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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  
  Opgericht 14 januari 1924 

   

  
“Zwolle en Omstreken” 

  
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 26 maart 2012 
 

Aanwezig: J. van der Veen, voorzitter SZO; 
   J. Lahuis, secretaris SZO; 
   G.J. Kuiper, penningmeester SZO; 
   H. Schrik, bestuurslid (commissaris 1) SZO; 
   F.M. Mulder, bestuurslid (commissaris 2) SZO; 
 

   40 leden (incl. bestuur) van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.; 
 

   Genodigden (3) COVS District Oost en Zustergroepen. 
 

   Genodigden KNVB met kennisgeving afwezig. 
 

1 Opening  

 De voorzitter, Hans van der Veen, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Hij heet vervolgens de ere-voorzitter Jan Wissink en de ere-leden Klaas 
Muis en Herman Snijder, alsmede de Leden van Verdienste Jan Jongman, Fred 
Mulder, Bert de Roo, Meindert Schilstra, Joop Tabak en Teun van Unen van harte 
welkom. In het bijzonder heet hij welkom de genodigden van COVS District Oost, 
de heren Gerhard Langenkamp (voorzitter) en Jan Broekhuis (interim-secretaris en 
budgetbeheerder, tevens lid SZO). Van de KNVB District Oost (Regio A), de heren 
Siem de Jager en Jos Huis in ’t Veld (allen tevens lid van de SZO). Van onze 
zustergroep Nijverdal, de nieuwe secretaris André Meulenkamp en de heer G.J. 
Beltman. 
 

De voorzitter zegt dat we de laatste tijd veel tegenspoed hebben gekend en we de 
vorige week het bericht ontvingen dat Hans Boender met een herseninfarct is opge-
nomen in het ziekenhuis en thans nog op de intensive care ligt. Vanmorgen werd 
de voorzitter gebeld door Gea Weuring, de vrouw van Wim Weuring, om hem voor 
deze vergadering af te melden omdat hij vanmorgen onwel is geworden en naar het 
ziekenhuis is gebracht. Alvorens de agenda te willen vervolgen, vraagt de voorzitter 
één minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden en personen, die ons in het afge-
lopen jaar zijn ontvallen, zoals ons Lid van Verdienste Tonnie Eikelboom, Martha 
Tabak, de vrouw van ons Lid van Verdienste Joop Tabak maar ook recentelijk de 
voorzitter van onze zustervereniging de Scheidsrechtersvereniging Meppel uit COVS 
District Noord, Eddy Spraakman, waarmee we heel goed contact onderhielden. De 
voorzitter vraagt een ieder hen staand – voor zover mogelijk – te gedenken. 
 

Hij verklaart de Algemene Vergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
hiermee voor geopend. 
 

 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2011  

 De voorzitter stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar 21 
maart 2011 aan de orde en vraagt of er nog aan- of opmerkingen zijn. Er zijn geen 
aan- of opmerkingen, zodat de notulen onder dankzegging aan de secretaris Jan 
Lahuis ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen  

 Ingekomen stukken 
De secretaris deelt mede dat er zoals gewoonlijk weer de telefonische, schriftelijke 
en mondelinge berichten van verhindering zijn ontvangen, evenals de afmeldingen 
per e-mail van de volgende personen: Jorn van Eck uit Nunspeet, Johan Hut uit ’t 
Harde, Jan Kamphuis uit Heerde, Gerard Ticheloven uit Dronten, de Scheidsrech-
tersvereniging Deventer e.o. (door secretaris Jan Krooshof), Dick Lamers uit Zwolle, 
Marco Meeuwissen uit Zwolle, Ep Vinke uit Heerde, Stan Burm uit Zwolle, Tiemen 
de Boer uit Emmeloord, Geert van Eerde uit Tollebeek, Steven Korf uit Emmeloord, 
Gerrit Meun uit Urk, Martin Vegterlo uit Nagele, Wilco Jansen uit Zwolle, Albert 
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van der Scheer uit IJsselmuiden, Jannes Fijn uit Hattem, Wim Berse uit Zwolle, 
Nico Poelarends uit Vinkenbuurt, Wout en Remco Jongman uit Emmeloord, Wim 
Weuring uit Zwolle, Fred Savelkoel uit Zwolle en Peter Pot uit Zwolle. 
Er zijn drie ingekomen stukken ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering 
van 26 maart 2012 ontvangen. In de eerste plaats een uitnodiging van de Scheids-
rechtersvereniging Nijverdal e.o. voor hun Algemene Ledenvergadering van maan-
dag 2 april 2012 te Nijverdal. In de tweede plaats een uitnodiging voor het IJssel- 
en Berkeltoernooi te organiseren door de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. 
op zaterdag 9 juni 2012 en een verzoek van het VCN – ontvangen via COVS District 
Oost – om de veld- en zaalvoetbaltoernooien van de COVS op een andere datum te 
laten plaatsvinden dan tot dusver geschiedde en of de COVS-groepen in de Distric-
ten daarmee kunnen instemmen. De secretaris stelt voor om deze brief te laten be-
handelen in de eerstvolgende bestuursvergadering. De uitnodiging met stukken 
voor de Jaarlijkse Algemene Districtsvergadering (JADV) van COVS District Oost op 
16 april 2012 is nog niet ontvangen. Dat geldt eveneens voor de uitnodiging voor de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland die in mei plaatsvindt. Er 
zijn verder geen ingekomen stukken ten behoeve van behandeling op de Algemene 
Ledenvergadering van de SZO. 
Mededelingen 
De secretaris wil de leden van de SZO nogmaals wijzen op de website van de COVS. 
Ga naar www.covs.nl - dan naar Groepen - dan naar de groep Zwolle - daar staan 
de berichten op. Af en toe komt er een bericht op de homepage, maar er wordt 
zoveel gepubliceerd door COVS- groepen over artikelen die ook in de pers staan, 
dat de berichten van de SZO na een halve dag al niet meer zichtbaar zijn, waardoor 
men door moet scrollen naar de volgende pagina. Onder de groep Zwolle staan de 
laatste publicaties onderaan. Als je helemaal doorscrollt naar onderen, dan staan 
daar de notulen van alle bestuursvergaderingen, nadat ze goedgekeurd en vastge-
steld zijn. In het laatste artikel helemaal onderaan, staan alle gegevens over de 
SZO, het bestuur en allerlei onderwerpen. Hieraan hangen ook diverse formulieren, 
zoals o.a. de aanmeldingsformulieren 
Via de trainingsgroep Emmeloord zijn er leuke trainingspakken aangeschaft via een 
sponsor aldaar. Sinds kort is er ook een heel mooie sporttas verkrijgbaar met het 
logo van de SZO. Als er minimaal 10 exemplaren worden besteld, bedraagt de prijs 
€ 29,75 (inclusief btw). 
De secretaris wil de leden verzoeken om in het kader van Lief en Leed eventuele 
gevallen van ziekte en ernstige blessures in hun omgeving door te geven aan één 
van de bestuursleden, zodat er zo mogelijk actie kan worden ondernomen.  
De voorzitter constateert een hele lange lijst van afmeldingen, maar het is toch wel 
fijn dat mensen de moeite nemen om zich af te melden en sluit hiermee dit agenda-
punt af. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan 

4 Jaarverslag 2011 van de secretaris  

 De voorzitter stelt het Jaarverslag 2011 van de secretaris aan de orde. Zijn er nog 
aan- of opmerkingen of vragen? Er zijn verder geen aan- en opmerkingen, zodat het 
Jaarverslag 2010 onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis onder applaus 
ongewijzigd wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

5 Jaarverslag 2011 van de penningmeester  

 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, die een toelichting zal geven 
op het Jaarverslag 2011. Iedereen heeft de financiële stukken ontvangen. We doen 
het dit jaar net als vorig jaar door de financiële cijfers – via onze beamer – op het 
scherm te zetten. De penningmeester geeft per onderdeel een toelichting. Als pen-
ningmeester wil je altijd graag een positief saldo hebben, maar dit jaar heeft het 
bestuur zich “verkeken” op de kosten van het clubblad dat vanwege het 50-jarig 
bestaan van het “Scheidsrechterskontakt” in dikkere uitgaven is uitgebracht. We 
hebben al onze ere-leden en leden van verdienste aan het woord gelaten. Ook stond 
er in elke uitgave een prijsvraag. Daarnaast was de omslag in een ander jasje ge-
stoken. Door deze dikkere uitgaven waren de portokosten ook hoger en konden de 
exemplaren niet door de redactieleden worden geniet, omdat dit niet onder de niet-
machine paste, zodat het nieten door de drukker moet gebeuren. Met deze extra 
kosten had het bestuur geen rekening gehouden. De penningmeester zegt, dat het 
hem nog steeds meevalt, dat in verband met de kredietcrisis er nog zoveel voetbal-
verenigingen zijn, die een donatie over maken naar de SZO. Het bestuur zegt toe 
dat we de kosten in 2012 in de hand trachten te houden. We zijn een gezonde ver-
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eniging, die geen eigen clubhuis heeft. Dat heeft nadelen, maar de voordelen wegen 
hier ruimschoots tegen op. We hebben geen vaste lasten van een eigen gebouw. We 
hebben daarvan echter ook geen inkomsten. Het aantal leden is nagenoeg gelijk 
gebleven. De penningmeester vraagt of er nog op- en/of aanmerkingen zijn. Harwie 
Kluinhaar vraagt hoe het zit met de inkomsten van de subsidie van de KNVB voor 
de shuttle-run-testen, die niet meer worden gehouden, omdat er nu maatwerkbij-
eenkomsten worden georganiseerd. Deze inkomsten zullen inderdaad komen te ver-
vallen, maar we hebben ook geen kosten meer. Het leverde per saldo weinig op. De 
inkomsten van de KNVB dekten ongeveer de kosten. De KNVB heeft ook aangekon-
digd, dat zij de bijdrage in de vorm van een subsidie heroverwegen. COVS-groepen, 
die meer doen als promotie van spelregels e.d. zullen een andere – wellicht – hogere 
bijdrage ontvangen. We zullen dit moeten afwachten. 
Er zijn verder geen vragen en aan- en opmerkingen meer, zodat het Jaarverslag van 
2010 van de penningmeester onder dankzegging aan de penningmeester Gerrit 
Kuiper onder applaus wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

6 Verslag kascommissie  

 De voorzitter geeft het woord aan de vertegenwoordiger van de kascommissie, die 
bestaat uit de leden Johan Hut en Dick Ruiter. Reservelid is Bert de Roo. Hij geeft 
het woord aan Dick Ruiter. Hij zegt dat de kascommissie geen onvolkomenheden 
heeft kunnen ontdekken en stelt de Algemene Ledenvergadering van de SZO dan 
ook voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
Onder applaus voor het gevoerde financiële beleid wordt het voorstel om de pen-
ningmeester en het bestuur decharge te verlenen door de Algemene Vergadering 
over genomen. 
 

 

7 Verkiezing kascommissie  

 Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om Johan Hut te bedanken voor 
zijn inspanningen en om Dick Ruiter in de kascommissie te herbenoemen. Johan 
Hut treedt volgens het Huishoudelijk Reglement af. Het bestuur stelt voor om de 
reserve, de heer Bert de Roo te benoemen in de kascommissie. De voorzitter zegt, 
dat er thans weer een nieuwe reserve in de kascommissie moet worden benoemd. 
De voorzitter kijkt de zaal rond en vraagt wie zich geroepen voelt om als reserve op 
te treden. De heer M.H. Blankvoort uit Hattem biedt zich spontaan aan. 
 

 

8 Vaststelling contributie 2012  

 Overeenkomstig het bestuursbesluit d.d. 4 februari 2009, dat de contributie na de 
Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2009 de eerste drie jaar niet zal worden 
verhoogd, stelt het bestuur voor om de contributie over 2012 niet te verhogen. De 
voorzitter gaat er vanuit, dat de vergadering hier mee kan instemmen. De Algemene 
Vergadering gaat akkoord. 
 

 

9 Vaststelling begroting 2012  

 De voorzitter geeft opnieuw het woord aan de penningmeester. De penningmeester 
zegt, dat hij dit punt bij agendapunt 5 reeds heeft meegenomen. Er is net als in de 
voorgaande jaren voortgeborduurd op de financiële administratie van vorig jaar, 
met dien verstande, dat we dit jaar de financiën nauwlettender in het oog zullen 
gaan houden en we het budget beter gaan beheren. Er zijn verder geen vragen, zo-
dat ook de begroting voor 2012 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 

10 Bestuursbeleid  

 De voorzitter dankt alle SZO-leden, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor 
onze Scheidsrechtersvereniging. Hij denkt daarbij in eerst instantie aan zijn mede-
bestuursleden, die vele uren vrijmaken om de vereniging draaiende te houden. En 
verder de Redactiecommissie van Wout en Wilma Jongman, daarbij geassisteerd 
door Fred en Netty Mulder en Feikje en Jan Westerhof. De redactie doet al jaren 
fantastisch werk en zorgt er ieder jaar voor dat we vijf keer per jaar een heel mooi 
clubblad in de bus krijgen. Het clubblad is ook het visitekaartje van de SZO. Het 
bestuur is uiteraard blij met de adverteerders in ons clubblad. Onlangs hebben wij 
van enkele adverteerders afscheid moeten nemen. Maar gelukkig zijn er anderen 
voor in de plaats gekomen. Dank aan hen, die ons jaren hebben gesteund en dank 
aan de nieuwe bedrijven die ons hopelijk voor een aantal jaren willen steunen. Ons 
clubblad heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van het 50-jarig bestaan. Het 
waren 5 nummers met leuke interviews en mooie puzzels. De kaartavonden worden 
verzorgd door Marinus Blankvoort, geassisteerd door Gradus Wezenberg. De kaart-
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avonden worden goed bezocht en er wordt in een goede sfeer gekaart. Iedere keer 
heeft Marinus weer voor leuke prijzen gezorgd. En Jan Lahuis is met zijn laptop 
paraat om de uitslagen en standen bij te houden. De Kerstbingo en het Jan Willem 
van Essen zaalvoetbaltoernooi zijn al vele jaren onze andere vaste activiteiten. De 
SZO heeft op dit moment twee trainingsgroepen, namelijk in Emmeloord en in 
Hattemerbroek. In Emmeloord hebben de leden Tiemen de Boer en Gerrit Beekman 
het stokje overgenomen van Jan Jongman. In Emmeloord wordt goed aan de weg 
getimmerd. Dankzij een sponsor heeft de groep de beschikking gekregen over mooie 
trainingspakken met initialen en een sporttas. Het trainingspak hangt aan de wand 
en de sporttas staat naast de laptop en beamer van de secretaris. Hoofdzakelijk het 
werk van Jan Jongman. Jullie zijn goed bezig in de polder. Daar kunnen we jaloers 
op zijn. De leden van de SZO worden in de gelegenheid gesteld om de sporttas te 
bestellen. Voor het trainingspak moeten we dit nog verder onderzoeken. We zullen 
trachten dit in Hattemerbroek ook van de grond te krijgen. In Hattemerbroek wordt 
de training afwisselend verzorgd door een groep van 4 personen, te weten Herman 
van Diepen, Siem de Jager, Jaco Schoonhoven en Wim Weuring. Af en toe staat 
Jos Huis in ’t Veld, de vroegere trainer hen nog wel eens bij. Dit wisselend systeem 
werkt tot nu heel goed. Ook de opkomst is goed te noemen. In Hattemerbroek werd 
begonnen op de donderdag, maar inmiddels wordt de training weer verzorgd op 
dinsdag. 
Vermeldenswaardig zijn de reacties van verschillende voetbalverenigingen, die naar 
aanleiding van ons verzoek om een donatie aan de SZO, hebben gereageerd. Veel 
voetbalclubs ondersteunen onze vereniging met een geldbedrag. Hiermee kunnen 
we dan weer activiteiten ontplooien richting die verenigingen in de vorm van het or-
ganiseren van spelregelinstructieavonden. In de afgelopen tijd hebben de secretaris 
en de voorzitter diverse clubs bezocht. De belangstelling op die avonden was erg 
goed. Het bestuur van de SZO wil dit graag uitbreiden en nog meer clubs benade-
ren om de voetballertjes op een leuke manier kennis te laten maken met de spel-
regels. Wij beschikken nu over goede apparatuur. De voorzitter maakt een compli-
ment naar Jan Lahuis, voor de wijze waarop hij dit alles heeft georganiseerd en ge-
perfectioneerd. Ook binnen onze eigen vereniging kunnen we nu e.e.a. presenteren 
bijvoorbeeld bij onze beide trainingsgroepen. 
De voorzitter zegt dat het beleid van de SZO erop is gericht om goede verhoudingen 
te hebben met de KNVB, met name de regiocommissies en het COVS Districtsbe-
stuur, alsmede de zusterverenigingen in COVS District Oost. Met vertegenwoordi-
gers van de werkcommissie Regio A hebben wij in ieder geval 1x per jaar een goed 
overleg. 
De voorzitter vraagt tenslotte aandacht voor het initiatief van Rob de Visser, die 
voor de opgeleide scheidsrechters in Afrika een inzameling houdt van oude en niet 
meer gedragen scheidsrechterskleding. Het bestuur van de SZO wil hem hierbij wel 
helpen en doet een oproep aan de leden om eventuele niet meer gebruikte scheids-
rechterskleding in te leveren bij het bestuur van de SZO. Wij zorgen er dan voor dat 
het bij Rob de Visser komt. 
De voorzitter vraagt of er nog aan- en opmerkingen zijn op het door het bestuur 
gevoerde beleid. Deze zijn er niet, zodat de voorzitter dit punt afsluit. 
 

11 Bestuursverkiezing  

 De voorzitter zegt dat volgens het rooster van afreden overeenkomstig artikel 13, lid 
3, van het Huishoudelijk Reglement, de voorzitter J. van der Veen, en Commissaris 
2, de heer F.M. Mulder, periodiek aftredend zijn. De heren Van der Veen en Mulder 
hebben onlangs in een bestuursvergadering kenbaar gemaakt, dat zij zich voor een 
volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stellen. Het bestuur stelt de Algemene Ver-
gadering voor de beide bestuursleden te herbenoemen. Er volgt applaus, zodat zij 
hiermede zijn herkozen. 
 

 

12 Rondvraag  

 De voorzitter deelt mede dat een rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen, 
waarop door het bestuur een antwoord kan worden gegeven. Mocht er op dat 
moment geen antwoord kunnen worden gegeven dan neemt het bestuur deze vraag 
en eventuele opmerkingen en toelichtingen mee in het bestuur of zoekt e.e.a. uit, 
waarna een antwoord volgt. De rondvraag is dan ook niet bedoeld voor het voeren 
van een discussie over een bepaald onderwerp. Opmerkingen over het gevoerde 
beleid horen bij agendapunt 10 thuis. De voorzitter vraagt, wie we kunnen noteren 
voor de rondvraag. Alleen Jan van Dijk steekt zijn vinger op. 
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Jan van Dijk zegt, dat hij aan het eind van het vorig seizoen zag, dat op de website 
van de COVS integraal de volledige promotie- en degradatielijst van het hele KNVB 
District Oost gepubliceerd was. Hij vindt dit persoonlijk niet zo’n wenselijke situa-
tie. Hij vraagt wat daarvan de reden is geweest. De secretaris zegt dat hij het heeft 
gekregen en openheid van zaken heeft gegeven, maar hij kan zich de vraag wel 
voorstellen. Jan van Dijk zegt dat we daar voorzichtiger mee moeten zijn. De secre-
taris zegt hier niet zo bij stil te hebben gestaan en zal dit punt ter harte te nemen 
en de volgende keer daar zorgvuldiger mee omgaan. Jos Huis in ’t Veld, zegt dat er 
bij de KNVB ook verbetering in zit. Het jaar daarvoor had de KNVB zelf een boekje 
uitgegeven, dat zelfs bij voetbalverenigingen op de bestuurstafel lag. Er zit dus wel 
verbetering in. 
 

13 Huldigingen  

 De voorzitter zegt dat dit altijd een feestelijk agendapunt is. De voorzitter zegt dat 
we enkele jubilarissen hebben van 25 jaar, 40 jaar en 65 jaar lid van de COVS. 
Fred Mulder verzorgt de bloemen. Hij geeft het woord aan de voorzitter van COVS 
District Oost, de heer Gerhard Langenkamp, die zal worden geassisteerd door de 
heer Jan Broekhuis. 
Gerhard Langenkamp, zegt dat het wederom veel genoegen doet om aanwezig te 
zijn in het Zwolse. Oude bekenden en minder bekenden etc. Het geeft altijd een 
prettig gevoel. Hij dankt het bestuur dat hij de tijd en ruimte krijgt om deze jubila-
rissen in het zonnetje te kunnen en mogen zetten. Hij doet dit met zijn mede be-
stuurder en lid van onze groep, Jan Broekhuis. Die heeft er altijd veel plezier in en 
de voorzitter van COVS District Oost gunt hem dit plezier. Hij zegt dat er een regel 
is in het districtsbestuur dat bestuursleden geen leden van hun eigen groep mogen 
huldigen. Voor Jan Broekhuis maken ze echter een uitzondering. 
25 jaar lid van de COVS. Iemand die 25 jaar lang lid is en zijn lidmaatschap trouw 
heeft vervuld binnen deze club. Niet op de voorgrond wil treden en ook niet heeft 
gestaan en daar waarschijnlijk ook geen behoefte aan had. Heeft geen bestuurs-
functie gehad of in een commissie gefunctioneerd. Toch 25 jaar trouw lid van de 
SZO. Dat is op zich al een prestatie waard. En als je dan uit Kampen moet komen, 
is dat een extra prestatie. De heer Langenkamp heeft het over de heer J. Veraar uit 
Kampen. De heer Veraar komt reeds naar voren, zodat hem de versierselen kunnen 
worden opgespeld. De heer Veraar wordt van harte gefeliciteerd en wordt de speld 
opgespeld en wordt namens het bestuur een boeket bloemen overhandigd. 
40 jaar lid van de COVS. Iemand die 40 jaar lang lid is en ook buiten de stadsmu-
ren van Zwolle vertoeft. Het is iemand die de heer Langenkamp persoonlijk altijd 
hoog in het vaandel heeft staan. Dat zal ook wel zo blijven. Binnen SZO ook nooit 
op de voorgrond getreden. Heeft ook geen bestuurs- of commissiefunctie vervuld. 
Vanaf 1972 trouw lid van de COVS. Heeft zich als zodanig ook geprofileerd en heeft 
zich op de velden waar weten te maken. Een prima iemand, die zijn functie als 
scheidsrechter altijd met verve heeft vervuld en nog steeds. Vorig seizoen was de 
heer Langenkamp toevallig aanwezig bij de wedstrijd VEVO – EZC ’84. Hij kwam 
daar de huidige jubilaris tegen. Na een kortstondig gesprek – want er was iets aan 
de hand – kwam er een dame op leeftijd snel (snel tussen aanhalingstekens) en riep 
tegen hem: “Je moet snel naar huis om de tas te pakken, want bij SEH is er geen 
scheidsrechter”. En weg was hij. Hij praatte niet verder meer en zei geen goeie dag. 
Hij zag hem nog door de bosjes met zijn brommertje weg “tuffen”. Dat is typisch 
nog een scheidsrechter zoals het hoort. Dat vindt hij dan. De mentaliteit van de 
sportman, van dè scheidsrechter. Daar moet de COVS en de KNVB zuinig op zijn.  
Ik heb het over de heer W.J. de Graaf. Hij heeft hem niet zien zitten. Hij is er niet, 
helaas! De heer Langenkamp, zegt dat hij zijn verhaal voor niets heeft verteld. Hij 
vraagt of we in de gaten hadden, dat het over hem ging. Dat hadden we niet. Het 
kan natuurlijk ook, dat zijn bromfiets het heeft begeven. Maar goed, het bestuur 
van de SZO zal de uitreiking van de speld verder wel regelen. De volgende jubilaris, 
is ook een 40jarige. De heer Langenkamp zegt te vermoeden dat hij ouder is dan 40 
jaar. 40 jaar lid van de SZO. Hij heeft zijn ziel en zaligheid gegeven aan de SZO. Dit 
mede gezien zijn staat van dienst. Heeft volgens de heer Langenkamp altijd buiten 
de Zwolse stadsmuren rond gezworven. Hij waagt het te betwijfelen of het wel een 
echte Zwolse blauwvinger is. Vanaf 1972 heeft hij namens de SZO de Toto en Lotto 
beheerd. Vanaf 1987 als Commissaris 2, was hij de 2e penningmeester van de SZO 
en hij vertegenwoordigt het bestuur in de Redactie van het clubblad, het 
Scheidsrechterskontakt. Verder vervult hij nog vele functies voor de KNVB, waar-
onder rapporteur, praktijkbegeleider van jonge scheidsrechters. Daarnaast is hij 
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nog scheidsrechter bij de jeugd. Sinds 1999 is hij Lid van Verdienste van de SZO 
en in 2008 onderscheiden met de Gouden Scheidsrechter. Fred Mulder, iedereen 
had het natuurlijk al begrepen dat het over jou ging. “Fred, waar ben je?” Hij stond 
natuurlijk al geruime tijd achter Gerhard Langenkamp, want Fred verzorgt bij de 
huldigingen altijd de bloemen. De voorzitter van COVS District Oost feliciteert Fred 
met deze onderscheiding. Jan Broekhuis spelt hem de bijbehorende versierselen, 
de speld op. De heer Gerhard Langenkamp zegt dat zijn taak er op zit en geeft het 
woord gaarne weer aan de voorzitter van de SZO. De voorzitter van de SZO bedankt 
de voorzitter van COVS District Oost, die e.e.a. weer op zijn eigen wijze heeft gepre-
senteerd. De voorzitter zegt, dat we een bijzondere gast in ons midden hebben. De 
heer Th.H.M. (Theo) Solen voormalig landelijk voorzitter van de COVS. Geweldig dat 
hij hier is, maar dat heeft ook een bedoeling. Volgens de voorzitter moet Jan Lahuis 
nu wat onderbuikgevoelens krijgen maar hij geeft het woord aan Theo om een speld 
uit te reiken. De heer Solen zegt dat hij iets zou vertellen over de Deventer Scheids- 
rechtersvereniging die onlangs een prachtig jubileum achter de rug hebben. Er was 
een delegatie van de SZO op de receptie aanwezig. Maar dat was even een afleiding, 
want hij komt voor de secretaris van de SZO, Jan Lahuis. Veertig jaar lid van de 
COVS. Hij is in 2007 Lid van Verdienste geworden van COVS Nederland. Hij is 40 
jaar geleden lid geworden van COVS “Hondsrug e.o.”. Hij heeft van alles gedaan, 
dat hoeft niet allemaal te worden herhaald. Maar wat Jan Lahuis in die 40 jaar tijd 
allemaal gedaan heeft voor de COVS, dat is ongelooflijk. Op de Jaarvergadering is 
Jan gekenmerkt als een COVS’er in hart en nieren. Dag en nacht voor de COVS 
bezig, soms wel eens ten koste van de liefde thuis. Maar ook zo als een milieu-amb-
tenaar betaamt. Heel zorgvuldig, maar af en toe ook een beetje eigenwijs. Dat is de 
persoon Jan Lahuis. De heer Solen heeft hem op 4 april 2004 de Gouden Scheids-
rechter mogen opspelden. Het zelfde moment, dat hij Lid van Verdienste werd van 
COVS “Hondsrug e.o.”. De COVS, waaronder Jan Lahuis, Klaas Muis en Hans de 
Wild, heeft hem verzocht om voorzitter te worden van de landelijke COVS. De COVS 
had een verhouding met de KNVB, waarin nog wel wat werk te doen was. De heer 
Solen was toen aftredend voorzitter van de Districtsscheidsrechterscommissie van 
de KNVB. Hij zegt er helemaal geen spijt van te hebben gehad om voorzitter te zijn 
geworden van de landelijke organisatie van de COVS. Hij heeft de COVS tien jaar 
lang op zijn manier gediend. Een prachtig 75-jarig jubileum in 2007, een heel mooi 
convenant met de KNVB en ruime randvoorwaarden voor de scheidsrechters, rap-
porteurs, praktijkbegeleiders, waarnemers en docenten. De hele voetbalarbitrage 
hebben Jan en hij op een hoger niveau gebracht met het bestuur van de KNVB van 
toen. We hadden toen een beleidsplan voor de kwaliteit van de arbitrage. We had-
den de waakhond en de wervingsfolder “De Scheidsrechter als teamspeler”. We zijn 
ten dienste van de voetbalsport. De heer Solen zegt dat hij 10 jaar lang enorm veel 
steun heeft beleefd aan Jan Lahuis. Wat hij vergat, onthield hij. Wat hij verzuimde, 
tipte hij hem. De stukken voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering waren allemaal 
“top”. We moeten het betreuren dat er een moment kwam, dat het bestuur moest 
aftreden vanwege ontoelaatbare krachtenvelden binnen COVS Nederland, te begin-
nen vanuit het COVS District Noord en vanuit COVS District Zuid II. Een Jaarver-
gadering, die het beleid accordeert als gewenst beleid voor de toekomst en als dan 
twee districten besluiten om op hun eigen wijze verder te gaan dan is er geen weg 
mogelijk voor een volgende fase voor een verdere herstructurering. De heer Solen is 
nog van mening dat de COVS zich moet ombuigen naar een serviceverlenend insti-
tuut ten dienste van de sportarbitrage. We leven in een wereld, waarin de commu-
nicatie, de digitale omgeving, supersnel is. De discussie over wel of geen digitaal 
clubblad. Hij zegt het niet te zullen doen. Als je iets in handen hebt, leest dat ook 
erg prettig. Je kunt ook nog eens iets naslaan. In dat hele krachtenveld heeft Jan 
Lahuis 40 jaar lang zijn stinkende best gedaan, met heel veel emotie. Ook heel veel 
mooie momenten, lachen, mooie BCN-weekenden, maar ook wel met …-momenten 
(kwalitatief uitermate teleurstellend). De pijn bij Jan is, dat ze zijn hobby, het lan-
delijk secretariaat van COVS Nederland, hebben afgenomen. De heer Solen kijkt er  
iets anders tegen aan, maar dit is de beleving van Jan. Dat is het risico als je hoog 
in de boom zit en dit krachtenveld niet altijd in de hand hebt. Voor de wijze waarop 
Jan Lahuis dit heeft gedaan, met de oprechtheid, de zuiverheid en eerlijkheid, heeft 
hij diep respect. Toen de voorzitter Hans van der Veen hem vroeg of hij de speld 
van 40-jaar zou willen uitreiken, heeft hij dat niet willen weigeren. Theo heeft dat 
gedaan bij de uitreiking van de Gouden Scheidsrechter, maar bij het 75-jarig jubi-
leum was hij demissionair en was dat voorbehouden aan iemand anders (Robert 
Domhof). Hij heeft deze uitreiking alleen willen doen als COVS Nederland of het 
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districtsbestuur van COVS District Oost, hiermee akkoord ging. Hij is geen lan-
delijk voorzitter meer en dan weet hij zijn plaats en heeft in die zin daar geen taak 
meer in. Dan zijn er enkele etiquettes, die hij wil nastreven. Vandaar dat hij hier 
vandaag staat om Jan Lahuis de 40-jarig lidmaatschapsspeld op te spelen. Hij wil 
hem daarmee feliciteren, maar wil ook het bestuur van de SZO van harte felicite-
ren. Dat het hen gelukt is, om Jan Lahuis aan de bestuurstafel te krijgen. Dat is 
een groot compliment waard. Als hij het clubblad leest en de bijdrage die hij daar 
aan levert dan is Jan Lahuis een voorbeeld voor ons allemaal. Van harte proficiat. 
De voorzitter van de SZO, Hans van der Veen, feliciteert Jan met zijn speld, maar  
vraagt Theo even te willen blijven staan. Hij wil ook Theo Solen bedanken voor zijn 
mooie woorden en zijn komst naar Zwolle om de speld uit te reiken. De voorzitter 
overhandigt hem een mooi boeket bloemen voor thuis. 
De voorzitter vraagt of de heer en mevrouw De Leeuw naar voren willen komen. Hij 
zegt dat de heer Piet de Leeuw ons oudste lid is, waar we trots op zijn. Dat hij nog 
in goede gezondheid met zijn vrouw in ons midden is en nog steeds activiteiten van 
de SZO bezoekt, alhoewel dat bij de vorige Kerstbingo “de mist in ging”, omdat hij 
de weg naar “De Vrolijkheid” niet kon vinden omdat diverse afslagen waren afge-
sloten. Piet de Leeuw is 65 jaar lid van de COVS en het bestuur van de SZO vond 
het leuk om hier vanavond op de Algemene Ledenvergadering aandacht aan te be-
steden. De landelijke COVS kent geen speld voor het 65-jarig lidmaatschap. De 
SZO heeft een mooie oorkonde gemaakt, die de voorzitter nu aan hem wil uitreiken. 
De voorzitter hoopt dat de oorkonde een mooi plekje krijgt in zijn huis. Hij belooft 
dat te zullen doen. Zijn vrouw krijgt nog een mooi boeket bloemen. De voorzitter 
zegt dat we nog iemand willen huldigen, waarvoor hij het woord geeft aan de secre-
taris. Jan Lahuis zegt dat we in het afgelopen jaar een mooie prijsvraag hebben ge-
had in ons clubblad ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van ons clubblad 
“Scheidsrechterskontakt”. Dat heeft hij mogen verzorgen. In alle 5 nummers werd 
een prijsvraag opgenomen. Er hebben in totaal 16 mensen meegedaan. In het eer-
ste nummer stonden cryptische omschrijvingen van plaatsnamen, in het tweede 
nummer een gewone kruiswoordpuzzel, in het derde nummer 4 sudoku-puzzels, 
waarvan 2 met letters, de vierde was een logikwis, ook de moeilijkste en in het vijf-
de nummer werden spreekwoorden en gezegden opgenomen. Uiteindelijk is er één 
winnaar uit de bus gekomen en we hebben van tevoren afgesproken, dat die per-
soon een scheidsrechterstenue naar eigen keuze ter waarde van € 100,= mocht 
uitzoeken. Bert de Roo is winnaar geworden en de secretaris vraagt een applaus, 
want hij heeft geen enkele fout gemaakt. Er waren 200 punten te verdienen en die 
heeft Bert allemaal in de wacht gesleept. Het bestuur heeft d.m.v. de voorzitter con-
tact met hem gezocht, wat hij wilde hebben. We hebben een mooi scheidsrechters-
shirt uitgezocht, maar ook een mooi monster van Nationaal Pen, dat we aan hem 
overhandigen. Ook twee flessen rode wijn en een boeket bloemen voor Johanna, 
zijn vrouw. Als aandenken heeft de secretaris nog een mooi certificaat met omlijs-
ting gemaakt. Bert wordt van harte gefeliciteerd met zijn resultaat. De secretaris 
zegt dat hij deze prijsvraag graag had willen continueren, maar gelet op het budget 
van de Redactie en het clubblad, kan dat helaas niet. Binnen het bestuur is name-
lijk besloten om het aantal pagina’s in het clubblad te beperken tot maximaal 16 à 
20 en dan is er voor een prijsvraag helaas geen ruimte. Misschien dat het in de toe-
komst nog weer eens gebeurt. Dit was de bijdrage van de secretaris. De voorzitter 
dankt de secretaris voor zijn bijdrage, waar hij het afgelopen jaar ook weer druk 
mee is geweest. Het is door iedereen heel goed ontvangen. 
De voorzitter zegt, dat hij nog een boeket bloemen heeft. Deze is bedoeld voor de 
voorzitter van COVS District Oost, Gerhard Langenkamp. Hij is niet alleen voorzit- 
zitter van COVS District Oost maar ook van Scheidsrechtersvereniging Deventer. 
We hebben al jaren een prima contacten met elkaar. Op de receptie ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan van de DSV, is Gerhard benoemd tot Lid van Verdienste 
van de KNVB. Een geweldige waardering. Er volgt applaus. De voorzitter van de 
SZO vindt het leuk om een boeket bloemen te mogen uitreiken voor deze onder-
scheiding. 
 

14 Genodigden aan het woord  

 De voorzitter vraagt, wie de secretaris mag noteren om het woord te voeren bij dit 
agendapunt. De heer Jan Broekhuis, de heer Gerhard Langenkamp en de heer Jan 
Wissink melden zich. 
De heer Jan Broekhuis wil het heel erg kort maken. Hij wil het bestuur van de SZO 
bedanken voor de aanwezigheid op de receptie van hun 50-jarig huwelijksfeest. Hij 
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en zijn vrouw hebben dit heel erg gewaardeerd. 
Gerhard Langenkamp dankt het bestuur voor de uitnodiging voor de Algemene Le-
denvergadering, die altijd in een goede sfeer verloopt. Als er in het bestuur wordt 
gevraagd wie er namens het districtsbestuur wordt afgevaardigd naar Zwolle, dan 
is er geen discussie mogelijk want dat is de voorzitter. Een fijne behouden club, 
waar de saamhorigheid op een hoog plan staat, ondanks dat het een groot gebied 
behelst. Hij wil het bestuur danken voor de organisatie van het Jan Willem van Es-
sen zaalvoetbaltoernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. 
Hij verzoekt het bestuur goed te kijken naar de notitie van het VCN, betreffende de 
speeldata. Hij feliciteert de voorzitter Hans van der Veen en commissaris Fred Mul-
der voor hun herbenoeming. Verder gaan de felicitaties naar de heren De Ruiter en 
De Roo voor hun (her)benoeming in de kascommissie. Dat geldt ook voor de heer 
Blankvoort als reservelid. Hij feliciteert de familie P. de Leeuw met het 65-jarig lid-
maatschap van de COVS. Een bijzondere prestatie. Dat zij hier nu beiden aanwezig 
zijn verhoogt de feestvreugde nog meer. Hij feliciteert alle jubilarissen en ook daar-
bij Jan Lahuis, waar hij de gelegenheid niet kreeg door de aanwezigheid van Theo 
Solen. Jammer is dat de jeugdspelregelwedstrijden in deze omgeving, maar ook in 
Deventer en andere plaatsen in Nederland niet meer van de grond komen. Dat is 
wel jammer. Daar heeft de COVS eigenlijk ook nauwelijks invloed meer op. Hij feli-
citeert de heer Bert de Roo voor het winnen van de prijsvraag. Alle vragen goed, een 
goede prestatie. Het spijt hem bijzonder te moeten mededelen, dat de heer Toon 
Schutte te kennen heeft gegeven met ingang van 16 april 2012 te willen stoppen 
als secretaris van COVS District Oost. Hij stopt eveneens als secretaris van de spel-
regelcommissie. Het bestuur van COVS District Oost betreurt dit besluit, maar res-
pecteert ook zijn besluit. Hij heeft toegezegd om de honneurs waar te nemen als de 
secretaris van de spelregelcommissie, zolang er geen vervanger is gevonden. Dat wil 
dus niet zeggen dat er geen nieuwe kandidaten voor het bestuur moeten komen. 
Karel Struik uit Voorthuizen zal de plaats innemen van Henk Huntink als vertegen-
woordiger van de COVS in de Districtsscheidsrechterscommissie van de KNVB 
District Oost. Voor de opvolging van Toon Schutte is het districtsbestuur in een 
vergevorderd stadium gekomen om deze vacature op te vullen. Het voert nu te ver 
om hierover reeds concrete mededelingen te doen en een naam te noemen. Het ziet 
er in elk geval goed uit voor COVS District Oost. De bestuurlijke vernieuwingen, die 
er binnen afzienbare tijd binnen de KNVB zullen ontstaan, zal tot gevolg hebben 
dat er voor COVS Nederland een leegte ontstaat. De plannen zijn om de kwaliteits-
zetel binnen de Hoofdscheidsrechterscommissie van de KNVB in Zeist op te heffen, 
zodat de COVS daarin geen enkele invloed meer heeft. Hij ziet het dan ook als een 
uitkleding van de belangenvereniging COVS. Hij hoopt dat de bestuurders in Zeist 
tijdig tot inkeer komen. De verhouding met de Districtscommissie Scheidsrechters-
zaken is naar behoren en in goed overleg is er een bezwarencommissie benoemd 
waarin ook de COVS is vertegenwoordigd. Hopelijk blijft dit ook bestaan in de toe-
komst. Ook dat is nog maar de vraag. De heer Langenkamp feliciteert de voorzitter 
met de vlotte wijze van vergaderen. Hij wenst dat het de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. tot in lengte van jaren goed mag gaan. Tot ziens bij een volgende COVS-
gelegenheid. 
De voorzitter dankt de heer Langenkamp voor de mooie woorden. Als laatste komt 
Jan Wissink ere-voorzitter van de SZO aan het woord. Hij refereert aan de woorden 
van de voorzitter bij zijn opening. Hij wil wat uitgebreider ingaan op de ziekte van 
Hans Boender. De ere-leden hebben van de vrouw van Hans Boender een e-mail 
gehad waar e.e.a. wat is verduidelijkt. Voor wie Hans niet kent, Hans Boender was 
voorzitter van de SZO, was voorzitter van de Districtsscheidsrechterscommissie van 
KNVB District Oost en was voorzitter van COVS District Oost. Hans Boender is op 
15 maart jl. naar het ziekenhuis gegaan. De heer Wissink wil proberen in het kort 
weer te geven, wat zijn vrouw Anneke gisteren gemaild heeft. De ere-voorzitter leest 
de e-mail voor en schetst daarmee de situatie waarin Hans Boender verkeert. Hij 
hoopt – en met hem de hele vergadering – dat Hans de komende week goed door de 
operatie heen mag komen. De ere-voorzitter feliciteert de beide bestuursleden met 
hun herbenoeming. Daar moeten we blij mee zijn. Enerzijds omdat je gelukkig nog 
mensen hebt, die hun vrije tijd willen besteden voor het belang voor de leden van 
de SZO. Echter is er bij hem ook doorheen geschoten, dat als hij kijkt naar de leef-
tijd van de bestuursleden, hij er niet omheen kan dat als hij de bestuursleden van 
de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. ziet zitten, hoe mooi jong bloed daarin 
zit. Hij is van mening, dat wij in het belang van de SZO ook eens naar verjonging 
moeten kijken. Mensen, die weer wat creativiteit in de vereniging brengen en ook 
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inventief zijn en andere dingen binnen de SZO teweeg kunnen brengen. Niet tegen-
staande, zijn we als SZO blij, dat deze heren alles nog voor ons doen, maar gericht 
op de toekomst meent de ere-voorzitter dit toch te moeten memoreren. Hij wenst 
het bestuur veel succes bij de uitvoering van hun taken. Ook de gedecoreerden van 
harte gefeliciteerd. Het is gewoon verdiend. Allemaal tot “good old” Piet de Leeuw 
aan toe. Hij is blij getuige te hebben mogen zijn van de mooie woorden die Theo 
Solen sprak tot Jan Lahuis. Hij onderstreept de woorden, die Theo tot hem sprak. 
En nu wordt de ere-voorzitter kritisch. Hij is verbolgen toen hij het laatste exem-
plaar van “de Scheidsrechter” zag. Het deed hem erg pijn. Niet tegenstaande dat hij 
vindt, dat de artikelen over de COVS-groep Deventer terecht zijn, maar als je een 
regiocorrespondent hebt, moet je schrijven voor de hele regio en niet alleen over het 
nest waaruit je vandaan komt. Hij wil dit de voorzitter van COVS District Oost mee-
geven dat als de SZO een Districtszaalvoetbaltoernooi organiseert, dat het dan niet 
moet worden afgedaan met een klein stukje in de benedenhoek van een pagina. 
Dan is het een Districtsgebeuren en verdient dat meer aandacht, omdat er zoveel 
verenigingen uit het District aan mee hebben gedaan. Hij had de neiging om Ron 
de Bruijn, hoofdredacteur van het blad te benaderen, maar heeft het niet gedaan, 
maar heeft gedacht om het hier te berde te brengen. Hij heeft de mening van de 
ere-leden gevraagd of hij dat hier zou kunnen zeggen. Zij vonden dat het kon in het 
belang van onze eigen SZO. Hij wenst het bestuur veel succes bij de organisatie 
van mooie activiteiten en hoopt dat het hen gegeven is. Hij mist ook nu al de condi-
tietest, waar je heel veel mensen en collega’s zag en waar je met elkaar kon discus-
siëren. Jammer genoeg is dat er niet meer. Hij heeft al het gevoel dat er weer iets 
wegvalt waardoor je elkaar minder kan treffen. Tot de volgende keer. 
De voorzitter dankt de ere-voorzitter Jan Wissink voor zijn woorden. Woorden recht 
uit het hart, zoals we hem kennen. Als bestuur kunnen we dat onderschrijven. Je 
ziet maar weer, hoe betrekkelijk alles kan zijn. Zo ben je gezond en zo lig je op de 
intensive care in het ziekenhuis. Hij heeft in zijn eigen omgeving de laatste tijd heel 
veel trieste dingen meegemaakt. Dat zal wellicht iedereen overkomen. Dan zie je de 
betrekkelijkheid van het leven. We kunnen ons op de zaterdag of zondag wel eens 
druk maken over een gele of rode kaart. Dat is het allemaal niet waard. Gezondheid 
van jezelf, je vrouw, kinderen, familieleden en vrienden gaat voor alles. Als bestuur 
lopen we al wat jaartjes mee. De voorzitter heeft zich ook gerealiseerd, dat hij zich 
weer voor een periode van 3 jaar beschikbaar heeft gesteld. Hij is al 20 jaar voorzit-
ter. Hij heeft zich wel eens afgevraagd of het gezond is. Al zijn voorgangers hebben 
niet langer dan twee perioden – dus 6 jaar – gezeten. We hebben op dit moment een 
heel fijn bestuur. Hij beseft zich dat hij over drie jaar – als hij het mag beleven – 
ook bijna 70 jaar is. We zullen dit als bestuur meenemen en tijdig moeten uitzien 
naar een opvolger, jongere gasten, die de SZO in de toekomst verder willen en kun-
nen brengen. Voorlopig zal dit bestuur de kar trekken en gaan we er voor. 
We nemen na afloop nog een lekker drankje, na alle droevigheid, die we vanavond 
hebben gehoord, maar het was toch ook een goede vergadering met de jubilarissen. 
Hij wil hen allemaal van harte feliciteren met hun onderscheiding. Hij hoopt dat 
Piet de Leeuw en zijn vrouw nog vele jaren in ons midden zullen zijn bij de activi-
teiten. Hij hoopt dat de vacatures in het bestuur van COVS District Oost (voorzitter 
en secretaris) op korte termijn kunnen worden vervuld. 

15 Sluiting  

  

De voorzitter dankt iedereen voor zijn en haar komst. We nemen nog een drankje 
en hij wenst iedereen voor straks wel thuis. 
 

 

 
 

Hardenberg, 31 maart 2012 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 

 

 


