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RSV'er van het Jaar 2017
uitgereikt op 3 januari 2018 aan

P.W. Platteschor
Criterium

D

e onderscheiding "RSV'er van het Jaar" wordt uitgereikt aan een lid van de Rotterdamse
Scheidsrechters Vereniging (RSV) voor bijzondere verrichtingen die het lid voor de
scheidsrechterssport in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder in één jaar heeft
bewerkstelligd.

D

e prijs die bij de onderscheiding hoort is de Jan van Beveren-prijs. Jan was van 1972 tot
1992 vice-voorzitter en notulist in het bestuur. Hij zorgde met zijn gulle lach en goede
humeur altijd voor positieve energie. Bij zijn afscheid op 21 maart 1992 werd Jan het
erelidmaatschap toegekend. In datzelfde jaar overleed hij.

Toekenning

D
D

e RSV’er van het jaar 2017 is toegekend aan Peter Platteschor, voorzitter van de RSV.

Overweging

ankzij Peter heeft de RSV een overeenkomst met de sportclub Excelsior aan kunnen
gaan, die de RSV niet alleen beperkt geld kost, maar zelf geld oplevert als er meer dan
een bepaald bedrag wordt omgezet in de kantine.

P

eter regelt wekelijks voor alle wedstrijden van de sportclub Excelsior de scheidsrechters
en daar waar nodig het arbitrale trio. Peter regelt de arbitrale trio’s voor het grote
internationale Paastoernooi van de sportclub Excelsior.

D

ankzij zijn inzet heeft de COVS een proef gedaan met het landelijk voetbaltoernooi voor
scheidsrechters door 7 tegen 7 toe te staan. Onder sturing van Peter zijn er wijzigingen in
de spelregel wedstrijden voor scheidsrechters en voor de jeugd gerealiseerd. Buiten het
bovenstaande draagt Peter op een meer dan waardige wijze de RSV uit bij de clubs, de
overkoepelende organisaties zoals de COVS en de KNVB.

B
H

innen de RSV is Peter de verbindende factor. Bovenstaande zaken doet Peter naast zijn
drukke baan.

oewel het hoogst ongebruikelijk is om een bestuurslid voor te dragen en het ook niet
volgens de afspraken is die ooit door het bestuur ingesteld zijn, vindt de commissie dat
in het geval van Peter Platteschor een uitzondering gemaakt kan en moet worden.

