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   Jaargang 54, nummer 1, februari 2015 
 

 
 

Het Scheidsrechters Kontakt is het verenigingsorgaan van de Scheidsrechters- 
vereniging "Zwolle en Omstreken" (SZO) en verschijnt (digitaal) 5 x per jaar. 
 
 

De vereniging is opgericht op 14 januari 1924. 
 
 

Secretariaat: Jan Lahuis, De Mulderij 128, 7772 HK Hardenberg,  
  telefoon 0523 – 26 01 36, mobiel 06 - 51 83 59 41,  

 e-mail: Jan.Lahuis@ziggo.nl of zwolle@covs.nl. 
 
 

Bank:  Rabobank te Zwolle, rekeningnummer NL51 RABO 03773.89.277 
  t.n.v. de heer G.J. Kuiper, Langeslag 5a, 8181 GN Heerde, 
  e-mail: kuip4109@planet.nl. 
 

___________________________________________________________________ 
 
 

Bestuur Hans van der Veen 
Jan Lahuis 
Gerrit Kuiper 
Henk Schrik 
 
Fred Mulder 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
commissaris 1 
technische cie. 
commissaris 2 
molestaties 
 

0529 – 432794 
0523 – 260136 
0578 – 693311 
038 – 4545632 
 
038 – 3333258 

Erevoorzitter 
 
 

Jan Wissink 

Ereleden 
 

Klaas Muis, Herman Snijder, Jan Wissink, 
 
 

Leden van verdienste Jannes Fijn, Jan Jongman, Fred Mulder, Bert de Roo, 
Meindert Schilstra, Joop Tabak en Teun van Unen. 

 
 

 
 

Redactieadres 
 
 
 

Jan Lahuis, De Mulderij 128, 7772 HK Hardenberg 
Jan.Lahuis@ziggo.nl 
 
 

Vaste medewerkers Hans van der Veen en Jan Lahuis 
 
 

 
 

Drukwerk/opmaak 
 

Meijerink, Grafisch bedrijf, Bloemendalstraat 3,  
7721 AL  Dalfsen, telefoon 0529 – 43 25 12 
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   Van de Voorzitter SZO 
 

 
 

Het eerste nummer van het jaar 2015 ligt voor u of ziet u vanaf uw PC-scherm. Het 
digitale clubblad zal voortaan door Jan Lahuis, secretaris SZO, worden verzorgd 
nadat Wout en Wilma Jongman na vele jaren in 2014 het redactiewerk hebben 
beëindigd. Een nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van de SZO. Jan heeft wel 
enige ervaring met dit werk want in het grijze verleden, toen hij nog lid was van de 
Scheidsrechtersvereniging “Hondsrug e.o.” in Drenthe, heeft Jan hiermee reeds 
kennis gemaakt. Bovendien zijn we van drukker veranderd, zodat de lijntjes wat 
korter zijn geworden. Ik hoop dat we via ons digitale clubblad en de ongeveer 15 
papieren exemplaren, voor leden die niet de beschikking hebben over een computer, 
onze leden toch kunnen voorzien van de nodige informatie. 
 

De winterstop is inmiddels voorbij, maar juist op dat moment begon het een beetje te 
winteren. Van een algehele afgelasting was geen sprake zodat de clubs die beschik-
ten over een kunstgrasveld wel moesten spelen. Gevolg hier en daar een wedstrijd. 
Vraag is of dit zin heeft want je krijgt toch scheve verhoudingen in de competitie.  
De competities verlopen vlot en ook de scheidsrechters hebben inmiddels van de 
KNVB met betrekking tot hun rapportage een tussenstand ontvangen van gespeelde 
wedstrijden, aantal rapporten en het gemiddelde cijfer tot nu toe. Je neemt daar wel 
kennis van, maar verder kun je er niet zo veel mee. Sta je niet zo goed, dan hoop je 
natuurlijk wel op nog een paar goede rapporten. 
 

Bij de start van de Eredivisie hebben we bij een aantal wedstrijden scheidsrechters 
beslissingen zien nemen die behoorlijk stof tot discussie hebben gegeven. Rode 
kaarten wel of niet terecht, die dan weer worden geseponeerd omdat uit beelden 
later blijkt dat de beslissing toch “anders” had moeten zijn? Een bal wel of niet over 
de doel- of zijlijn waardoor er een doelpunt wordt gescoord. De benadeelde club 
scheelt het twee punten in de strijd om degradatie! Vervolgens ontstaat er weer de 
discussie over de doellijncamera of de video-referee, zoals we die kennen bij het 
hockey. Hoe je het ook bekijkt, wanneer je als scheidsrechter of assistent niet kunt 
waarnemen of een bal geheel en al de lijn is gepasseerd, dan kun je niets anders 
doen dan door laten spelen. Achteraf is het altijd gemakkelijk om beelden nog eens 
“tig” keer terug te zien en te oordelen.  
 

Bij de bestuursmededelingen elders in het clubblad doet onze secretaris verslag van 
de activiteiten die de afgelopen tijd hebben plaatsgehad, zoals de Kerstbingo en het 
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Bij het zaalvoetbaltoernooi 
kreeg het team van Zwolle de fair play beker – de Piet de Vos bokaal – en dat is een 
mooie waardering. Waar ik niet zo blij mee was en ben, is de moeite die wij hebben 
moeten doen om een team op de been te krijgen. Dat ik met bijna 69 jaar nog moet 
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meedoen om voldoende spelers te hebben, lijkt mij niet goed. Een grote vereniging 
als de SZO heeft toch voldoende jonge “gasten” die kunnen meedoen. 
Ik wens u voor de rest van het seizoen het allerbeste toe, vele mooie wedstrijden en 
hoop u te zien bij de activiteiten van de SZO. Op de website van de COVS wordt u 
op de hoogte gehouden van het wel en wee van uw SZO. Ga naar www.covs.nl en 
dan naar tabblad groepen. Onder de groep Zwolle vindt u vele wetenswaardigheden 
van en over de SZO.  
En natuurlijk niet vergeten:  maandag 30 maart 2015 de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering van de SZO, aanvang 20.00 uur in de Vrolijkheid te Zwolle. De agenda 
treft u elders in dit clubblad aan. 
 

En bent u ook geveld door de griep of geweest zoals ik, of bent u herstellende van 
andere ongemakken dan wens ik U allen beterschap. 
 

Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 
 
   Onze jarigen 
 

 

 
Februari 

 
Maart 

    1 Jorn van Eck 7 Cees Grafhorst 
6 Geert Vrieling 10 Jan Pekaar 
8 Klaas Muis 11 Gert Keijl 
9 Egbert Lok 13 Henk Friederichs 

12 Jan Wissink 14 Thomas de Gier 
12 Leon de Vries 14 Jan Vonk 
13 Onno Koning 15 Martin van de Brug 
13 Frans Rigterink 16 Roy Bruggeman 
16 Sander Stoffer 22 Jannes Fijn 
17 Piet de Leeuw 29 Friso Jongejan 
20 André Clement 29 Harwie Kluinhaar 
21 Yorick Tjeenk Willink 

  22 Ruud de Gooijer 
 

 

24 Ivor Knol 
  24 Martijn Franken 
  25 Hielke Jan Borger 
  26 Paul Ruisendaal 
  28 Jaap Scholtens 
  

    Allen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst. 
 

http://www.covs.nl/
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   Bestuursmededelingen 
 

 
 

Naar aanleiding van de gehouden bestuursvergaderingen van 11 februari 2015 
volgen hier weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur. 
 

Voor u ligt de eerste uitgave van het clubblad, dat niet door een Redactie is samen 
gesteld, maar door de secretaris. Er is wel vastgehouden aan het “oude” format, 
maar wel in een nieuw jasje en een andere lay-out. Uiteraard leveren zoals gewoon-
lijk enkele vaste leden kopij aan voor dit clubblad, w.o. de voorzitter Hans van der 
Veen en secretaris Jan Lahuis. Deze keer is ook meer gebruik gemaakt van foto-
materiaal afkomstig van Wilma Jongman en Bert de Roo. 
 

De leden van de SZO worden bij deze uitgenodigd en “uitgedaagd” om eens “in de 
pen te klimmen” om iets te vertellen over jezelf maar ook over je mooie hobby als 
scheidsrechter op het veld of in de zaal. Want laten we wel wezen, we maken alle-
maal wel eens iets “leuks” of “geks” mee, toch? Het gaat er niet om, om jezelf op de 
voorgrond te plaatsen, maar je collega’s scheidsrechter deelgenoot te laten maken 
van je belevenissen op en rond de velden.  
 

Iedereen is wel eens ziek. Iedereen heeft wel eens last van een verkoudheid of een 
griepje. Dan ben je binnen één week of 14 dagen ook weer present en ga je weer 
naar het werk of je bent weer “op de been”. Maar soms is er meer aan de hand en 
kan het wel veel langer duren. Als er dan belangstelling is van je omgeving, van je 
familie, of van je collega’s op je werk of van de vereniging waarvan je lid bent, dan is 
deze interesse meestal erg welkom. Het bestuur van de SZO weet natuurlijk niet 
altijd dat er iets anders aan de hand is. Het bestuur tracht bij langdurige of ernstige 
ziekte ook altijd contact te houden met onze leden. Dat gebeurt in de meeste geval-
len via een bestuurslid, maar het kan natuurlijk ook op een ander wijze. Het bestuur 
is echter altijd afhankelijk van de informatie, die tot hen komt. Daarom vragen wij dan 
ook om het bestuur in te lichten, indien men weet, dat een collega scheidsrechter of 
rapporteur, coach of begeleider, die tevens lid is van de SZO, (ernstig) ziek is of wel-
licht is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie en wat nog meer van belang 
kan zijn. Het bestuur kan dan op grond van ons vastgestelde “Lief- en Leed”-besluit 
actie ondernemen en hieraan op gepaste wijze aandacht besteden. Uiteraard kan 
ieder lid ook van te voren of achteraf het bestuur informeren omtrent een voorgeno-
men ziekenhuisopname of een eventuele thuiskomst. Ook willen we graag worden  
geïnformeerd indien de vrouw, partner, vriendin of levensgezel(lin) van een lid van 
de SZO met gezondheidsproblemen kampt. 
 

Zo vlak vóór en nà de jaarwisseling konden we weer  
4 nieuwe leden uit Emmeloord en Zwolle verwelkomen.  
De leden zijn inmiddels voorzien van informatie van en  
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over de SZO en is hen een gratis mouwembleem “Fair Play” van de COVS toege-
zonden. Daar stonden ook een aantal afzeggingen tegenover, zodat het ledental van 
de SZO constant schommelt rond de 160 leden, waardoor de Scheidsrechters-
vereniging Zwolle e.o. (SZO), de op 5 na grootste COVS-groep van Nederland blijft. 
 

 
 
 
 
 
 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan terug zien op een goede Kerst-bingo. 
Er waren enkele leden van de SZO, die verstek lieten gaan en dus waren er minder 
leden dan vorig jaar, maar toch kon de opkomst goed worden genoemd. Dit had ook 
te maken met ziekte thuis en andere familiaire verplichtingen. De voorzitter Hans van 
der Veen heette even na acht uur iedereen van harte welkom. De koffie met cake of 
koek en een consumptiebon waren voor rekening van de penningmeester van de 
SZO. Er hadden circa 40 personen, inclusief bestuur en organisatie, de moeite geno-
men om naar ons “vaste honk”, Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle af te 
reizen. Fred Mulder bediende de bingomolen en Hans van der Veen verving dit keer 
de afwezige Wout Jongman, die andere verplichtingen had. Later op deze avond 
assisteerde ook Jos Huis in ’t Veld door de plaats van Hans in te nemen. De organi-
satie werd bijgestaan door bestuurslid Henk Schrik en ere-lid Klaas Muis, die de 
lootjes aan de man brachten. Het organisatiecomité bestaande uit de families Jong-
man, Mulder en Van der Veen had weer hele leuke prijzen “ingekocht” in Duitsland 
en bij de plaatselijke middenstand in de plaatsen Emmeloord en Kampen. Door een 
goed ingerichte zaal was het weer gezellig en kunnen we weer terug zien op een 
geslaagde clubavond van de SZO. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan eveneens terug zien op een goed en 
heel sportief zaalvoetbaltoernooi om de Jan Willem van Essen wisselbeker. Ik zeg 
bewust goed en niet uitstekend, want ik ben van mening dat de SZO zelf daar niet 
met een representatief elftal aanwezig is geweest. Ik dank de leden, die daar wel 
aanwezig zijn geweest, heel hartelijk voor hun deelname. In alfabetische volgorde, 
wil ik Tiemen de Boer, Mark van de Brug, Hendrik de Haan, Remco Jongman, Jan 
Lahuis, coach Henk Maat en Hans van der Veen, bedanken voor hun inzet. Met zo’n 
“oude” doelverdediger en zo’n “oude” aanvoerder, kun je natuurlijk op zo’n presti-
gieus zaalvoetbaltoernooi geen potten breken. Toch werden we niet laatste en dat 
gaf toch nog weer enige voldoening. Met een beetje meer voetballend vermogen, 
inzicht, lef en geluk, hadden we niet als laatste in onze poule behoeven te eindigen. 
We werden winnaar van de finalepoule van de laatst geëindigden in de voorronden. 
Voor meer details verwijs ik naar het verslag van dit zaalvoetbaltoernooi, elders in 
deze digitale uitgave. Zoals gezegd, was het een goed toernooi, maar de organisatie 
was wel uitstekend. Er werd geen wanklank gehoord. De organisatie was goed, de 
lunch was zoals vanouds weer prima georganiseerd en de verloting verliep ook naar  
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wens. Ik hoorde achteraf, dat velen de opzet van het programma, waarbij iedereen 
tot het laatst bij het toernooi was betrokken, goed in de smaak is gevallen. Afhanke-
lijk van de opgaven en deelname, zullen we trachten om het volgend jaar op weer 
dezelfde wijze te doen. De SZO was maar wat blij, dat de SAO (Almelo) met twee 
teams deelnemen kon, zodat het programma niet behoefde te worden omgegooid na 
de afzegging van de Scheidsrechtersvereniging Hengelo e.o., zodat het toernooi zijn 
geplande verloop van 3 poules van 4 teams kon krijgen. 
Het bestuur spreekt de hoop en wens uit, dat we volgend jaar op 9 januari 2016 een 
beter team kunnen formeren uit de 160 leden, die de SZO telt en dat de voorzitter en 
secretaris zich alleen maar bezig hoeven te houden met de organisatie. Ze hebben 
het niet onverdienstelijk gedaan, maar na zoveel jaren wordt het tijd om het over te 
laten aan de jongere generatie. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. heeft helaas opnieuw moeten afzeggen 
voor het spelregelwedstrijd om de Jan Visserbokaal van de Scheidsrechtersvereni-
ging Apeldoorn e.o. Dat vindt altijd plaats op de eerste maandag van februari. We 
kunnen nooit voldoende leden bereid vinden om daar aan mee te doen. Dat is aan 
de ene kant wel jammer maar aan de andere kant, kunnen we het ook nog wel be-
grijpen, want het is ondenkbeeldig, dat je voor een volle zaal een keer een flinke 
“blooper” begaat. Maar zo’n wedstrijd heeft ook wel weer z’n charme en uitdaging. Ik 
heb zelf ook een keer meegedaan, terwijl ik niet eens fluit op het veld, maar alleen in 
de zaal. Doordat ik samen met de voorzitter spelregelavonden bij voetbalverenigin-
gen verzorg, weet ik wel iets van spelregels. En spelregeltechnisch komen de spel-
regels van het veld en de zaal steeds dichter bij elkaar. Het zal nooit hetzelfde wor-
den, maar toch! Het bestuur hoopt dat we toch nog eens weer een spelregelteam op 
de been kunnen brengen. Het is tenslotte wel waar het bij onze hobby om draait. 
 

Fred Mulder en Jan Lahuis hebben namens het bestuur van de SZO de bijeenkomst 
van de 13 COVS-groepen uit COVS District Oost met de KNVB District Oost op het 
bondsbureau in Deventer bijgewoond. Er gaat nog wel e.e.a. veranderen in de 
organisatie bij de KNVB. Tot nu zijn er in KNVB District Oost drie servicegebieden. 
Voorheen waren er vijf regiocommissies. Voor het zaalvoetbal is een aparte commis-
sie in het leven geroepen. De arbeidsorganisatie van de KNVB verandert ook in het 
voorjaar. Er blijven in principe – vooralsnog – 6 districten, maar zij gaan wel meer 
samenwerken. De districten Noord en Oost krijgen de vestigingsplaats Zwolle. De 
districten West I en West II krijgen de vestigingsplaats Zeist en de districten Zuid I en 
Zuid II krijgen de vestigingsplaats (omgeving) Eindhoven. Vanuit deze vestigings-
plaatsen is de backoffice werkzaam, zijnde arbitrage, tuchtzaken en wedstrijdzaken. 
Ook de bestuurlijke organisatie is aangepast met een Algemeen Directeur met een 
Raad van Toezicht van 5 leden. Het model, dat momenteel ook werkt bij het Betaald 
Voetbal. Er werd gesproken over de communicatie met de achterban door middel 
van de KNVB Fluitflits, die in de districten Noord en Oost als zeer positief zijn ont-
vangen. Er is op zaterdag 17 januari 2015 een aanvang gemaakt met de themabij-
eenkomsten van 2015. Ook is gesproken over de aanstelling(en) bij vriendschappe-
lijke wedstrijden. Het komt nogal eens voor dat er bij wedstrijden – in alle klassen –  
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scheidsrechters worden aangesteld, die boven hun niveau fluiten. Er werd dringend 
verzocht om aanstellingen te verrichten die passen bij het niveau. Scheidsrechters – 
dus ook onze eigen leden – worden verzocht alleen wedstrijden aan te nemen, die 
bij hun niveau past. Eén niveau hoger of lager is geen probleem, maar het mag niet 
leiden tot excessen. Binnenkort wordt het verslag van deze bijeenkomst openbaar 
gemaakt op de website. 
 

Ook in het nieuwe jaar zijn er bij het bestuur van de SZO alweer verzoeken binnen 
gekomen voor het organiseren van een spelregelavond voor de jeugd en de club 
scheidsrechters. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 
 
 

 
 
   Spelregels Veldvoetbal 
 

 
 

1. Een speler, die uitgewisseld is en plaats heeft genomen op de reservebank 
 loopt naar de zijlijn en houdt de bal, die anders over de zijlijn zou zijn ge-
 gaan, binnen het speelveld tegen. De scheidsrechter fluit af. Hoe moet de 
 scheidsrechter het spel nu hervatten? 
 

a. Met een inworp, te nemen door de andere partij, dan die het laatst de bal heeft  
 aangeraakt; 
b. Met een inworp door de verdedigende partij; 
c. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij; 
d. Met een scheidsrechtersbal. 
 

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 gegrepen op het moment, dat hij de verdediger wil passeren. Beide 
 spelers komen ten val in het strafschopgebied en er zijn geen andere ver- 
 dedigers in de buurt. De scheidsrechter ziet dat de aanvaller snel overeind 
 komt en een doelrijpe kans krijgt en hij past de voordeelregel toe. Helaas 
 wordt de bal naast geschoten. De scheidsrechter moet nu: 
 

a. Alsnog een indirecte vrije schop toekennen; 
b. Alsnog een strafschop toekennen, omdat hij viel in het strafschopgebied; 
c. Hervatten met een doelschop en de verdediger een gele kaart tonen; 
d. Hervatten met een doelschop en de verdediger een rode kaart tonen. 
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3.  De verdedigende partij mag in het eigen strafschopgebied een indirecte 
 vrije schop nemen. De doelverdediger speelt de bal naar een medespeler, 
 die de bal terug speelt, waarna de doelverdediger de bal in zijn handen 
 neemt. Wat beslist de scheidsrechter? 
 

a. Alleen door laten spelen, als de bal rechtstreeks buiten 
 het strafschopgebied is gespeeld en de doelverdediger  
 de bal niet met zijn handen aanraakt. 
b. Altijd door laten spelen; 
c. Een indirecte vrije schop toekennen; 
d. Een strafschop toekennen. 
 

4.  Na het scoren van een doelpunt, trekt de scorende speler zijn shirt over zijn 
 hoofd, zonder het uit te trekken. De speler draagt onder zijn shirt nog een 
 shirt, identiek aan het shirt, dat hij over zijn hoofd heeft getrokken, dus 
 inclusief naam en rugnummer. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 
 

a. Hij vermaant de speler dit niet meer te doen; 
b. Hij toont de desbetreffende speler de gele kaart; 
c. Hij staat dit toe omdat het ondershirt gelijk is aan het uitgetrokken shirt; 
d. Hij staat dit toe omdat de speler geen reclame, politieke, religieuze of per- 
 soonlijke uitingen op het shirt heeft staan. 
 
 

5.  Terwijl de bal in het spel is, maakt een speler zich schuldig aan geweld- 
 dadig gedrag tegenover een medespeler, die zich binnen het speelveld 
 bevindt. De overtredende speler wordt van het speelveld gezonden door 
 het tonen van de rode kaart. De scheidsrechter hervat het spel met een: 
 

a. Strafschop; 
b. Scheidsrechtersbal; 
c. Directe vrije schop. 
d. Indirecte vrije schop; 
 
 
 

 
 
   Felicitatie van bestuur SZO 
 

 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. feliciteert ons lid Tiemen 
de Boer uit Emmeloord. Tijdens een scheidsrechtersbijeenkomst in Sint Nicolaasga 
van KNVB District Noord kreeg hij de Gouden Speld van de KNVB vanwege het feit 
dat hij reeds 20 jaar fluit voor de KNVB. Van harte proficiat!  
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   Agenda Algemene Ledenvergadering 30 maart 2015 
 

 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) nodigt haar leden 
uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden 
op maandag 30 maart 2015 bij Café Restaurant “De Vrolijkheid”, Oude Meppeler-
weg 3, 8024 AB Zwolle, aanvang 20.00 uur. 
 
 

1. Opening.  
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslag 2014 van de secretaris SZO. 
5. Jaarverslag 2014 van de penningmeester SZO.  
6. Verslag kascommissie. 
7. Verkiezing kascommissie. 
8. Vaststelling contributie 2016. 
 

 Het bestuur heeft op de ALV van 2013 besloten om de contributie per 1 januari 
 2014 te verhogen naar € 45,= per jaar. De contributie voor 2015 blijft gehand- 
 handhaafd op € 45,= of bij automatische incasso op 2 x € 22,50. Over de contri- 
 butie voor 2016 wordt tijdens de vergadering gesproken. 
 

9. Vaststelling begroting 2015. 
 

10. Bestuursbeleid. 
 

11. Bestuursverkiezing. 
 

 Periodiek aftredend zijn de voorzitter, de heer Hans van der Veen en Commis- 
 saris 2, de heer Fred Mulder. In de bestuursvergadering van 3 december 2014 
 heeft de heer Van der Veen verklaard, dat hij zich voor een volgende periode 
 van 3 jaar herkiesbaar stelt. De heer Mulder heeft aangekondigd zich niet voor 
 een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar te stellen. Er wordt thans gesproken 
 met een mogelijke kandidaat om de heer Mulder op te volgen. 
 

12. Rondvraag. 
13. Huldigingen. 
14. Genodigden aan het woord. 
15. Sluiting. 
 
 
 
 

Namens het bestuur, Hans van der Veen (voorzitter) en Jan Lahuis (secretaris). 
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   Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 
 

1. Een speler van partij A schiet de bal opzettelijk hard uit de verdediging 
 tegen het plafond. Partij B bemachtigt heel snel de bal en schiet de bal 
 direct in het verlaten doel, omdat de doelverdediger mee ten aanval was 
 getrokken. Wat beslist de scheidsrechter? 
 

a. De scheidsrechter kent een doelpunt toe; 
b. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat de intrap overnemen; 
c. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en geeft een scheidsrechtersbal; 
d. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en kent de verdedigende partij een 
 doelworp toe. 
 
 

2.  De aanvallende partij A neemt een hoekschop, maar treuzelt zo lang, dat 
 de 4 seconden zijn verstreken. De scheidsrechter kent een indirecte vrije 
 schop toe aan partij B. Is de spelhervatting juist? 
 

a. Ja, de spelhervatting is juist; 
b. Neen, de spelhervatting had een directe vrije schop moeten zijn; 
c. Neen, de spelhervatting had een scheidsrechtersbal moeten zijn; 
d. Neen de spelhervatting is niet juist; de scheidsrechter had een doelworp aan 
 partij B moeten toekennen. 
 
 

3.  De doelverdediger van partij A staat ver vóór zijn strafschopgebied? Een 
 aanvaller van partij B ziet dit en schiet de bal met een boog over de doel- 
 verdediger heen. De doelverdediger kan de bal, die naast zou zijn gegaan 
 net met de vingertoppen aanraken. Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 

a. Hij kent een directe vrije schop toe aan partij B en toont  
 de doelverdediger de gele kaart wegens spelbederf; 
b. Hij kent een directe vrije schop toe aan partij B en toont  
 de doelverdediger de rode kaart wegens het ontnemen  
 van een scoringskans; 
c. Hij kent partij B een hoekschop toe en toont de  
 doelverdediger de gele kaart  wegens spelbederf; 
d. Hij kent partij B een hoekschop toe en toont de  
 doelverdediger de rode kaart wegens het ontnemen van een scoringskans; 
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   Verslag Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi 
 

 

Op zaterdag 10 januari 2015 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
(SZO) voor de 36ste keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het districts-
toernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. 
 

Er hadden zich 12 COVS-groepen van de 13 groepen uit COVS District Oost aange-
meld. Alleen de Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. had zich in een vroeg 
stadium afgemeld. Na de terugkomst van zijn vakantie in Suriname, bemerkte de 
secretaris van de SZO, dat er te elfder ure nog een afmelding was van de Scheids-
rechtersvereniging Hengelo e.o.. Dit waren we van hen niet gewend. Op het laatste 
moment werd alsnog het tweede team van de Scheidsrechtersvereniging Almelo e.o. 
voor het toernooi aan poule A toegevoegd, zodat het reeds opgestelde wedstrijd-
schema intact kon worden gelaten. Er zou worden gespeeld in 3 poules van 4 teams. 
Alle teams zouden tot het laatste fluitsignaal van de scheidsrechters blijven meedoen 
aan het toernooi. Op deze wijze trachtte de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
iedereen bij het toernooi te blijven betrekken zodat er geen COVS-teams na de lunch 
of na de poulewedstrijden naar huis gaan. Het is en blijft tenslotte een COVS-dag. 
Tijdens het voorzittersoverleg van 27 oktober 2014 werd de loting verricht voor de 
poule-indeling. Deze luidde als volgt.  
 

Poule A: Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Zutphen 
 

Poule B: Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Nijverdal 
 

Poule C: Almelo, Noord Oost Twente, Winterswijk, Zwolle 
 

Na de afzegging werd het team van Hengelo in poule A vervangen door het tweede 
team van Almelo. Het eerste team van Almelo werd gehandhaafd in poule C. 
 

Het toernooi werd zoals vanouds weer gehouden in Sporthal ’t Huiken in Elburg en 
ving dit keer aan om 9.30 uur ’s morgens met de wedstrijd tussen de teams van 
Almelo I en Zwolle. 
 

Het moeizaam tot stand gekomen team van Zwolle bestond uit de volgende spelers: 
Coach Henk Maat en de spelers Tiemen de Boer, Mark van de Brug, Hendrik de 
Haan, Jan Lahuis, Remco Jongman en Hans van der Veen. Op het laatste moment 
hadden zich nog enkele spelers afgemeld, zodat er met een gelegenheidsteam werd 
gespeeld. Ondanks het vele verlies van wedstrijden, werd er niet onverdienstelijk 
gespeeld. Ook dit jaar was Gerrit Magré bereid gevonden om als verzorger op te 
treden. 
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Het team van Zwolle schoot in de openingswedstrijd fel uit de startblokken en kregen 
daardoor ook enkele kansjes, maar de doelpunten vielen – helaas – aan de andere 
kant. Ondanks enkele knappe reddingen van de doelman, kon hij het doel toch niet 
 

“schoon” houden. Het team moest nog zichtbaar aan elkaar wennen, want ze had-
den nog nooit in deze samenstelling gespeeld. Door enkele verdedigingsfouten prik-
te het team van Almelo er twee in (2 – 0). 
 

De tweede wedstrijd tegen Noord Oost Twente, de winnaar van vorig jaar en dus 
titelverdediger werd kansloos verloren met 0 – 4 verloren. Toch speelde het team 
niet onverdienstelijk en met een klein beetje meer fortuin had de score dragelijker 
kunnen zijn, want er werd een paar keer tegen paal en lat geschoten. 
 

In de derde wedstrijd werd aangetreden tegen Winterswijk, dat ook de beide voor-
gaande wedstrijden had verloren. Dat bood dus eigenlijk wel perspectief, maar dat 
pakte toch anders uit. We hadden afgesproken om vanuit een gesloten verdediging 
rustig op onze kans, die altijd wel een keer komt, te wachten. Winterswijk had blijk-
baar de zelfde tactiek uitgestippeld, want het bleef bij een gebrei rondom de 
middencirkel. Met enkele spaarzame aanvallen, wisten hun aanvallers, onze 
verdediging stuk te spelen en kwam onze doelman tot twee keer toe tegenover twee 
man te staan. Deze beide spelers wisten de keeper van de SZO te verschalken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noord Oost Twente werd winnaar van poule C met 9 punten. Almelo I eindigde met 6 
punten op de tweede plaats en Winterswijk werd derde. Het team van Zwolle werd 4e 
en kwam in finalepoule 4 om te strijden voor de plaatsen 10, 11 en 12. 
 

In poule A was de groep Apeldoorn heer en meester met drie gewonnen wedstrijden 
tegen Almelo II, Deventer en Zutphen. Deventer behaalde de tweede plaats met 6 
punten. De teams van Almelo II en Zutphen moesten d.m.v. een shoot-out uitmaken, 
wie derde en wie vierde werd in de poule. De groep Almelo II haalde met 2-1 de 
winst naar zich toe, zodat Zutphen als laatste eindigde in deze poule. 
 

In poule B was de groep Nijverdal onverslaanbaar met drie gewonnen wedstrijden en 
doelsaldo van 13 – 1. De groep Doetinchem, dat met een heel verjongd team aan- 
trad, werd tweede met 4 punten en de groep Nijmegen werd derde met 2 punten.  
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Het anders zo sterke team van Arnhem behaalde slechts één schamel puntje tegen 
“aartsrivaal” Nijmegen. 
 

De indeling voor de finalepoules was nu bekend: 
Poule 1: Apeldoorn, Nijverdal en Noord Oost Twente; 
Poule 1: Almelo I, Deventer en Doetinchem; 
Poule 3: Almelo II, Nijmegen en Winterswijk; 
Poule 4: Arnhem, Zutphen en Zwolle.  
 

Alle teams speelden in de diverse poules één keer tegen elkaar, waarna de eind-
stand bekend zou zijn. Er behoefden dan ook geen kruisfinales te worden gespeeld. 
In finalepoule 4 verloor Zutphen van Arnhem met 0 – 3 en won het team van Zwolle 
overtuigend met 3 – 1 van Arnhem. Het team van Zwolle was eindelijk een beetje op 
elkaar ingespeeld en wist in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden, de kansen 
nu wel te benutten. In de laatste poulewedstrijd had het team aan een gelijk spel 
voldoende om winnaar te worden van poule 4. De wedstrijd tegen Zutphen eindigde 
in 1 – 1, zodat het team van Zwolle beslag legde op 10de plaats. Arnhem werd 11de 
en Zutphen eindigde dit jaar op de laatste 12de plaats. 
 

In finalepoule 3 won Winterswijk de beide wedstrijden tegen Almelo II en Nijmegen 
en werd met 6 punten eerste in de poule en legde beslag op de 7de plaats. Nijmegen 
won met 2 – 0 van Almelo II en legde met 3 punten beslag op de tweede plaats en 
werd 8ste in de eindrangschikking. Almelo II werd eindigde daardoor op de 9de plaats. 
 

In finalepoule 2 won de groep Deventer de beide poulewedstrijden tegen de teams 
van Doetinchem en Almelo I en werd met 6 punten eerste in deze poule en legde 
beslag op de 4de plaats in de eindrangschikking. Het team van Doetinchem won van 
Almelo I met 1 – 0, zodat zij 5de werd van het toernooi en Almelo 1 behaalde de 6de 
plaats. 
 

In finalepoule 1 won de groep Nijverdal met 2 – 0 van de groep Apeldoorn. Toen 
Nijverdal de tweede poulewedstrijd fors uithaalde naar de groep Noord Oost Twente 
met maar liefst 7 – 0, was de spanning uit het toernooi verdwenen en stond de win-
naar 2015 reeds bekend. In de laatste wedstrijd moest alleen nog worden bepaald, 
wie er beslag legde op de plaatsen 2 en 3. De confrontatie tussen de groepen 
Apeldoorn en Noord Oost Twente eindigde na een spannende wedstrijd in 1 – 1, 
zodat het team van Apeldoorn door een veel beter doelsaldo beslag wist te leggen 
op de tweede plaats. NOT kwam dit jaar niet verder dan de derde plaats. 
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Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van COVS District Oost,  
Han Marsman. De sportiviteitsbeker, de Piet de Vos bokaal, werd uitgereikt door de 
ere-voorzitter van de SZO, Jan Wissink. De winnaar van de sportiviteitsbeker werd 
dit jaar ons eigen team van Zwolle. 
 

Het was weer een uitstekend verlopen zaalvoetbaltoernooi, dat een sportief verloop 
had. Er werden slechts 3 à 4 gele kaarten uitgereikt. Deze waren allen terecht. De 
arbitrage was dit jaar in handen Peter Bies en Jaap van Werven. De SZO kan weer 
terug zien op een uitstekend verlopen zaalvoetbaltoernooi. De organisatie was 
perfect, de lunch was uitstekend verzorgd, de verloting verliep geweldig. Wat willen 
we dan nog meer. 
 

Volgend jaar wordt het toernooi voor de 37ste keer door de SZO georganiseerd. 
Sporthal ’t Huiken in Elburg is reeds weer vastgelegd voor zaterdag 9 januari 2016. 
 

 
 
   Oplossing Filippine clubblad december 2014 
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Oplossing Filippine: Typediploma 
 
 

 
 
   Oproep voor het IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi te Voorst 
 

 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) attendeert de leden 
er nu reeds op, dat er weer een veldvoetbaltoernooi voor COVS-leden wordt geor- 
ganiseerd, waaraan ook de SZO wenst mee te doen. Belangstellenden kunnen zich 
nu reeds aanmelden bij het secretariaat – adres zie het colofon op pagina 1 – of bij 
de overige bestuursleden van de SZO. Dit kan ook per e-mail naar zwolle@covs.nl 
of Jan.Lahuis@ziggo.nl of naar de portefeuillehouder Henk Schrik, e-mailadres 
hschrik1@hetnet.nl.  
 

De Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. organiseert namens  
het districtsbestuur van COVS District Oost – net als de SZO het  
Jan Willem van Essen zaalvoetbal-toernooi organiseert – het IJssel-  
en Berkeltoernooi. Dit is het veldvoetbaltoernooi voor de leden van  
de COVS van de COVS-groepen uit District Oost. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. organiseert dit veldvoetbaltoernooi dit 
jaar op zaterdag 6 juni 2015. Over het algemeen wordt dit voetbaltoernooi gehouden 
bij de voetbalvereniging Voorst. Af en toe – wanneer de accommodatie bijvoorbeeld 
niet beschikbaar is – wordt uitgeweken naar een andere voetbalvereniging. 
 

Meer informatie daarover volgt later.  
 

De SZO heeft zich vorig jaar en het jaar daarvoor afgemeld voor dit veldvoetbaltoer-
nooi, aangezien we geen team op de been konden brengen. 
 

Aangezien we op ons eigen Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van zaterdag 
10 januari jl. ook met een zaalvoetbalteam aantraden met een hele “magere” bezet-
ting, heeft het bestuur in haar bestuursvergadering van 11 februari jl. afgesproken, 
dat we onze leden eerder – vroegtijdig – willen informeren over de activiteiten van de 
SZO.  
 

Vandaar deze oproep aan leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. om 
zich op te geven voor deelname aan het veldvoetbaltoernooi van scheidsrechters te 
Voorst. 
 

Het bestuur vindt dat de grootste COVS-groep van District Oost op voornoemd veld- 
voetbaltoernooi met een representatief team aan de aftrap behoort te staan. 
 

Het bestuur. 
 

mailto:zwolle@covs.nl
mailto:Jan.Lahuis@ziggo.nl
mailto:hschrik1@hetnet.nl
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   Kaartcompetitie SZO in De Vrolijkheid te Zwolle 
 

 
Ook in het seizoen 2014-2015 organiseert de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
voor haar leden weer een kaartcompetitie. Marinus Blankvoort heeft vorig jaar op de 
Algemene Ledenvergadering mede gedeeld, dat hij de organisatie nog weer een jaar 
op zich neemt. In het clubblad van september 2014 werden de diverse data al weer-
gegeven. 
 

Aan het eind van vorig seizoen was er onenigheid omtrent de totstandkoming van de 
eindrangschikking met betrekking tot het aftrekken van de hoogste en laagste score. 
Daarover is in het bestuur toen het besluit genomen om te laten zoals het was, maar 
dat er door het bestuur wel een kaartreglement zal worden opgesteld. Het heeft wel 
een poosje geduurd, maar het reglement is er gekomen. In de bestuursvergadering 
van 11 februari 2015 is op voordracht van de secretaris het “Kaartreglement SZO” 
goedgekeurd en vastgesteld. Op de eerstvolgende kaartavond op 12 februari 2015 is 
aan de leden, die op de kaartavond aanwezig waren een exemplaar van het regle-
ment overhandigd. Gelet op de reacties, had het voor hen blijkbaar niet gehoeven. 
Maar om voor iedereen duidelijkheid te scheppen is het toch goed dat het reglement 
er is gekomen. 
 

De kaartcompetitie is inmiddels al over de helft en gaan we langzamerhand al weer 
naar de eindfase toe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Na zes speelronden, staat Fred Mulder – na aftrek van de hoogste en de laagste 
dagscore – aan de leiding met 20.284 punten, gevolgd op de tweede plaats door 
Ulbe Posthumus met 19.966 punten. Door de dagzege van februari op te strijken, 
deed de heer Posthumus goede zaken in het klassement, want hij verkleinde daar-
door de achterstand op de leider tot 459 punten. Nog een respectabel aantal, maar 
Fred en Netty Mulder hebben aangegeven, dat zij er vanwege andere verplichtingen 
de volgende kaartavond niet bij zullen zijn. Dat is voor Ulbe Posthumus de kans om  
het onderlinge verschil in te lopen. Waarschijnlijk hebben we nà 12 maart 2015 een 
andere lijstaanvoerder in het kaartklassement. Hoewel de titelverdediger Jan Lahuis   
nog niet kansloos is voor een titelprolongatie, is het verschil met de huidige koploper 
toch al opgelopen naar bijna 3000 punten. Of dat nog goed te maken valt? We zullen 
het zien en de SZO-leden daarvan op de hoogte houden. 
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Anthonia Bastiaan is de eerste vrouw in de rangschikking op de derde plaats met 
18.719 punten, gevolgd door Teun van Unen die de laatste speelavond een slechte 
dag had en zijn derde plaats verspeelde. Er vonden veel verschuivingen plaats. Door 
zijn afwezigheid kelderde Jan Bosscher van de vierde naar de twaalfde plaats. 
Ondanks een matige dagscore met 4541 punten, nestelde Klaas Klaassen zich 
desondanks in de top 5. Marinus Blankvoort maakte een sprong van de 10de naar de 
6de plaats, terwijl Wim Berse door zijn afwezigheid een “vrije val” van de 7de naar de 
13de plaats maakte. Zo zie je maar weer, dat het nog wel uit kan maken of je wel of 
niet komt. Hieruit blijkt eens te meer, dat het wel goed is om de hoogste en laagste 
score af te trekken, zodat het manipuleren tot het uiterste wordt beperkt. De voorzit-
ter Hans van der Veen en secretaris Jan Lahuis deden aan “stuivertje wisselen”. Jan 
stond op de 11de plaats en Hans op de 12de. Na de laatste speelronde staat Hans nu 
op de 8ste plaats en Jan op de  9de plaats. Jan is de titelverdediger, dus zal hij de 
laatste twee kaartavonden in maart en april nog flink aan de bak moeten om zijn titel 
te prolongeren, dat - voor zover bekend - slechts één keer eerder is gelukt door Fred 
Savelkoel.  
 

Volgens artikel 6, lid 2, van het vastgestelde Kaartreglement, moet er minimaal aan 6 
kaartavonden zijn deelgenomen om in aanmerking te komen voor plaatsing in de 
eindrangschikking. De winnaars van de eerste zes kaartavonden zijn: 
  
1. Fred Mulder 5.342 punten; 
2. Joop Tabak 5.483 punten; 
3. Anthonia Bastiaan 5.498 punten; 
4. Ralph Schinkel 5.474 punten; 
5. Ralph Schinkel 6.091 punten;  
6. Ulbe Posthumus 5.277 punten.  
 

Ben Bastiaan, Wim Berse, Jan Bosscher, Herman Snijder en Wim Weuring hebben 
tot dusver reeds twee kaartavonden gemist. Als er nog een derde volgt, dan kunnen 
zij op grond van het reglement geen aanspraak meer maken op een eindklassering. 
Zij komen dan alleen nog in aanmerking voor de prijs voor de hoogste dagzege. De 
hoogste dagzege tot nu toe is Ralph Schinkel met 6.091 punten op de 5e kaartavond. 
 

Ralph Schinkel heeft evenals Gradus Wezenberg reeds drie kaartavonden gemist en 
komt daardoor niet meer voor de eindrangschikking in aanmerking. 
 
Namens het bestuur, Jan Lahuis. 
 
 

Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 C  
Vraag 2 C  
Vraag 3 A  
Vraag 4 B  
Vraag 5 D  
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Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 
Vraag 1 D  
Vraag 2 D  
Vraag 3 A  
 
 
 

 
 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het april nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 15 april 2015 
 

in het bezit zijn van het secretariaat: 
 

zie colofon op pagina 1 
 

of per e-mail 
 

e-mailadres: Jan.Lahuis@ziggo.nl of zwolle@covs.nl. 
 
 

 

mailto:Jan.Lahuis@ziggo.nl
mailto:zwolle@covs.nl
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