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VAN DE VOORZITTER  
 
De voetbalcompetitie verloopt soepel en nog even en dan hebben we weer de 
winterstop. De afgelopen weken zijn we als bestuur al bezig met de voorbereidingen 
voor de komende activiteiten. In Duitsland hebben we (drank)inkopen gedaan voor 
de Kerstbingo op vrijdag 19 december in de Vrolijkheid te Zwolle, terwijl ook in 
Kampen en Emmeloord nog bingoprijzen zijn ingekocht. Wanneer we kijken naar de 
vorige bingo’s dan zullen er weer leuke prijzen te winnen zijn. Maar vooral gaat het 
om de gezellige avond die we met elkaar beleven bij De Vrolijkheid. Dus hopen wij 
als bestuur veel leden met aanhang op 20 december a.s. te ontmoeten. Nu al dank 
aan die mensen die zich weer belangeloos hebben ingezet voor onze SZO. 
Ook  de voorbereidingen voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in 
Elburg op 10 januari 2015 zijn in volle gang. Als bestuur hopen we dat weer veel 
zusterverenigingen meedoen. De loting is verricht tijdens het voorzittersoverleg in 
Zutphen. 
Verder kent de kaartcompetitie een vlot verloop  onder leiding van Marinus 
Blankvoort,  Gradus Wezenberg en Jan Lahuis die vlotjes op zijn laptop de standen 
bijhoudt. Toch mogen zich nog wel kaartliefhebbers aanmelden. 
 
In de BESTUURSMEDEDELINGEN, verzorgd door onze secretaris Jan Lahuis, kunt 
u lezen waar wij als bestuur mee bezig zijn. Een compliment aan Jan die op zeer 
uitvoerige wijze ons allemaal van informatie voorziet. Maar dat niet alleen, hij neemt 
naast zijn secretariaat nog vele andere taken op zich omdat hij dat ook leuk vindt. De 
website is goed gedocumenteerd en daarop kunt u alles terugvinden wat de SZO 
betreft.  
 
De KNVB is druk doende om haar organisatie te gaan veranderen Het 
voetballandschap en de maatschappij zijn voortdurend in beweging. Het huidige 
verenigingsleven vraagt om een duidelijk herkenbare KNVB en zij wil dan ook dichter 
bij de verenigingen staan. De KNVB heeft gekozen voor een nieuw bestuurlijk model, 
het ledenraadmodel en voor een verdere doorontwikkeling van de KNVB. 
Het land wordt daartoe verdeeld in kieskringen/deelgebieden, elke bestaande uit 30 
tot 40 verenigingen. Verder hebben de uitgangspunten ook  gevolgen voor de wijze 
waarop de KNVB is georganiseerd. De huidige zes districten en het hoofdkantoor in 
Zeist zullen verdwijnen en daarvoor in de plaats komen drie centrale steunpunten, 
gevestigd in het hoofdkantoor in Zeist, in de buurt van Eindhoven en in de omgeving 
van Zwolle. Dat alles heeft ook personele gevolgen en dat zal voor veel 
medewerkers geen prettige boodschap zijn. 
Wij zullen ongetwijfeld van de verdere ontwikkelingen op de hoogte worden 
gehouden. 
Tijdens het voorzittersoverleg van 27 oktober jl. in Zutphen is met elkaar van 
gedachten gewisseld over het toenemende aantal gestaakte wedstrijden wegens 
onbehoorlijk gedrag tegenover scheidsrechters door spelers, trainers en publiek.  
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Met zijn allen vinden we dit een treurige ontwikkeling en hebben acties zoals die 
recentelijk zijn gevoerd, zoals fair play en respect voor elkaar, niet veel geholpen. 
Alle scheidsrechtersverenigingen in Oost zijn unaniem van mening dat de 
scheidsrechter duidelijk moet zijn waar voor hem of haar de grens ligt. Wij gaan niet 
meer pappen en nathouden, nee wanneer men onheus wordt bejegend en er een 
dreigende situatie ontstaat, dan is het zaak de wedstrijd direct en definitief te staken 
en het voorval te melden bij de KNVB. Als bestuur willen wij ook graag worden 
geïnformeerd indien een scheidsrechter als zodanig wordt aangevallen, want dan 
kunnen wij als verenigingen de zaak ondersteunen. Het moet maar eens duidelijk 
zijn dat wij dit als scheidsrechter niet langer accepteren. 
Maar naast incidenten zoals net vermeld gebeuren er natuurlijk ook genoeg positieve 
zaken op en rond het voetbalveld. Vermeldenswaard is de loopbaan van ons lid 
David v.d.Graaf uit Wezep. David heeft zaterdag 15 november jl.  een voor hem 
bijzondere dag beleefd. Via via had ik vernomen dat er reeds een artikel was 
verschenen in een plaatselijk blad over David, maar ook dat hij bij zijn wedstrijd op 
zaterdag 15 november jl. in het zonnetje zou worden gezet vanwege het feit dat hij 
reeds 50 jaar KNVB lid is. In 1964 begonnen als voetballer en vanaf 1981 als 
scheidsrechter tot op de dag van vandaag. Ik heb begrepen dat David zijn hele 
carrière goed heeft gedocumenteerd . Wellicht zullen sommigen dit allemaal wat 
overdreven vinden, maar het feit, dat iemand zo bedreven is met zijn hobby en dit 
ook uitstraalt is prachtig om te zien. Elders in dit clubblad kunt u nog een artikel van 
David lezen waarin hij terugblikt op zijn loopbaan. Ik wens David nog vele gezonde 
en sportieve jaren toe. 
 
Tot slot een woord van dank aan de bedrijven die ons het afgelopen jaar hebben 
gesteund en ook blijven steunen voor een nieuw jaar. 
Ik wens u allen en ook onze adverteerders Fijne Feestdagen.  
.  
Ik wens een ieder die met zijn gezondheid sukkelt of geblesseerd is heel veel 
beterschap toe en hoop u allen weer te ontmoeten bij de activiteiten van de SZO. 
Te beginnen op de KERSTBINGO: vrijdag 19 december 2014 in De Vrolijkheid te 
Zwolle, 
aanvang 20.00 uur. 
En voor de kaartliefhebbers is er donderdag 18 december 2014 de laatste 
kaartavond van dit jaar. 
In het nieuwe jaar zie ik u graag op 10 januari 2015 in Elburg bij het 36e J.W. van 
Essen zaalvoetbaltoernooi. 
 
Hans van der Veen 
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BESTUURSMEDEDELINGEN   
 
Naar aanleiding van de gehouden bestuursvergaderingen 
van 15 oktober 2014 en het Voorzittersoverleg van 27 oktober 2014 volgen hier weer 
de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur. 
 
Los van enkele blessures bij de leden en uiteraard de kommer en kwel bij de ons 
bekende personen, zijn we redelijk bespaard gebleven omtrent “Lief en Leed”. 
Bestuurslid Henk Schrik heeft na een knieoperatie de draad weer opgepakt en gaat 
toch weer fluiten in de zaal. 
 
Tijdens het Voorzittersoverleg van maandag 27 oktober jl. werd de loting verricht 
voor het Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal 
van COVS District Oost. Het toernooi wordt weer in Sporthal ’t Huiken te Elburg 
gehouden en vangt aan om 09.30 uur. Het toernooi wordt gespeeld in drie poules 
van 4 teams, die een halve competitie tegen elkaar spelen. Alle wedstrijden duren 13 
minuten en tussen de wedstrijden is er twee minuten de gelegenheid om de zaal te 
verlaten en de volgende teams zich kunnen opstellen. De loting had het volgende 
resultaat: 
 
Poule A Poule B                     Poule C 
 
1. Zutphen 1. Arnhem                 1. Noord Oost Twente 
2. Apeldoorn 2. Nijmegen              2. Zwolle 
3. Deventer 3. Doetinchem           3. Winterswijk 
4. Hengelo 4. Nijverdal                 4. Almelo 
 
Na de poulewedstrijden worden alle teams weer in poules van drie ingedeeld. De 
nummers 1 van elke poule in poule 1, de nummers 2 van elke poule in poule 2, de 
nummers 3 van elke poule in poule 3 en alle nummers 4 in poule 4. Deze spelen 
opnieuw een halve competitie tegen elkaar. Op deze wijze worden alle COVS-
groepen tot het eind van het toernooi bij de wedstrijden betrokken. Na afloop van de 
wedstrijden zijn de nummers 1, 2 en 3 bekend. Ook de winnaar van de 
sportiviteitsbeker, de Piet de Vos bokaal, is dan bekend. Aangezien er geen 
kruisfinalewedstrijden zijn, is ook de beoordeling van de sportiviteit rechtmatiger en 
eerlijker, omdat alle teams evenveel wedstrijden spelen. Bij kruisfinales wordt het 
aantal punten voor de sportiviteitsprijs bepaald door het gemiddelde aantal 
wedstrijden. 
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Voor de opgave als zaalvoetballer voor het team van de SZO verwijs ik jullie naar het 
aparte artikel met de aankondiging van het Jan Willem van Essen 
zaalvoetbaltoernooi op zaterdag 10 januari 2015. 
 
Tijdens het Voorzittersoverleg is ook gesproken over het toenemende aantal 
gestaakte wedstrijden in het seizoen 2014 – 2015 wegens onbehoorlijk gedrag 
(molestaties) tegenover scheidsrechters door spelers, trainers en publiek. 
 
 De besturen van de aanwezige COVS-groepen betreuren deze ontwikkeling en wat 
hen betreft is dit gedrag ontoelaatbaar. Er is afgesproken dat de besturen van alle 
COVS-groepen hun leden hieromtrent zullen informeren en adviseren. 
 
Het bestuur van de SZO adviseert onze leden dan ook om in dergelijke situatie 
(derhalve bij onheus gedrag en bejegening en bij lichamelijke molestatie) de 
wedstrijd (bij zowel de senioren, de junioren als bij de pupillen) definitief te staken en 
het voorval bij de KNVB te melden. Wij zijn van mening, dat onze leden duidelijk 
moet zijn in waar voor hen de grens ligt. Als wij onheus worden bejegend en 
dreigende taal en/of gebaren worden gebezigd, is voor ons de maat vol. Mocht u iets 
dergelijks overkomen, dan kunt u ook om assistentie vragen bij het bestuur van de 
SZO. In geval van een lichamelijke molestatie of handgemeen, adviseren wij onze 
leden ook aangifte te doen bij de politie, zodat de daders hiervoor kunnen worden 
gestraft.  
 
In het Voorzittersoverleg is ook gesproken over de organisatie van 
jeugdspelregelwedstrijden. Alhoewel er door de COVS-groepen van COVS District 
Oost een negatief standpunt is ingenomen tijdens de JADV van maandag 21 april 
2014, heeft het Verenigingsbestuur COVS Nederland op de JAV van zaterdag 24 
mei 2014 besloten door te gaan met de organisatie van de 
jeugdspelregelwedstrijden. Dat houdt in dat ook in COVS District Oost deze 
spelregelwedstrijden zullen worden georganiseerd. De SZO heeft in een veel eerder 
stadium reeds aangegeven, dat zij de organisatie van jeugdspelregelwedstrijden niet 
ziet zitten vanwege de geringe animo bij voetbalverenigingen. Er komt dus wel een 
districtsfinale voor de jeugdspelregelwedstrijden en er volgt ook een landelijke finale, 
die waarschijnlijk wederom in Deventer wordt georganiseerd. 
 
In het Voorzittersoverleg is ook gesproken over de spelregelwedstrijden voor COVS-
teams. Het bestuur van de SZO heeft te kennen gegeven, dat we geen kans zien om 
een spelregelteam op de been te brengen. De SZO was echter reglementair wel aan 
de beurt om deze spelregelwedstrijden te organiseren. De organisatie wordt nu 
waarschijnlijk door één van de deelnemende COVS-groepen opgepakt. 
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Het bestuur zou het echter wel zeer op prijs stellen als we in de nabije toekomst met 
een spelregelteam weer kunnen deelnemen. Daartoe zal het bestuur dit seizoen 
initiatieven ontplooien om de animo onder de leden te onderzoeken. 
 
Op 9 november jl. werd van de Secretaris van het Verenigingsbestuur COVS 
Nederland (VCN), de heer W.J.G.M. (Willie) Peijnenburg een uitnodiging ontvangen 
voor een Bijzondere Algemene Jaarlijkse Vergadering (BAJV) van het VCN. In deze 
BAJV komen er 4 agendapunten aan de orde. De belangrijkste is waarschijnlijk wel 
de opvolging van de afgetreden voorzitter van COVS Nederland, de heer J.H. 
(Johan) Dollekamp. Er is een opvolger gevonden en deze zal bij acclamatie worden 
benoemd, tenzij er tegenkandidaten worden ingediend.  
 
Naast deze bestuursverkiezing staat ook op de agenda de stand van zaken van de 
“Werkgroep Toekomst COVS”. Hierop zal een toelichting worden gegeven door de 
voorzitter van deze commissie, de heer J. (Jan) de Jong. Als derde agendapunt komt 
de uitgifte van een digitale versie van het vakblad “de Scheidsrechter” aan de orde. 
Het vakblad zal in de toekomst online worden gepubliceerd. Tijdens de vergadering 
zal een toelichting worden gegeven omtrent de financiële consequenties. Tot slot zal 
er stil worden gestaan bij het afscheid van de voormalige voorzitter van COVS 
Nederland, de heer Johan Dollekamp. De voorzitter Hans van der Veen en 
penningmeester Gerrit Kuiper zullen de SZO vertegenwoordigen tijdens de BAJV, 
die op Sport- en Conferentiecentrum van de KNVB in Zeist wordt gehouden.  
 
De kaartcompetitie van het seizoen 2014 – 2015 is weer van start gegaan. Voor de 
bijzonderheden verwijs jullie naar de aparte bijdrage over de kaartcompetitie. 
 
De Kerstbingo van 2014 is vastgesteld op vrijdag 19 december 2014. Voor de 
bijzonderheden verwijs ik jullie naar het aparte artikel met de aankondiging van de 
Kerstbingo. 
 
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
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KERSTBINGO SZO d.d. 19 december 2014. 
 
Namens het bestuur en de Ontspanningscommissie worden de leden hierbij weer 
uitgenodigd voor de Kerstbingo, die dit jaar wordt gehouden op vrijdag 19 
december 2014, aanvang 20.00 uur. 
 
Zoals u van ons gewend bent, wordt deze clubavond voor de leden van de 
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) gehouden in Café Restaurant “De 
Vrolijkheid”, Oude Meppelerweg 3, 8024 AB Zwolle. 
 
Een delegatie van het bestuur en enkele vrijwilligers hebben in Duitsland en 
Emmeloord weer prachtige prijzen ingekocht. De organisatie is dit jaar weer in 
handen van Wout Jongman en Fred Mulder. 
 
Ieder lid mag twee introducés meenemen. Bijvoorbeeld uw zoon en dochter, of uw 
dochter met haar partner. Het is dus niet de bedoeling om de hele familie mee te 
nemen. 
 
Het bestuur hoopt op 19 december a.s. zoveel mogelijk leden van de SZO met 
partners en introducés te mogen begroeten. 
 
 
Ondergetekende zal in verband met een vakantie in Suriname de laatste kaartavond 
van 2014 van donderdag 18 december a.s. en de Kerstbingo aan zich voorbij 
moeten laten gaan. 
 
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.  
 
Opgave Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 
2015. 
 
Op zaterdag 10 januari 2015 organiseert de 
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 
36ste keer het Jan Willem van Essen 
zaalvoetbaltoernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal 
van COVS District Oost. 
 
Het bestuur van de SZO is er weer in geslaagd om de hele zaterdag Sporthal ’t 
Huiken te Elburg af te huren voor dit prestigieuze zaalvoetbaltoernooi van de COVS. 
De winnaar mag volgend jaar deel nemen aan het landelijke Nederlands 
Kampioenschap Zaalvoetbal van COVS Nederland. Dit jaar wordt het NK 
Zaalvoetbal gehouden in COVS District Zuid II gehouden op 17 januari 2015 en 
georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Boxmeer-Cuijk.  
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COVS District Oost wordt daar vertegenwoordigd door de winnaar van het vorig 
toernooi van 4 januari 2014. Dat werd Scheidsrechtersvereniging Noord Oost 
Twente uit Oldenzaal. 
 
Het bestuur van de SZO is nog op zoek naar enkele zaalvoetballers, die met het 
team van de SZO willen deelnemen aan het Jan Willem van Essen 
zaalvoetbaltoernooi op zaterdag 10 januari 2015. Leden van de SZO, die interesse 
hebben, kunnen zich opgeven bij het bestuur. Aangezien ondergetekende in de 
maand december in Suriname vertoeft, worden de leden verzocht zich op te geven 
bij portefeuillehouder Henk Schrik, Liede 11, 8032 AD Zwolle, telefoon 038 – 454 56 
32, e-mail hschrik1@hetnet.nl of voorzitter Hans van der Veen, Kloosterhof 40, 7721 
XT Dalfsen, telefoon 0529 – 43 27 94, e-mail hansensonja1@gmail.com. Wij hopen 
als bestuur weer een representatief team van jong en oud te kunnen laten 
deelnemen. “Meedoen is belangrijker dan winnen!”, alhoewel het natuurlijk mooi zou 
zijn om als SZO eens kampioen te worden en een team te kunnen afvaardigen naar 
het Landelijk Kampioenschap Zaalvoetbal van COVS Nederland. 
 
De eerste wedstrijd van het toernooi begint om 09.30 uur en bijt het team van de 
SZO het spits af tegen het team van de Scheidsrechtersvereniging Almelo e.o. Alle 
wedstrijden duren 13 minuten en tussen de wedstrijden is er 2 minuten de 
gelegenheid om de zaal te verlaten en de volgende teams zich voor hun wedstrijd 
kunnen opstellen.   
 
Wij hopen ook vele SZO-leden als toeschouwer(s) te mogen verwelkomen om ons 
zaalvoetbalteam aan te moedigen. 
 
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
Beste Sportvrienden 
 
Zoals beloofd zou ik in verband met de belangrijke maand november voor mij nog 
een keer van me laten horen. Vanwege mijn bewaarwoede ga ik samen met u terug 
in de vorige eeuw, nl. 15 november 1964. Doortellende naar 15 november 2014 is 
een eenvoudig rekensommetje en brengt ij op 50 jaar lid van de KNVB. Hiervan heb 
ik 17 jaar gevoetbald bij WHC in Wezep in div. seniorenteams, want ik ben pas op 
25-jarige leeftijd gaan voetballen. En wel op 15 november 1964. Prachtige 
voetbaljaren. Eind jaren 70/begin jaren 80 kwam het vak scheidsrechter in beeld. Op 
31 mei 1981 ben ik geslaagd. Gelukkig maar en werd er door het veteranenteam van 
WHC afscheidgenomen van mij op 42-jarige leeftijd met een prachtige bokaal als 
blijvende herinnering. Zonder gele, laat staan rode kaarten. Goed dat was mijn 
voetbalcarrière. Begin 191/1982 werd ik na een aanloop voor de leeuwen gegooid in 
groep 5 in de toenmalige afd. Zwolle met de comp.wedstrijd op 19 september 1981 
om 12.30 uur Dos Kampen 6-Emmelood 4. Uitslag 2-3.  
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Ja collega's dat was mijn voordoop. Er zouden er nog vele volgen. Ik stopte op 60 
jarige leeftijd bij de grote jongens. Vervolgens 10 jaar de ABC-jeugd. Toen kwam 
voor mij op 16 mei een dag met 2 gezichten. (dit ivm met het bereiken van de 70-
jarige leeftijd) 
 
's Morgens de bekerfinale District OOst tussen WHC B1-Heetenn B1. 1-5. 's Avonds 
tijdens de feestavond met 70 plussers in Bathmen voor mij toch een mooi afscheid. 
Een oorkonde en gouden speld (uitgereikt door de heer Burm). Mooi gebaar van de 
KNVB waar ik erg gelukkig mee was en toch voldaan samen met Julia huiswaarts 
keerde.  Maar toch, de accu was nog lang niet leeg met in het achterhoofd misschien 
gaat de leeftijd er nog een keer af. Bij aanvang van het seizoen 2009/2010 was het 
nog niet zover..Dus heb ik mijn diensten als Scheidsrechter aangeboden bij WHC, 
OWIOS en VSVO. Ik rouleerde iedere maand. Dus mijn van als Scheidsrechter ging 
gewoon door tot in december 2009 de leeftijd van 70 jaar geschrapt werd en ik weer 
aangenomen werd ij de KNVB .na een streng sollicitatiegesprek bij de BOBO 
(grapje). Met mijn wensen om bij de C-jeugd verder te gaan en prberen daar de 
eindstreep te halen. Inmidddels zijn we al weer 5 jaar verder en kwam langzaam 
maar zeker 15 november 2014 in beeld. Door mijn hooofd spookte, zou het wel 
lukken In de persoon van de heer J. Termeulen KNVB de bekerwedstrijd in Laren 
aangwezen om 11.00 uur. v.v. Witkamper D1-Concordia D1 reguliere seeltijd 1-1. 
Strafschappen in het voordeel van de thuisploeg 4-2. Mijn 101ste bekerwedstrijd. Al 
met al een zeer geslaagde dag met een zeer spannende wedstrijd op 15 november 
2014 in Laren. Bijgewoond door Julia en de beide jongens Dirk en Freek. Dirk met 
fotoapparatuur voor mijn plakboek aan te vullen.  
De KNVB, vertegenwoordigd door de heer A. Spin kwam als verrassing mij de 
gouden Scheidsrechtersfluit uitbreiden. Dat past nog in mijn verzameling. Na nog 
uitgebreid verteld te hebben over mijn carrière als scheidsrechter, een luisterend oor 
van de mensen en het licht in de kantine uitgedaan te hebben keerden wij zeer 
tevreden huiswaarts. En nu beste mensen was het vandaar voor de 2156 keer dat ik 
mijn tas ingepakt heb. Ik kan u wel vertellen dat ik na vandaag zeer opgelucht en blij 
ben da ik het bereikt heb. Ik hoop voor u ook. Ik heb de KNVB in de personen van de 
heer A. Spin en J.Termeulen bedankt voor het vertrouwen in mij al die jaren als 
scheidsrechter. 
Heren collega's het gaat u goed en blij gezond. 
 
Met vriendelijke sportgroet 
D.T. de Graaf  
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 SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL   
 
1. Mag een doelverdediger een trainingsbroek dragen? 
  
a. Ja, alleen als er een medische reden is; 
b. Neen, hij mag alleen korte broek dragen; 
c. Ja, alleen bij slechte weersomstandigheden; 
d. Ja, een trainingsbroek behoort tot zijn 
  standaarduitrusting. 
 
 
2.   Welke van de volgende overtredingen 

moet worden bestraft met een  
       indirecte vrije schop? 
  
a. Wegduwen van de scheidsrechter; 
b. Een tegenstander proberen te slaan; 
c. Steunen op een tegenstander om de bal te kunnen koppen; 
d. Spuwen naar een tegenstander. 
 
3. De inwerpende speler staat buiten het speelveld. Zijn inworp wordt correct 

genomen,  maar hij gooit de bal opzettelijk in het gezicht van een 
tegenstander. Hoe wordt het spel nu hervat, nadat de inwerpende speler 
van het speelveld is gezonden door het tonen van de rode kaart? 

 
a. Met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de getroffen speler stond; 
b. Met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de ingeworpen bal over de 

zijlijn ging; 
c. Met een inworp voor dezelfde partij; 
d. Met een inworp voor de tegenpartij. 
 
4. Een inwerpende speler gooit de bal rechtstreeks terug op zijn eigen 
  doelverdediger, die zich buiten zijn eigen strafschopgebied bevindt. 

Deze dribbelt vervolgens met de bal aan zijn voet zijn eigen 
strafschopgebied binnen en neemt de bal vervolgens in zijn handen en 
schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter nu 
beslissen? 

  
a. Doorspelen; 
b. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij; 
c. Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij en de 

doelverdediger ontvangt een waarschuwing; 
d. Hij kent een directe vrije schop toe aan de aanvallende partij. 
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5.    Welke van de volgende overtredingen moeten allebei worden bestraft 
        met een indirecte vrije schop? 
  
a. De scheidsrechter misleiden en gevaarlijk spelen; 
b. Een tegenstander in de loop belemmeren en een tegenstander duwen; 
c. Een tegenstander proberen te slaan en een tegenstander proberen te laten 

struikelen; 
d. Een tegenstander trappen en het beledigen van de scheidsrechter. 
 
 
 
 

 
 

SPELREGELVRAGEN 
ZAALVOETBAL    
 
 
1. Na een spelsituatie belandt de bal achter het doel van partij A. De 

doelverdediger heeft  de bal in zijn bezit en tracht de bal uit te werpen naar 
een medespeler. Een aanvaller van partij B staat echter nog in het 
strafschopgebied en hindert de doelverdediger om de bal uit te werpen. Hij 
raakt daarbij de arm van de doelverdediger, die na een blessurebehan- 

 deling zijn plaats moet afstaan aan de reservekeeper. Wat beslist de 
scheidsrechter? 

 
a. De scheidsrechter fluit af en geeft de verdedigende partij een indirecte vrije schop 

wegens gevaarlijk spel. 
b. De scheidsrechter fluit af en laat de doelverdediger verzorgen en hervat het spel 

met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was, toen hij het spel 
onderbrak. 

c. De scheidsrechter fluit af en geeft de aanvaller een tijdstraf van twee minuten 
door het tonen van de gele kaart en hervat het spel na de blessurebehandeling 
met een indirecte vrije schop  op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij 
werd aangevallen. 

d. De scheidsrechter fluit af en stuurt de aanvaller wegens een gewelddadige 
handeling van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel 
na de blessurebehandeling met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 
doelverdediger stond, toen hij werd aangevallen. 
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2. De doelverdediger glijdt binnen zijn strafschopgebied de bal met een 
  sliding weg en neemt al glijdend ook een aanvaller mee, die zich buiten het 

strafschopgebied, waardoor ternauwernood een scoringskans wordt  
 voorkomen. Wat is de juiste beslissing van de van de scheidsrechter? 
 
a. Indirecte vrije schop op de lijn van het strafschopgebied, zo dicht mogelijk bij de 

plaats van de overtreding; 
b. Strafschop + 2 minuten straftijd door het tonen van de gele kaart; 
c. Directe vrije schop net buiten het strafschopgebied + de definitieve verwijdering 

van de doelman door het tonen van de rode kaart; 
d. Indirecte vrije schop op de lijn van het strafschopgebied, zo dicht mogelijk bij de 

plaats van overtreding + 2 minuten straftijd door het tonen van de gele kaart. 
 
3. Een speler van partij A neemt een intrap. Hij speelt de bal terug op de 

doelverdediger, die zich in zijn strafschopgebied bevindt, die de bal 
vervolgens opraapt en in zijn handen neemt. De scheidsrechter fluit af en 
kent een strafschop toe. Is deze beslissing van de scheidsrechter juist? 

 
a. Ja, deze beslissing is juist. 
b. Neen, deze beslissing is niet juist. De intrap had moeten worden overgenomen. 
c. Neen, deze beslissing is niet juist. De scheidsrechter had een indirecte vrije 

schop moeten kennen.  
d. Neen, deze beslissing is niet juist. Er had een scheidsrechtersbal moeten worden 

gegeven. 
 
PUZZEL 
 

A  Spaanse omelet gevuld met aardappelen en/of groente. 

B  Sporter die zich toelegt op de ontwikkeling van de spieren. 

C  Hoe heten de vruchten die met Halloween worden uitgehold? 

D  Hoe luidt het Jiddische woord voor synagoge? 

E  Hoe heet de bloeiperiode uit de vaderlandse geschiedenis? 

F  Bijnaam voor voorrangstekens op de weg. 

G  Dit werptuig werd gebruikt bij de walvisvangst. 

H  Het blad in de Canadese vlag. 

I  Wat is de hoofdstad van Colombia? 

J  Bijnaam van Antwerpen. 

K  Hoe wordt de lunch ook wel genoemd? 

 



 - 13 -
  

A 
16 3   

  
17 2   5 

  
B 

 12   11 

  
12 1 17   11   15 

C 
 7   9 

  
3   14 10   

    
D 

 8 18   

  
2 

        
E 

 19   1 

  
  14     1 13 

F 
 6   5 

  
10 14 16   14 11   14 

G 
 6   15 

  
3     

      
H 

 9   7 

  
10 2 

  
5 4 

I 
 12   19 

  
16 5   

      
J 

 11 17   

  
  14   8     11 

K 
 16 13   

  
2 4 1   15   18   



 - 14 -
 

“ VRIEND VAN VAN SWIETEN “ 
 
Mijn zoon voetbalt in de E3 van het prachtige WVF in Zwolle. 
Uiteraard is mijn zoon de nieuwe Lionel Messi. Hij heeft 
echter zware concurrentie want Ronaldo, Ibrahimovic, van 
der Sar en Manolev spelen ook in dit team.  Zo denken de 
andere voetbalvaders er ook over dus ontstaat er een mooie 
chemie met ouderwetse voetbalhumor. Als scheidsrechter 
ben ik dan ook vaak “ het haasje ”. Een verhaal over het lot 
van de voetbalvader die ook scheidsrechter is. 
 
Toen ik de voetbalvaders anderhalf geleden voor het eerst ontmoette, was in hun 
ogen elke scheidsrechter een noodzakelijk kwaad. Hij kon er geen hout van, had 
geen inlevingsvermogen en heeft thuis niks te vertellen. Vertel eens wat nieuws. Ik 
heb dat beeld een beetje kunnen veranderen. Er wordt nu niet meer ongenuanceerd 
geroepen dat die scheids “ Een blinde hondelul “ is.  
 
Nee, er wordt nu eerst verder gekeken. “ Wat was de positie van de scheidsrechter “ 
en “ Heeft hij het wel kunnen zien? “ Vette winst.  
Om ervaringen uit te wisselen hebben we een groepsapp genaamd “ Vriend van Van 
Swieten “. Wij zijn allemaal van de leeftijd dat we weten dat Ignace van Swieten een 
topscheidsrechter was in het Betaalde Voetbal. Later maakten cabaretiers Peter 
Heerschop en Vigo Waas een gelijknamig programma dus een naam voor de 
groepsapp was snel geboren. 
 
Alle voetbalvaders zijn fervent supporter van PEC Zwolle. Ik ben opgegroeid in de 
omgeving van Deventer dus ik ben een supporter van Go ahead Eagles. Koren op 
de molen. Twee gezworen vijanden van de voetbalvaders: Scheids en een Eagle, 
hoe kan ik het uitkiezen! Dat ik ook supporter van PEC ben doet niet ter zake. Ik 
stond ook te juichen in De Kuip toen PEC Zwolle de KNVB beker won van Ajax. 
 
Dat kan dus eigenlijk niet want je hoort in deze regio een keuze te maken.  
Ik heb een seizoenkaart van PEC en twee fanatieke voetbalvaders zitten schuin voor 
me. Bij elke dubieuze beslissing kijken ze vol emotie naar mij om te vragen wat mijn 
visie is? Prachtig vind ik dat. Ik sta hier neutraal in, en denk als scheidsrechter. Maar 
bij aanstellingen van Dennis Higler en Jochem Kamphuis overweeg ik om niet meer 
te gaan. Die zijn niet populair in Zwolle. Het maakt inmiddels niet meer uit of ze goed 
of minder goed  fluiten.  
 
Het belangrijkste gebrek bij de voetbalvaders is spelregelkennis. Dat is overigens het 
belangrijkste gebrek bij vele voetbalsupporters. Bij de tegenpartij heeft er altijd 
iemand sneller recht op geel of rood als de eigen partij. Overtredingen worden op 
dezelfde, gekleurde, waarde ingeschat. 
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Bij een dubieuze beslissing wordt in de app naar mijn mening gevraagd. “ Dat was 
toch rood scheidsie? “ Daarom ben ik uitgegroeid tot het “ Arbitrage Kenniscentrum ”. 
Tijdens het WK kon ik geen wedstrijd rustig bekijken. U heeft het kunnen zien, de 
arbitrage was niet best. Daardoor ging die app als een razende tekeer. En ik maar 
reageren. Ja, je wilt ook dat ze het oppakken, dus ik zat volledig in mijn rol. IJsland – 
Nederland afgelopen week was weer zo’n hoogtepunt. Maar dit ging dan vooral over 
het slechte presteren van Nederland. Ik word dan opeens weer supporter en kan 
even lekker mee zeuren. “ Het was echt geen strafschop, wat een blinde zeg, 
thuisfluiter”. 
 
We hebben bij de E3 ook een “ trainert “ en een “ leidert ‘. Dit naar voorbeeld van de 
vocabulaire van Wim van Hanegem. Zij worden dan ook consequent zo 
aangesproken. Onze ‘ trainert ‘ is 22 jaar en die begrijpt daar natuurlijk helemaal niks 
van.  Sterker nog: ook de voetbalmoeders weten bij God niet waar wij het over 
hebben. De “ leidert “ is de spin in het web en houdt de boel keurig bij elkaar. We 
hebben namelijk ook nog een, extra, “ WVF E3 App “. Hier doen de voetbalmoeders 
in mee. Dit kost vooral onze leider veel energie. 
 
Onze trainer, Jesse Betaze,  speelt in het eerste van WHC uit Wezep. Nu was het 
toeval dat ik vorige week zaterdag WHC tegen Drachtster Boys moest fluiten. Toch 
even een korte melding in “ Vriend van Van Swieten ‘. En dreigen met persoonlijke 
straffen als mijn zoon niet in de basis zou staan. Jesse was natuurlijk niet onder de 
indruk een speelde een prima wedstrijd.  
 
Afgelopen week was “ De Week van de Scheidsrechter “. Een mooi initiatief van de 
KNVB. Op vele velden en social media werd er stilgestaan bij de rol van de 
scheidsrechter. Dit is de voetbalvaders niet ontgaan. Vele respect betuigingen 
werden mij toegezonden. Ook werd de jonge scheidsrechter bij DOS Kampen E2 
met alle egards benaderd. Eén keer dreigde een voetbalvader uit de bocht te vliegen 
met een opmerking. Hij werd onmiddellijk gecorrigeerd door de “ leidert ‘ en de rest. 
Niet doen hé:  Week van de Scheidsrechter. Na afloop kreeg de scheidsrechter dan 
ook keurig een hand, hij deed het prima. Wij hadden schijnbaar nog een vorig 
bezoek aan DOS Kampen in ons achterhoofd.  
 
Vorig jaar was de trainer van DOS Kampen F2 onze gemeenschappelijke vijand. Hij 
haalde onze helden en de voetbalvaders bij elke wedstrijd het bloed onder de nagels 
vandaan. Zodanig dat één van onze voetbalvaders zijn jasje al bijna uit had om hem 
de waarheid te gaan zeggen. Gelukkig werd dat keurig door ons allen gecorrigeerd. 
Nu lachen we daar om, want we hebben geleerd. Respect man. 
 
Bij thuiswedstrijden van onze godenzonen fluit ik zelf. Afgelopen zaterdag stond ik er 
weer, 08.30 uur: WVF E3 – WHC E4. Beker. Kortste weg naar Europa.  
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De voetbalvaders stonden weer trouw langs de lijn. “ Lekker scheidsie ” en “ Prima 
beslissing scheids ”.  
 
Vandaag is de IJsselderby, Eagles tegen PEC. Dan wordt alles vergeten en zal ik 
het wel weer moeten ontgelden. Laat maar gaan, uiteindelijk is maar één ding 
belangrijk:  
“ Hij is een Vriend van Van Swieten “. 
 
Wilco Jansen 
 
Naschrift: Go Ahead Eagles wint in een spannende wedstrijd met 3-2 van PEC 
Zwolle. Terecht. Mijn relaas is bevestigd. De app vierde hoogtij. Scheidsrechter 
Güzübüyük was volgens de voetbalvaders niet best. Hij miste vele gele kaarten en 
overtredingen aan Go ahead zijde. Als scheidsrechter durf ik te zeggen dat 
Güzübüyük de wedstrijd tot een goed einde heeft gebracht.  De voetbalvaders waren 
wel realistisch door te zeggen dat PEC Zwolle er niet veel van gebakken had. Ik 
kreeg diverse felicitaties. Er zijn weer stappen gemaakt. 
 
Kaartcompetitie 2014 – 2015 weer van start gegaan.  
 
De Kaartcompetitie (klaverjassen) 2014 – 2015 is op 25 
september jl. weer van start gegaan. De wissel-trofee is 
in handen van de secretaris. We hebben in het bestuur 
besloten, dat alles blijft zoals het was. Met andere 
woorden. Er moeten minimaal 6 avonden zijn 
deelgenomen en van de deelgenomen avonden wordt de 
hoogste en laagste score afgetrokken. 
 
In het bestuur is besloten, dat er kaartreglement zal 
worden opgesteld, waarin de “spelregels” nog eens 
duidelijk voor het voetlicht wordt gebracht. Ook de “vaste” score (1600 punten) 
tijdens het “stilzitten” zal hierin worden vastgelegd. Zodra dit reglement gereed is, 
wordt dit eerst vastgesteld in het bestuur, waarna het gepubliceerd zal worden in het 
clubblad en op de website. 
 
Op de eerste kaartavond op 25 september jl. werd Fred Mulder nipt winnaar met 
5342 punten voor Ben Bastiaan, die 5338 punten in de wacht sleepte. Ulbe 
Posthumus werd derde met 5258 punten en Teun van Unen legde beslag op de 
vierde plaats met 5068 punten. De vijfde plaats was voor Wim Weuring met 4935 
punten.  
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De poedelprijs ging deze avond naar onze organisator van de kaartcompetitie, 
Marinus Blankvoort met 3885 punten. Marinus had weer voor leuke prijzen gezorgd, 
zodat de prijswinnaars weer tevreden huiswaarts keerden. De opkomst was met 18 
personen redelijk te noemen. Natuurlijk kan het beter, want met zo’n ledental zou het 
moeten lukken om het dubbele aantal te halen. Maar niet iedereen is gecharmeerd 
van klaverjassen, zodat de deelname toch moet worden gezocht bij de oudere SZO-
leden. 
 
De tweede kaartavond werd gehouden op 23 oktober jl. Joop Tabak stak er deze 
avond met “kop en schouders” bovenuit. Met een gemiddelde score van ver boven 
de 1800 punten, werd Joop met 5483 punten de winnaar van de avond, op gepaste 
afstand gevolgd door Gradus Wezenberg met 5303 punten. 
 
Derde werd opnieuw Ulbe Posthumus met 5250 punten. Acht punten minder als de 
vorige keer. Op de vierde plaats eindigde Herman Snijder met 5241 punten. Fred 
Mulder wist beslag te leggen op de vijfde plaats met 4974 punten. De poedelprijs 
was weg gelegd voor Ben Bastiaan met 3852 punten. Het aantal deelnemers 
bedroeg dit keer 17. Ook dit keer gingen de prijswinnaars met leuke prijzen naar 
huis. 
 
Als dit clubblad bij u in bus rolt of de digitale versie op uw scherm staat, is de derde 
kaartavond op 20 november 2014 reeds achter de rug. De uitslag kon helaas niet 
meer worden meegenomen, omdat de kopij op woensdag 19 november 2014 moest 
worden ingeleverd. 
 
Het bestuur en de ontspanningscommissie zouden het natuurlijk zeer op prijs stellen 
als ook enkele jonge leden van de SZO aan de kaartcompetitie zouden deelnemen. 
 
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 
LAATSTE KEER. 
 
U leest voor de laatste keer een clubblad wat door ons is gemaakt. Met ons bedoel ik 
Wout en Wilma Jongman. Bijna 20 jaar hebben we het clubblad gemaakt. We 
hebben dat altijd met veel plezier gedaan. Samen met Fred en Netty Mulder en Jan 
en Feikje Westerhof hebben we ook vooral veel gezellige avonden gehad. 
In het begin ging het nogal primitief. De computer had nog niet zoveel 
mogelijkheden. Maar ook toen lukte het ons om 6 uitgaven per jaar te maken. In het 
begin werd veel kopij getypt of geschreven aangeleverd.  
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Dus moest alles worden overgetypt. Computers 
verbeterden, dus ook het boekje. Steeds meer werd 
digitaal aangeleverd wat het wel makkelijker maakte. 
Wat bleef was het boekje van losse bladen naar een 
geniet exemplaar. Dat is tot eind vorig jaar gewoon 
handmatig gebeurd. Losse bladen op de strijkplank. 
Feikje vergaren, Jan nieten, Wilma vouwen, Fred en 
Netty stickers plakken, Wout verzend gereed maken. 
Een geoliede machine die ook doorgesmeerd werd. 
Daar kijken wij met plezier op terug. Wat wel opviel 
door je jaren heen dat het aantal boekjes terug liep, 
maar kosten liepen op. Het was elk jaar weer passen en meten met de advertenties. 
Zeker de laatste jaren is dat dramatisch afgenomen. Er is al een moment geweest 
dat het bestuur heeft besloten om één uitgave minder uit te geven. Enige jaren terug 
is er toen al discussie geweest over een digitaal boekje. De leden waren er toen nog 
niet aan toe. Afgelopen jaar is het besluit wel genomen om digitaal te gaan. 
 
Om de kosten in de hand te houden, maar ook de contributie wilde het bestuur niet 
verhogen (wat ons betreft terecht in deze moeilijke tijd),  heeft de algemene 
ledenvergadering besloten om het boekje in het vervolg digitaal uit te geven. Wij zijn 
van mening dat het er zeker niet slechter op geworden is. Zeker voor de 
advertenties, want die kunnen nu gewoon in kleur worden afgedrukt. 
Oh ja tot op de dag van vandaag is er één persoon die steevast zijn kopij 
handgeschreven naar ons opstuurde. Dat is David vd Graaf. Hij stuurde trouw zijn 
stukjes. Maar het was altijd weer een plezier om deze stukjes over te typen. Wat een 
plezier en passie voor de scheidsrechtershobby straalt deze man uit. David bedankt 
daarvoor. 
Advertenties was altijd toch wel een probleem. Ik wil daarom bij ons afscheid een 
dringend beroep op de leden. Kijk in uw omgeving of bij uw werkgever of ze 
sportminded zijn en de scheidsrechter een warm hart toedragen. Voor de kosten 
hoeven ze het niet te laten. Zorg dat er weer voldoende advertenties in ons clubblad 
komen te staan. 
 
Al die jaren is het blad gedrukt door dezelfde drukkerij. Dit was drukkerij vd Wekken. 
Eerst in Swifterbant en daarna in Dronten. Dit jaar wordt het door drukkerij Meijerink 
in Dalfsen gedaan, ook al omdat wij er mee gaan stoppen is het handiger om een 
drukkerij te nemen die dichter in de buurt van het bestuur zit. 
Wij willen vanaf deze plaats het bestuur danken voor de samenwerking, maar ook 
voor de vrijheid die wij hadden bij het maken van het boekje.  
En als het nodig was om een artikel te laten toetsen door het bestuur werd onze 
mening altijd meegenomen in de besluitvorming.  
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Wij hebben ons altijd serieus genomen gevoeld. Dat is ook logisch anders hou je het 
geen bijna 20 jaar vol. 
Speciaal woord van dank aan Fred en Netty Mulder en Jan en Feikje Westerhof voor 
al die jaren dat we samen het boekje hebben gemaakt en verzendgereed gemaakt. 
Wat hebben we veel gelachen en plezier gehad. Dank daarvoor. 
Beste mensen dit was het dan voor wat betreft het clubblad. Maar niet voor de SZO. 
Ik blijf uiteraard lid en zal een aantal activiteiten blijven bezoeken. Tevens zal ik de 
kerstbingo nog blijven doen als het bestuur dat goed vindt. Ik wil nog geen afscheid 
nemen van de scheidsrechtersfamilie die de SZO heet en waar ik al sinds 1979 deel 
van uitmaak. Tot ziens op de kerstbingo 2014 op 19 december in de Vrolijkheid. 
Het clubblad is vanaf nu voor ons een gesloten boek. Wij wensen het bestuur voor 
de toekomst veel succes met het clubblad. Het is bij hun in goede handen. 
 
Wout en Wilma Jongman. 
 
 
 
Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 D  
Vraag 2 A  
Vraag 3 A  
Vraag 4 B  
Vraag 5 A  
 
 
Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 
Vraag 1 C  
Vraag 2 C  
Vraag 3 C  
 

  
 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
voor het februari nummer. 

 
 s.v.p. uiterlijk 20 februari 2015 
 
 in het bezit doen zijn van: 
  
 E-mail adres: jan.lahuis@ziggo.nl of zwolle@covs.nl. 
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Oplossing puzzel vorig clubblad 

  
A M O N S E I G N E U R 
B P S Y C H O K I N E S E 
C W Y S H E I D     
D C A M E M B E R T 
E C U R I O S A       
F H O N D E N R A S   
G W A S S E N A A R 
H L E E R P L I C H T 
I W A T E R Z O O I 
J P A T C H W O R K   
K W E T H O U D E R S     
L L I N T J E S R E G E N 
M D E T E C T I V E S     
N S T O R M   

 
 
 



 
 

  
  
  
  
  

 
 

  

  

  

  

  

  

 
    

    

 

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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