werd het ongemeen spannend. 
 
In de quizronde kreeg iedere deelnemer nog vijf vragen voorgeschoteld. Hierbij liet alleen Franklin nog een 
steekje vallen, anders had het ons de maximale score opgeleverd. 
Na deze laatste ronde stond RSV eerste met 272 punten op 3 punten voorsprong op Drachten en 4 punten op 
Den Bosch. 
Met deze minieme verschillen zouden de scores van de schriftelijke vragen doorslaggevend blijken te zijn. 
Hierover was iedereen nog in het ongewisse, waardoor de uitslag ongelofelijk spannend werd. 
 



De uitslag 
Voor de uitslag bekend kon worden gemaakt, bleek dat er nog een beslissingsvraag (barrage) gespeeld moest 
worden tussen de teams van Drachten en Den Bosch. Deze werd namens Drachten gewonnen door Jan 
Pultrum. Daarna kon worden overgegaan tot het meedelen van de einduitslag. 
 
Bij de bekendmaking van de uitslag, waren na het noemen van de nummers 4 t/m 8 alleen nog Drachten, Den 
Bosch en de RSV nog in de race. Aangezien de beide andere teams een barragevraag hadden gespeeld, was één 
ding duidelijk: of we zijn derde geworden, of we hebben gewonnen. 
Tot onze grote vreugde bleek het laatste het geval te zijn: RSV wint voor het eerst in haar geschiedenis en als 
eerste COVS-vereniging uit West 2 het NK-spelregels! 
 
Behalve de fantastische eerste plaats voor het team, had Abdel met zijn tweede plaats in het individuele 
klassement de hoogste score van het team: 132 punten. De eer van de eerste plaats moest hij laten aan Jan 
Pultrum, die namens Drachten heel erg sterk meespeelde: 135 punten. 
In dit klassement eindigde Colin als vierde met 126 punten en Franklin als tiende met 118 punten. 
Het bleek als team voldoende voor het kampioenschap van 2017! 
De overwinning was al met al een enerverende ervaring, die grote indruk maakte op alle RSV-ers. 
Bij uitstek op Koos Wernke, die zelfs enigszins geroerd was door het behaalde unieke resultaat. 
 
De eindstand: 

1. RSV Rotterdam  376p 
2. Drachten  363p (wint na barragevraag de tweede plaats) 
3. Den Bosch  363p 
4. Arnhem e.o.  346p 
5. SVO Venlo  334p 
6. Schagen-Den Helder 326p 
7. SVA Amsterdam  303p 
8. Heerenveen e.o.  291p 

 

Tot slot 
RSV is hiermee als titelverdediger automatisch geplaatst voor 2018. Dat betekent dat er nog een tweede team 
uit West 2 mag deelnemen volgend jaar. In dat opzicht wordt er wat verwacht uit Den Haag, Gouda, Leiden en 
evt. andere COVS-teams uit West 2. Want nadat het NK-spelregels al jaren gedomineerd wordt door West 1 
teams, wordt het wat ons betreft tijd voor een wisseling van de wacht. Aan de top komen is één, maar aan de 
top blijven… 
Tot volgend jaar! 
 
Een trotse coach, namens het spelregelteam. 


