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VAN DE VOORZITTER  
 
Het voetbalseizoen 2014-2015 is al weer enkele weken in volle gang, nadat de 
scheidsrechters zich eerst konden opwarmen aan de bekerwedstrijden. Vooral direct 
na de vakanties hadden sommigen toch relatief veel wedstrijden in een korte 
periode. Ik kan me voorstellen dat het dan met de conditie nog niet 100% is en dat 
dan wel een aanslag wordt gepleegd op je functioneren. En dat scheidsrechters 
tijdens hun vakantie al schaven aan de conditie betwijfel ik ten zeerste. Wat je wel 
kunt vaststellen is, dat bij aanvang van de bekerwedstrijden in augustus en 
aansluitend de start van de competitie in september veel scheidsrechters nog niet 
optimaal “hebben” kunnen werken aan hun conditieopbouw. Ook zijn de 
trainingsgroepen vaak nog niet gestart en moet men zelf aan het werk.  
Inmiddels zijn de regio-bijeenkomsten van de KNVB achter de rug en hebben we 
weer de nodige informatie tot ons gekregen.  
Door middel van nieuwsbrieven heeft het district Oost ons diverse informatie 
toegezonden, zoals over spelregelwijzigingen, het mindere aantal strafcodes etc.   
Op de site van district Oost kunt u alle info nog eens rustig doornemen. De KNVB 
heeft de digitalisering verder doorgevoerd en kunnen we alle informatie terugvinden 
in de Fluitflits. Ook kunnen scheidsrechters nu al weken van te voren aangeven 
wanneer ze verhinderd zijn voor een wedstrijd. 
Wat mij opvalt bij de tot nu toe gespeelde wedstrijden in de Eredivisie is het “gemak” 
waarop de nieuwkomers meedraaien. Het is niet meer vanzelfsprekend dat 
gepromoveerde clubs bij voorbaat al als degradatiekandidaat worden aangemerkt. 
Clubs als Cambuur , Willem II, Excelsior, Dordrecht en PEC Zwolle spelen lekker fris 
voetbal. Maar uiteindelijk zal de kampioen wel weer te vinden zijn tussen Ajax of 
PSV. Misschien dat Twente nog een rol kan spelen.  
Wat mij verder opviel bij de Champions league wedstrijden was het tenue van de 
scheidsrechters. Wat een verschrikkelijk lelijke outfit, vooral die rare witte broeken. 
Ook de andere kleurentenues waren foeilelijk. Dan zie ik liever het traditionele zwarte 
tenue of het mooie nieuwe gele ARAG-shirt. 
Ook voor ons als SZO, bestuur en commissies, staat het seizoen weer voor de deur. 
Op 25 september jl. is de kaartcompetitie in De Vrolijkheid weer van start gegaan. 
Ook de Kerstbingo op 19 december a.s. en het Jan Willem van Essen 
zaalvoetbaltoernooi op 10 januari 2015 in Elburg blijven als vaste activiteit op het 
programma.  
Overigens verwijs ik voor meer informatie omtrent de activiteiten van de SZO naar de 
bestuursmededelingen van Jan Lahuis. 
  
De leden onder ons die ziek zijn of herstellende zijn van een ziekte wens ik heel veel 
beterschap toe. Kent u iemand die al wat langer ziek is informeert u dan het bestuur 
zodat wij op tijd hieraan aandacht kunnen schenken.  
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Tot slot heet ik de nieuwe leden van harte welkom bij de SZO en hoop dat zij zich 
gauw thuis voelen en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. 
 
En nogmaals een oproep aan de actieve scheidsrechters: bezoek onze 
trainingsgroepen in Emmeloord en Hattemerbroek, iedere dinsdag van 19.45 tot ca. 
21.00 uur . 
Ik wens u allen op het veld en in de zaal een heel fijn voetbalseizoen toe en ontmoet 
u graag bij de activiteiten van onze SZO.  
 
Hans van der Veen, voorzitter SZO.  
 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN   
 
 
Naar aanleiding van de eerste bestuursvergadering van het seizoen 2014 – 2015 op 
18 augustus jl. volgen hier weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur. 
 
Op 17 augustus jl. ontving het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
(SZO) een e-mail van de landelijke secretaris van het VCN. Namens de Werkgroep 
“Toekomstverkenning COVS” verzocht Willie Peijnenburg om medewerking aan de 
beantwoording van een drietal vragen, die door voornoemde werkgroep zijn gesteld. 
De vragen luidden als volgt: 
1. Hoe ziet naar uw mening de ideale COVS er uit (o.a. op het gebied van haar rol 
als belangenbehar-tiger, de communicatie (intern en extern), de organisatiestructuur, 
samenwerking binnen de COVS, en nog heel veel meer)? 
2. Wat verwachten de lidverenigingen van het VCN en het Districtsbestuur? Op 
welke manier zouden de verenigingen ondersteund willen worden door het VCN en 
Districten? Op welke gebieden willen verenigingen autonoom zijn? 
3. Welke activiteiten die nu door de COVS/binnen uw vereniging worden uitgevoerd, 
zouden zeker behouden moeten blijven in de toekomst? 
Het bestuur van de SZO heeft in haar bestuursvergadering van maandag 18 
augustus jl. over deze vragen gebrainstormd. Het bestuur heeft vastgesteld, dat het 
VCN in relatie tot de gestelde vragen min of meer “de weg is kwijtgeraakt” en niet 
meer weet, hoe de relatie met de KNVB in stand moet worden gehouden, dan wel 
hoe het bestaansrecht van de COVS gewaarborgd kan worden. De secretaris heeft 
de overige bestuursleden een tekstvoorstel gedaan hoe de gestelde vragen 
beantwoord zouden kunnen worden. Alle bestuursleden waren het vervolgens 
unaniem eens met de tekst, die door de secretaris werd opgesteld. De antwoorden 
op de vragen werden vervolgens op dinsdag 26 augustus jl. per e-mail aan de 
voornoemde Werkgroep – in afschrift aan het bestuur van de SZO, het VCN en 
COVS District Oost – aangeboden. U kunt kennis nemen van de antwoorden op 
deze vragen door te kijken op de website van de COVS – groep Zwolle. Het voert te 
ver om de tekst integraal in dit clubblad op te nemen. 
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Binnenkort kunnen de leden de vastgestelde notulen van de laatste 
bestuursvergaderingen weer raadplegen op de website www.covs.nl – groep Zwolle. 
De notulen worden gescreend door de secretaris om persoonlijke en privacy 
gevoelige zaken er uit te verwijderen. 
 

We hebben in de afgelopen periode weer enig “Lief en 
Leed” meegemaakt. Het gaat nog steeds niet goed met de 
gezondheid van Anthonia Bastiaan, die vecht tegen een 
vreselijke ziekte. Zij is nog steeds onder behandeling van 
specialisten, maar is en blijft optimistisch. Zij is enorm 
positief ingesteld. Als u haar een hart onder de riem wilt 
steken en een kaartje wilt sturen, haar adres is: 

 
mevrouw Anthonia Bastiaan, Lemkerstraat 12, 8262 PS Kampen. Het bestuur van de 
SZO zou u zeer erkentelijk zijn. Wij trachten er zoveel mogelijk aandacht aan te 
besteden. De secretaris Jan Lahuis werd op vrijdag 8 augustus jl. in het ziekenhuis 
geopereerd aan een navelbreuk. Door het bestuur werd aan hem een fruitmand 
overhandigd. 
Gerrit Meun ging ook door “de molen van het ziekenhuis” met allerlei lichamelijke 
klachten. Ook zijn vrouw is onder behandeling van borstkanker. We besteden 
hieraan zoveel mogelijk aandacht. We lazen in de krant dat de vrouw van ons “oud” 
lid Jacques Tijhaar uit Berkum is overleden. Dat zij mag rusten in vrede.  
 
Naast het lief en leed moet het bestuur in deze editie ook melding maken van enkele 
opzeggingen van het lidmaatschap van de SZO, maar ook enkele nieuwe 
aanmeldingen. De aanmeldingen wegen thans nog steeds op tegen de afmeldingen, 
zodat onze vereniging nog steeds groeiende is. Dat stemt ons wel tevreden, want in 
deze tijd van de molestaties van onze scheidsrechters en de ontevredenheid over de 
rapportage en promotie/degradatie en de “kommer en kwel” en de “recessie” in de 
maatschappij haken er ook weer scheidsrechters af. Desondanks kan de SZO nog 
steeds nieuwe leden verwelkomen.  
 
Op de laatste kaartavond van het vorig seizoen ontstond er onenigheid omtrent de 
toepassing van het kaartreglement, dat enkele jaren geleden in 2009 werd 
aangepast. In de eerste bestuursvergadering van het dit seizoen werd het 
kaartreglement aan de orde gesteld. De secretaris gaf een toelichting op het hele 
gebeuren. De voorzitter gaf een beeld van de historie van het kaarten bij de SZO en 
zijn “huiswerk” ook goed gedaan door er enkele landelijke kaartreglementen bij te 
zoeken op www.google.nl. Het bestuur kwam uiteindelijk tot de conclusie, dat we het 
nog niet zo slecht hebben gedaan en dat ons reglement wel heel eerlijk is. Bij andere 
verenigingen gebeuren sommige dingen ook anders, maar er valt wel iets te zeggen 
voor het één, maar ook wel voor het ander. 
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Na behandeling van de diverse documenten en 
vergaderstukken heeft het bestuur besloten om het 
reglement te laten zoals het was. Het bestuur heeft als 
“doekje voor het bloeden” besloten dat er een aparte prijs 
komt voor het SZO-lid, dat over alle 8 kaartavonden de 
hoogste dagscore heeft gehaald.  
 
Er zal door het bestuur in overleg met de organisatie nog 
worden bekeken, hoe deze prijs eruit zal komen te zien. 
Dat kan een bekertje, een geldprijs, maar ook een 
cadeaubon zijn. In het eerste clubblad van 2015 zal 
hierop worden terug gekomen en zal er worden medegedeeld, hoe deze aparte prijs 
wordt ingevuld. Er zal nog een reglement op papier moeten worden opgesteld, dat 
ook op de website en in het volgende clubblad zal worden gepubliceerd. Er is 
afgesproken, dat de voorzitter Hans van der Veen op de eerste kaartavond een 
toelichting zal geven op het besluit van het bestuur.  
 
Door Marinus Blankvoort zijn voor de kaartcompetitie van het seizoen 2014 – 2015 
de volgende datums vastgelegd bij De Vrolijkheid, Oude Meppelerweg 3, 8024 AB 
Zwolle. 
 
September: donderdag 25 september 2014 Januari: 15 januari 2015 
Oktober: donderdag 23 oktober 2014 Februari: 12 februari 2015 
November: donderdag 20 november 2014 Maart: 12 maart 2015 
December: donderdag 18 december 2014 April: 9 april 2015 
 
De penningmeester heeft in de laatste bestuursvergadering aangegeven, dat door 
zijn toedoen de auto- 
matische incasso bij een vijftal SZO-leden niet goed is verlopen. Dit is fout gegaan 
door de up-grade van het programma PC-leden. De vijf leden, die het betreffen, 
krijgen een brief van de penningmeester met het verzoek om de contributie eenmalig 
zelf over te maken op het rekeningnummer van de SZO IBAN: NL51 RABO 03773 
89 277. Let er op dat deze letters en cijfers aan één gesloten op de bankopdracht 
moeten worden vermeld. 
 
De voorzitter Hans van der Veen en bestuurslid Fred Mulder hebben namens het 
bestuur van de SZO op 28 augustus jl. de receptie bijgewoond van de 
Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o., die haar 50-jarig bestaan vierde op 7 
augustus 2014. Er werd het gebruikelijke cadeau op grond van ons Lief- en Leed-
reglement overhandigd.  
  



 - 6 - 
 
De trainingen in Emmeloord (12 augustus jl.) en Hattemerbroek (2 september jl.) zijn 
weer begonnen. De trainingen in Emmeloord worden verzorgd door Tiemen de Boer 
en Jan Jongman. In Hattemerbroek worden de trainingen verzorgd door Herman van 
Diepen, Siem de Jager en Wim Weuring. Het bestuur van de SZO is momenteel in 
gesprek met de v.v. Noord Veluwe Boys (NVB) over de te betalen vergoeding voor 
de huur van het sportveld en de kleedkamer(s). De penningmeester van de NVB kijkt 
momenteel naar de energiekosten van een lichtmast en gebruik van water in de 
kleedkamer.  
De voorzitter en secretaris hebben op 9 september jl. namens de SZO een 
spelregelavond verzorgd bij de s.v. Zwolsche Boys. Voetbalverenigingen, die de 
SZO een warm hart toedragen en donateur worden/zijn, kunnen een verzoek doen 
bij de secretaris van de SZO, die vervolgens een dergelijke spelregelavond gratis 
verzorgd. 
 
In de bestuursvergadering van18 augustus jl. werd op voorstel van de secretaris het 
volgende vergader-schema voor het seizoen 2014 – 2015 vastgesteld. 
2014: 18 augustus 2014 2015: 11 februari 2015 
2014: 15 oktober 2014 2015: 8 april 2015 
2014: 3 december 2014 2015: 27 mei 2015 
 
De Algemene Ledenvergadering van 2015 is gepland op maandagavond 30 maart 
2015. 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland is op zaterdag 23 mei 
2015. 
 
Het clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) wordt digitaal 
uitgegeven. De secretaris verzoekt de leden nogmaals om het e-mailadres door te 
geven aan het secretariaat, zodat het clubblad bij alle SZO-leden wordt “bezorgd”. 
 

Het eerste digitale clubblad van juni 2014 werd wel een 
succes. De bladerbare versie werd dit maal gedrukt bij 
Drukkerij Meijerink in Dalfsen. De papieren versies voor de 
SZO-leden zonder computer of e-mailadres werden verzorgd 
door de secretaris een ook door hem verzonden. Het gaat nog 
om slechts 15 leden, die geen e-mailadres hebben of deze 
juist niet bij het bestuur kenbaar willen maken. Het is voor het 
bestuur nog wel de vraag of het clubblad wel bij iedereen is 

aangekomen en of de bladerbare versie ook inderdaad kon worden doorgebladerd. 
U kunt uw reactie kwijt op het e-mailadres zwolle@covs.nl. 
Om de kosten op de begroting te kunnen drukken, heeft het bestuur nog wel belang 
bij enkele adverteerders. Wellicht zijn er leden van de SZO, waarvan de (eventuele) 
werkgevers geneigd zijn om voor één, twee of drie jaar als adverteerder in ons 
clubblad te staan. Hierover kan contact worden opgenomen met de Redactie. Het 
telefoonnummer staat in het colofon op de tweede pagina van het clubblad.  
  





Hessenweg 10, 7722 PK Dalfsen
T: (0529) 43 22 33  F: (0529) 43 42 69

E: info@bouwvanpijkeren.nl 
I: www.bouwvanpijkeren.nl

Bouwbedrijf van Pijkeren

Bouwwensen 
waarmaken
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De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. stelt ook in het seizoen 2014 – 2015 weer 
arbitrale trio’s aan voor de Beltona Cup. In ons werkgebied krijgen we wedstrijden bij 
Flevo Boys (Emmeloord), VHK (Sint Jansklooster), Nieuwleusen, Dedemsvaart, 
Olympia ‘28 en Be Quick ’28 (Zwolle). 
Leden van de SZO, die belangstelling hebben om hieraan als scheidsrechter of 
assistent-scheidsrechter deel te nemen, kunnen hierover contact opnemen met 
bestuurslid Henk Schrik, telefoon 038 – 4 54 56 32 of per e-mail hschrik1@hetnet.nl.  
 
Het bestuur doet een oproep aan de leden van de SZO om zich op te geven voor de 
spelregelwedstrijden van de COVS. De spelregelwedstrijden voor COVS-teams 
staan weer voor de deur en het bestuur van de SZO zou graag weer willen 
deelnemen aan deze wedstrijden. Er moeten minimaal 4 deelnemers zijn om te 
kunnen deelnemen. 
 
De kaartavonden zijn gepland, maar ook de datum voor de Kerstbingo is reeds 
vastgelegd. Het wordt vrijdagavond 19 december 2014 bij Café Restaurant De 
Vrolijkheid te Zwolle. 
 
Leden van de SZO kunnen zich nu ook reeds – als voetballer – opgeven voor het 
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, dat door onze vereniging wordt 
georganiseerd op zaterdag 10 januari 2015 in Sporthal ’t Huiken te Elburg. U kunt 
zich opgeven bij de secretaris of bij Henk Schrik. De adressen en telefoonnummers 
staan in het colofon op de eerste pagina. 
 
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 

 SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL   
 
 
1. Een speler die gewisseld is en plaats heeft genomen 

op de reservebank, loopt naar de zijlijn en houdt daar 
de bal binnen het speelveld tegen, die anders over 
de zijlijn zou zijn gegaan. De scheidsrechter fluit af.  

 Hoe moet de scheidsrechter het spel nu hervatten? 
  
a. Met een inworp tegen de partij die het laatst de bal heeft aangeraakt; 
b. Met een inworp voor de verdedigende partij; 
c. Met een scheidsrechtersbal. 
d. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij; 
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2. Een aanvaller die met de bal in de richting van het doel van de tegenpartij 

gaat, wordt door een verdediger net buiten het strafschopgebied bij zijn 
shirt gepakt op het moment 

 dat hij de verdediger wil passeren. Beide spelers komen ten val en er zijn 
geen andere verdedigers in de buurt. De scheidsrechter ziet dat de 
aanvaller snel overeind komt en een doelrijpe kans krijgt, zodat hij de 
voordeelregel toepast. Helaas wordt de bal naast  het doel geschoten.  

 De scheidsrechter moet nu: 
 

a. alsnog een directe vrije schop toekennen; 
b. alsnog een indirecte vrije schop toekennen; 
c. hervatten met een doelschop en de verdediger een gele kaart tonen; 
d. hervatten met een doelschop en de verdediger een rode kaart tonen. 
 
 

3. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een 
directe vrije schop? 

 
a. Te hoog trappen naar de bal op het moment dat een tegenstander de bal wil 

koppen, waarbij de tegenstander niet wordt geraakt; 
b. Een tegenstander proberen te laten struikelen; 
c. Te laag koppen in een poging de bal te spelen die een tegenstander wil 

trappen, waarbij geen fysiek contact is; 
c. Spelen op een gevaarlijke wijze. 

 
 
4. Bij het nemen van een strafschop stopt de doelman de bal, doch deze 

stuit van zijn borst en rolt terug voor de voeten van de strafschopnemer. 
Op het moment dat deze speler de bal opnieuw wil spelen, wordt er een 
bal hinderlijk het veld in gegooid. 

 Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 

a. De strafschop overnemen; 
b. Een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij; 
c. Een directe vrije schop voor de verdedigende partij; 
d. Een scheidsrechtersbal. 
 
 

5. Welke van de volgende overtredingen moet worden bestraft met een 
indirecte vrije schop? 

  
a. Het wegduwen van de scheidsrechter; 
b. Het proberen te slaan van een tegenstander; 
c. Het steunen op een tegenstander om zodoende de bal te kunnen koppen; 
d. Spuwen naar een tegenstander. 
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SPELREGELVRAGEN 
ZAALVOETBAL    
 
1. Een aanvaller die met de bal in de richting van het doel van de tegenpartij 

gaat, wordt  door een verdediger tussen de middenlijn en het 
strafschopgebied bij zijn shirt gepakt  op het moment dat hij de 
verdediger wil passeren. Er zijn geen andere verdedigers meer 

 in de buurt. De scheidsrechter ziet dat de aanvaller snel overeind krabbelt 
en nog net,  voordat de doelman bij de bal is, een poging doet om op het 
doel te schieten, zodat hij de voordeelregel toepast. Dat lukt ook, maar 
het wordt een flinke afzwaaier en de bal belandt ver naast het doel.  

 De scheidsrechter moet nu: 
 
a. Alsnog een directe vrije schop toekennen aan de aanvallende partij en de 

verdediger definitief het meespelen ontzeggen door het tonen van de rode 
kaart wegens het ontnemen van een scoringskans; 

b. Alsnog een indirecte vrije schop geven en de verdediger definitief het 
meespelen ontzeggen door het tonen van de rode kaart wegens het 
ontnemen van een scoringskans; 

c. Hervatten met een doelworp voor de verdedigende partij; 
d. Alsnog een directe vrije schop geven en de doelverdediger definitief het 

meespelen ontzeggen door het tonen van de rode kaart wegens het 
ontnemen van een scoringskans; 

 
 
2. Een speler van team A, die gewisseld is en plaats heeft genomen op de 

reservebank, loopt naar de zijlijn en houdt daar de bal binnen het speelveld 
tegen, die anders over de zijlijn zou zijn gegaan. De scheidsrechter fluit af. 
Wat moet de scheidsrechter nu beslissen? 

  
a. De scheidsrechter toont de wisselspeler de gele kaart, waardoor hij twee 

minuten op de strafbank moet plaatsnemen. De coach van zijn team moet een 
speler aanwijzen, die het speelveld moet verlaten, zodat het desbetreffende 
team met 3 veldspelers en één doelverdediger verder moet spelen; indien de 
tegenpartij eerder scoort, mag zijn partij weer worden aangevuld; 

b. De scheidsrechter toont de wisselspeler de rode kaart, waardoor hij de zaal 
dient te verlaten. Zijn coach moet een speler aanwijzen, die het speelveld 
moet verlaten, zodat zijn team met drie veldspelers en één doelverdediger 
verder moet spelen; het team mag na 5 minuten weer worden gecompleteerd, 
tenzij de tegenpartij eerder scoort, want in dat geval mag dit team weer 
worden aangevuld;  
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c. De scheidsrechter geeft de desbetreffende speler een vermaning en laat 

doorspelen. 
d. De scheidsrechter toont de wisselspeler de gele kaart, waardoor er twee 

minuten straftijd wordt gegeven en team A met drie veldspelers en één 
doelverdediger verder moet spelen. De coach van zijn team moet een speler 
aanwijzen, die het speelveld moet verlaten om plaats te nemen op de 
strafbank. De overtredende wisselspeler kan gewoon op de reservebank 
plaatsnemen; indien de tegenpartij eerder scoort, mag zijn partij weer worden 
aangevuld; 

 
 
3. Nadat de bal de doellijn (buiten de palen en lat) van partij A heeft 

gepasseerd, neemt de doelverdediger van partij een correcte doelworp. Hij 
gooit de bal naar een medespeler, die de bal vervolgens naar een andere 
medespeler speelt. Zo gaat de bal rond binnen de  spelers van partij A. 
Plotseling wordt de bal terug gespeeld op de doelman, die op zijn 

 eigen speelhelft staat. Hij neemt de bal aan en verplaatst zich binnen 4 
seconden naar de speelhelft van de tegenstander. De scheidsrechter ziet dit 
maar laat doorspelen omdat hij binnen 4 seconden van zijn eigen speelhelft 
is. Handelde de scheidsrechter juist?  

 
 

a. Neen, de scheidsrechter handelde niet juist. Er mag na een doelworp niet 
worden teruggespeeld op de doelman als hij op zijn eigen speelhelft staat. In 
dit geval had de scheidsrechter een indirecte vrije schop moeten toekennen 
aan partij B; 

b. Neen, de scheidsrechter handelde niet juist. Er mag na een doelworp nooit 
teruggespeeld worden op de doelman. De scheidsrechter had altijd een vrije 
schop moeten toekennen aan partij B; 

c. Ja, de scheidsrechter handelde juist, want de doelverdediger was binnen 4 
seconden op de speelhelft van de tegenstander. 

d. Ja, de scheidsrechter handelde juist, want er mag altijd worden terug gespeeld 
op de doelman. 
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Beste Sportvrienden, 
 
Na een lange zomerstop is voor u en ook voor mij het voetbalseizoen 2014/2015 
gelukkig weer begonnen ik miste toch wel wat op de zaterdagen, maar op j.l. 23 
augustus was het dan zover voor mij. In Apeldoorn de bekerwedstrijd groen/wit 62 
B1 - Kon. UD b1 uit Deventer met als uitslag 6-3. Inmiddels staat de teller, na 
afgelopen zaterdag, alweer op 10 wedstrijden met als uitschieter op 9 september 
2014 in Dedemsvaart. De ploeg O 23 jaar (redactie ??)  was vierde geworden in 
Enschede op de finale dag aangaande de Beltona Cup.  
 
De vier finalisten spelen dan een thuiswedstrijd tegen FC Twente A1 met als 
scheidsrechter Wim Weuring en assistent grensrechter Henk Loman en David van 
de Graaf. Een prachtige wedstrijd voor ons drieën. U weet waarschijnlijk wel dat na 
mijn herintreden in het seizoen na de winterstop van 2009/2010 (waar blijft de tijd) ik 
voor de C-jeugd gekozen heb. Dit met ontzettend veel plezier en nog veel meer wat 
ik daarvoor teruggekregen heb  van de spelers en begeleiding enz. In ons pakket te 
leiden wedstrijden zat hfd klasse + 1e klasse en e2 klasse C-jeugd. Wat ik eigenlijk al 
graag gewild heb is met ingang van dit seizoen werkelijkheid geworden. Nl. de D-
jeugd is daarbij gekomen en niet de minste D-jeugd nl de 2e divisie. 2 wedstrijden 
heb ik inmiddels geleid. 6 sept. 2014 CSV Apeldoorn D1 - NEC d1 0-4. en 20 sept. 
2014 ASV Dronten D1 - Union D1 2-2. Ja collega, om van te smullen en tussen die 
voetballers te mogen en kunnen lopen in één woord prachtig. En zo is dus mijn 34ste 
seizoen begonnen. Voor mij een zeer belangrijk seizoen en jaar 2014. Daar kom ik 
later op terug.  
 
Nu nog iets anders wat ik kwijt moet. Nl. de kleur tenue 
tegenwoordig van de S. tijdens het WK in Brazilië en 
de toernooien in Europa. Wat mij altijd is bij gebleven 
is de uitspraak van helaas veel te voeg overleden heer 
D. Kinket. Rapporteur en begeleider vroeger in de 
afdeling Zwolle waar ik veel aan gehad heb. Nl. die zei 
altijd dat een S. altijd in het zwart gekleed moest zijn. 
Dat is natuurlijk achterhaald omdat er verenigingen zijn 
met een zwart tenue en wij ons moeten aanpassen. 
Maar toch. Ik heb niets tegen een rood, blauw, groen 
enz. shirt maar daar hoort dan wel een zwarte broek 
en zwarte kousen onder. 
 
Zoals die collega in Brazilië met die kleuren daar had ik grote moeite mee. O.a. de 
gele kousen. Om maar te zwijgen wat nu in de diverse Europa Cups gedragen of 
moet dragen. O.a. de witte kousen en een witte broek. Nee dan zeg ik op mijn beurt 
als het mogelijk is een mooi zwart tenue, dat gaar er toch wel mee strijken maar niets 
te nadele wat ik hierboven vermeld heb, laat dat duidelijk zijn. 
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Heren collega en misschien nu ook dames S. dit was zo ongeveer mijn verhaal voor 
deze keer. Ik wens u een prachtig seizoen en hopelijk wat u er van verwacht, dat dat 
ook uitkomt. Blijf gezond  met veel sportplezier en hopelijk ook voor mijzelf. 
 
Een vriendelijke sportgroet, 
D.T. van de Graaf 

 

 
 
 
 

Quiz Filipine 
 
 

A  Wat is de aanspreektitel van hoge geestelijken? 

B  Hoe heet het bewegen van voorwerpen op paranormale wijze 

C  Welke eigenschap kent men Koning Salomon gewoonlijk toe? 

D  Welke witte schimmelkaas komt oorspronkelijk uit Normandië? 

E  Een verzameling merkwaardige voorwerpen. 

F  Barzoi of Mastiff bijvoorbeeld. 

G  In welke plaats werd prinses Alexia gedoopt? 

H  Wat werd in Nederland in 1900 ingevoerd? 

I  Gents gerecht van gekookte kip en groenten in het nat. 

J  Hoe heet de techniek om van lapjes een wandkleed te maken? 

K  Waarvoor staat de W uit B & W? 

L  Deze "neerslag" valt er ter gelegenheid van Koninginnedag. 

M Schreef Agatha Christie er tientallen van. 

N Hoe noem je sterke wind met kracht 9? 
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A 
10   2     15 3     8 12  

B 
   11       9 13         4 

C 
             5        

D 
 14 6     10   4   7    

E 
 14   12   9             

F 
     2                 

G 
 1   11     2   6      

H 
 16         16 15     7   

I 
 1             9 15    

J 
   6       1     13     

K 
     7           12       

L 
   15 2       11     3   2 

M 
5         7     4 11     

N 
    9             

  

 
De oplossing tussen de pijlen van boven naar beneden, wordt gepubliceerd in het 
volgende clubblad van november/december 2014. 
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Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 D  
Vraag 2 C  
Vraag 3 B  
Vraag 4 D  
Vraag 5 A  
 
Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 
Vraag 1 A  
Vraag 2 A  
Vraag 3 A  
 

 
* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 

voor het december nummer. 
 
 s.v.p. uiterlijk 19 november  2014 
 
 in het bezit doen zijn van: 
 W. Jongman, Westergolaan 13 
 8302 LE Emmeloord 
 Tel. : 0527-242185 / 06-23233564 
 E-mail adres: wenwjongman@home.nl   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

  
  
  
  
  

 
 

  

  

  

  

  

  

 
    

    

 

Wij zijn méér dan druk

Bloemendalstraat 3, 7721 AL  Dalfsen

 T 0529 432512
E info@drukkerijmeijerink.nl
I www.drukkerijmeijerink.nl

drukken   printen   sign   vormgeving
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