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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. 
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Bestuur Hans van der Veen
Jan Lahuis 
Gerrit Kuiper 
Henk Schrik 
 
Eddy de Gier 

voorzitter
secretaris 
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technische cie. 
commissaris 2 
molestaties 
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038 – 4545632 
 
0321 – 331952 

Erevoorzitter 
 
 

Jan Wissink 

Ereleden 
 

Wout Jongman, Fred Mulder, Klaas Muis, Herman 
Snijder en Jan Wissink 
 

Leden van verdienste Jannes Fijn, Jan Jongman, Bert de Roo, Meindert 
Schilstra en Teun van Unen. 
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   Van de Voorzitter 
 

 
 

De voetbalcompetities bij de profs en amateurs naderen hun einde en dat betekent 
dat op alle niveaus gestreden wordt voor een kampioenschap, degradatie of promo-
tie. Ook kunnen ploegen zich nog plaatsen voor een nacompetitie of play-offs voor 
Europees voetbal. In de eredivisie is het kampioenschap van PSV wel duidelijk. Ajax 
is met afstand terug te vinden op de 2e plaats. De rest van de ploegen die volgen is 
een logische volgorde. PEC Zwolle doet het prima op de 7e plaats. Onderin zal het 
tot de laatste wedstrijddag spannend blijven. De Overijsselse clubs Heracles en Go 
Ahead Eagles strijden onderin om de nacompetitie te ontlopen. Verder is het ook 
vermeldenswaardig dat PEC Zwolle zich opnieuw heeft geplaatst voor de bekerfinale 
op 3 mei a.s. in De Kuip te Rotterdam. Dan zal FC Groningen de tegenstander zijn. 
Het belooft een hele mooie wedstrijd te worden. 
 

Als bestuur kunnen we met genoegen terugkijken op onze jaarvergadering van 30 
maart jl. Een goed bezochte jaarvergadering die in een vlot tempo werd afgewerkt.  
Vooraf werd een ogenblik stilgestaan bij het overlijden van de partner van Ben 
Harmens en bij het overlijden van ons lid van verdienste Joop Tabak. Elders in dit 
clubblad een “In Memoriam” over Joop. 
Tijdens de vergadering werd ik als voorzitter herbenoemd voor echt mijn laatste 
termijn. Wel werd afscheid genomen van ons bestuurslid Fred Mulder en van Wout 
Jongman als vertegenwoordiger van de redactiecommissie. Zowel Fred als Wout 
hebben gedurende vele jaren veel werk verzet voor de SZO. Omdat het clubblad 
vanaf 2015 in digitale vorm is verschenen was het voor Wout en Wilma Jongman 
een goed moment om te stoppen. Voor hun inzet zijn zij op de jaarvergadering van 
30 maart jl. benoemd tot Erelid van de SZO. Beiden ontvingen de Gouden Speld , 
een oorkonde en een bos bloemen. Ook de beide dames, Wilma en Netty ontvingen 
een zilveren halsketting met SZO-speld. Er werden nog meer onderscheidingen aan 
enkele SZO-leden uitgereikt, maar daarvoor verwijs ik u naar het uitgebreide verslag 
van de jaarvergadering door onze secretaris.   
 

De kaartcompetitie is bijna ten einde. Op 23 april zal de laatste wedstrijd worden 
afgewerkt en dan zal blijken wie als winnaar uit de bus komt. Ik dank Marinus 
Blankvoort en Jan Lahuis voor alle zorgen rond de kaartcompetitie. 
 

Wat ons als bestuur te doen staat, is het op orde hebben van het juiste e-mailadres-
senbestand. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de leden zelf om tijdig een wij-  
ziging van het e-mailadres door te geven aan de secretaris. Als bestuur zijn wij rede-
lijk tevreden op de wijze waarop de overgang naar de digitale wereld is verlopen, 
waarbij wij begrip vragen wanneer er af en toe iets “mis” gaat. Inmiddels is ook het 
blad “De Scheidsrechter”, de uitgave van COVS-Nederland, in digitale vorm ver-
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schenen. Ook daar weer het probleem dat wanneer men geen mailadres heeft of dit 
niet bekend is, men ook het blad “De Scheidsrechter” niet ontvangt. Als bestuur zijn 
wij, samen met de andere zusterverenigingen in district Oost van de COVS, ons aan 
het beraden op welke wijze dit probleem kan worden opgelost. 
 

Ik wens u allen een goed slot van de competitie en hoop dat de mensen die op dit 
moment getroffen zijn door blessures of een ziekte, spoedig algeheel zullen herstel-
len. 
 

 
 
Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 
 
 
 
   Onze jarigen 
 

 

 
April 

 
Mei 

    3 Hans van der Veen 5 Jan Willem Westendorp 
5 Stan Burm 8 Jos Huis in ’t Veld 

 
Ibadullah Avci 

 
Ron Onrust 

9 Alex van der Heijden 9 Henk Schrik 
10 André Hoogendoorn 12 Teun van Unen 
12 L. van der Weerd 16 Tjibbe van Dijk 

 
Henk Schreurs 17 Geert van Eerde 

14 H. Uitslag 
 

Dennis de Haan 
15 Wilco Fransman 

 
Ben Renker 

 
Arjen van ’t Slot 

 
Bert Slot 

18 Jan Bosscher 18 Tiemen de Boer 
19 Herman van Diepen 19 Herman Snijder 
20 Peter Tempel 28 Vincent Smook 
26 Jaap Veraar 

 
Gerard Venneman 

28 Mijndert Schilstra 
 

 

30 Gerrit Nibourg 
  

    
    
    
    Allen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst. 
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   Bestuursmededelingen 
 

 
 

Namens het bestuur volgen hier weer de gebruikelijke mededelingen vanuit het 
bestuur, na de Algemene Ledenvergadering van 30 maart jl. en de aansluitende 
bestuursvergadering van woensdag 8 april jl. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. heeft op woensdag 18 maart jl. afscheid 
moeten nemen van Lid van Verdienste Joop Tabak, die op 12 maart jl. een eind 
maakte aan zijn leven. Het was zijn keuze, voor zijn familie, maar ook voor de SZO 
onbegrijpelijk. Het bestuur was bij de begrafenisplechtigheid aanwezig. Voor meer 
informatie verwijs ik naar het “In Memoriam” van de voorzitter, elders in dit clubblad. 
 

Vanwege het overlijden van Joop Tabak, werd de kaartavond van donderdag 12 
maart jl. afgelast. Alle potentiële deelnemers aan deze kaartcompetitie werden tijdig 
op de hoogte gebracht. Op donderdag 23 april a.s. wordt de afgelaste kaartavond 
ingehaald. 
 

Het bestuur van de SZO heeft verbolgen gereageerd op het besluit van het VCN om 
het vakblad “de Scheidsrechter” digitaal uit te geven en dat alle COVS-groepen zelf 
voor distributie moeten zorg dragen naar de COVS-leden, die geen e-mail bezitten. 
De secretaris heeft een e-mail verzonden naar de COVS-groepen van COVS District 
Oost om draagkracht te zoeken om het VCN van repliek te dienen. Ook op de JADV 
van COVS District Oost op 20 april a.s. zal het bestuur van de SZO gewag maken 
van het feit, dat zij niet akkoord gaat met dit besluit van het VCN.   
 

Zoals de voorzitter ook reeds in zijn voorwoord memoreerde, kan het bestuur terug 
zien op een geslaagde Algemene Ledenvergadering. Het ene moment per jaar, dat 
het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over haar gevoerde beleid en de 
secretaris en penningmeester namens het bestuur hun (financiële) jaarverslagen 
presenteren en de begroting voor het komende jaar wordt toegelicht. Voor een uit-
voerig verslag verwijs ik u naar het artikel elders in dit clubblad. 
 

Het bestuur zal in de komende periode moeten uitkijken, waar we in de toekomst 
onze clubactiviteiten kunnen organiseren. Café Restaurant “De Vrolijkheid” in Zwolle 
is verkocht en waarschijnlijk kan de SZO, nadat het pand verbouwd is, daar niet 
meer terecht. Sommigen vinden dat jammer, omdat “De Vrolijkheid” voor vele “oud” 
SZO-leden week-in-week-uit, jaar-in-jaar-uit, de uitvalsbasis was, van waaruit men 
naar de wedstrijden ging en waar men na afloop terug kwam om hun ervaringen met 
andere scheidsrechters te delen. Er zijn echter ook veel SZO-leden, die niet echt een 
binding hebben met “De Vrolijkheid. 
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Ik wil de leden er nogmaals op wijzen, dat veel informatie van de SZO is in te zien op 
de website van de COVS. Onlangs werd door ondergetekende alle notulen van de 
laatste bestuursvergaderingen weer bijgewerkt. Ook kunnen bij de secretaris diverse 
wedstrijdkaartjes worden besteld. Ze zijn niet duur. We vragen een kleine bijdrage en 
uiteraard de verzendkosten. Aangezien ik ze zelf maak, kan ik – in één keer – geen 
grote hoeveelheid leveren. Op de website staat meer informatie. 
 

Zoals de voorzitter in zijn voorwoord reeds verwoordde, moeten we er met z’n allen 
voor zorgen dat ons adressenbestand van e-mail up to date blijft. Bij de verzending 
van ons clubblad krijg ik zo wie zo tussen de 40 en 50 bezorgde e-mails retour. Op 
de website plaats ik dan ook een pdf-bestand van ons clubblad. Hebt u het clubblad 
dus niet ontvangen, omdat uw postbak vol was of dat we een verkeerd e-mailadres 
in ons bestand hebben, dan kunt u het altijd nog inzien op de website van de COVS 
onder de groep Zwolle. De SZO-leden (12) die geen pc of e-mail hebben, krijgen nog 
een gedrukt exemplaar thuis gestuurd. Dat kost ons als SZO per nummer nog circa  
€  100,=. Hebt u inmiddels wel een e-mailadres, geef dit dan door aan het secretaris. 
Zoals u van ons gewend bent, gaan we daar zorgvuldig mee om. 
 

Op 6 juni a.s. organiseert de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. weer het jaar-
lijkse IJssel- en Berkeltoernooi. Vorig jaar hebben we ons afgemeld. Een jaar eerder 
hebben we met 5 SZO-leden meegedaan in een gemengd team. Daarover is in het 
clubblad van september 2013 een verslag opgenomen van één der spelers. In het 
vorig clubblad van februari werd een oproep geplaatst om u op te geven voor het 
veldvoetbalteam van de SZO. Helaas kregen we bijzonder weinig respons. Als er 
geen team van de SZO kan worden afgevaardigd, dan moeten we ons afmelden 
vóór 30 april. Zo niet, dan zijn we verplicht om het inschrijfgeld ad. € 100,= te betalen 
aan de Scheidsrechtersvereniging Zutphen. U mag het best weten. Het bestuur van 
de SZO is “not amused” omtrent het feit, dat we als twee na grootste COVS-groep 
van COVS Nederland geen veldvoetbalteam op de been kunnen brengen. We heb-
ben zelfs niet een heel vergrijsd ledenbestand. Uiteraard hebben we veel “oud” leden 
maar we hebben – relatief – ook veel jonge leden. Het moet toch mogelijk zijn om 
daaruit een voetbalteam van elf spelers met 3 à 5 wisselspelers te rekruteren.  
 

Namens het bestuur doe ik hierbij nogmaals een oproep om u op te geven als speler 
voor het voetbalteam van de SZO voor het IJssel- en Berkeltoernooi van zaterdag 6 
juni 2015 te Voorst. 
 

Tenslotte doe ik hierbij nogmaals een oproep aan de leden om “Lief en Leed” bij u 
zelf of in uw naaste familie te melden bij het bestuur. We kunnen absoluut niet alles 
weten en kunnen dan ook geen acties ondernemen om op grond van het vastgesteld  
“Lief en Leed-besluit” actie te ondernemen. Het is echt pijnlijk om – achteraf – te ver-
nemen, dat er iemand overleden is en we als SZO niets hebben gedaan. Het is geen 
onwil van het bestuur, maar niet leuk om later te horen.   
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
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   Spelregels Veldvoetbal 
 

 
 
1. Een verdediger wipt met zijn voet de bal omhoog en kopt hem vanaf de 
 rand van het strafschopgebied terug naar zijn doelman. De doelman vangt 
 de bal op met zijn borst en speelt hem vervolgens naar een andere mede- 
 speler. Wat beslist de scheidsrechter?   
 

a. Niets, hij laat doorspelen; 
b. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop; 
c. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de 
 de verdediger, op de plaats waar de verdediger de bal speelde; 
d. Hij fluit af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de 
 verdediger, op de plaats waar de verdediger de bal speelde. De verdediger 
 ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
 

2.  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 en waarbij de tegenstander niet wordt geraakt; 
b. Te laag koppen in een poging de bal te spelen die een 
 tegenstander wil trappen en waarbij geen fysiek contact is; 
c. Een tegenstander proberen te laten struikelen; 
d. Spelen op gevaarlijke wijze. 
 
 

3.  Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel worden hervat 
 met een directe vrije schop of strafschop? 
 
 

a. Een speler steekt een middelvinger op richting assistent-scheidsrechter; 
b. Een speler speelt op gevaarlijke wijze; 
c. Een speler hindert een tegenstander in diens loop; 
d. Een speler trapt naar een tegenstander, maar raakt hem niet. 
 

4. Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden 
 met een indirecte vrije schop?  
 

a. Een speler maakt een discriminerende opmerkingen naar een tegenstander; 
b. Een doelverdediger pakt de bal op, die uit een directe vrije schop doelbewust 
 met de knie is toegespeeld door een medespeler; 
c. Een speler valt een tegenstander met gestrekte benen aan; 
d. Een speler maakt een sliding en brengt daarbij een tegenstander ten val. 
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                       Edelsmederij Dick Winters             

                                                                                          
                                    Vechtstraat 6 7721AE Dalfsen    Tel : 0529 - 434142 
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5. Tijdens een wedstrijd onder zomerse omstandigheden draagt een doelver- 
 dediger een lange trainingsbroek. Is dit toegestaan? 
 

a. Dit is toegestaan; 
b. Dit is alleen toegestaan onder winterse omstandigheden; 
c. Dit is alleen toegestaan onder winterse omstandigheden en als de kleur van de 
 broek gelijk is aan de hoofdkleur van het shirt; 
d. Dit is alleen toegestaan als de doelverdediger van de andere partij ook een lange 
 trainingsbroek draagt.  
 
 

 
 
   Medisch bekeken:  - de Liesblessure - 
 

 
 

De Liesblessure: oorzaak en gevolg 
 

Eén van de veel voorkomende blessures in het voetbal is de liesblessure. 
Automatisch denkt men vaak aan een blessure van een van de beenspieren, de 
adductoren. Dat is echter niet altijd het geval. Daarom de belangrijkste punten op 
een rijtje. 
 

Liesblessures kunnen vele oorzaken hebben.  
Liespijn die acuut ontstaat betreft vaak een 
(gedeeltelijke) spierscheur van de spieren en  
pezen. Geleidelijk ontstane liespijn veroorzaakt  
door overbelasting, komt vaker voor bij voetbal.  
De liesregio heeft bij voetbal een grote belasting  
te verduren. Tijdens het voetballen worden er  
vele bewegingen gemaakt waarbij het standbeen  
wordt gedraaid en het vrije been een beweging  
naar binnen maakt. Vaak in combinatie met een  
buigbeweging van de heup zoals bij het trappen  
van de bal. De spieren van de buik en het boven- 
been trekken dan samen. Als tegelijkertijd op het  
standbeen gedraaid wordt, zoals bij de vaak  
explosieve draai- en kapbewegingen, moeten de 
liesspieren regelmatig veel kracht leveren. 
 

De liesblessures die een geleidelijke ontstaanswijze hebben, herstellen vaak minder 
snel dan liesblessures die acuut ontstaan zijn. Vaak is de oorzaak van de langdurige 
klachten erg moeilijk te achterhalen waardoor ze kunnen leiden tot chronische 
klachten. Een liesblessure kan dus mogelijk veroorzaakt worden door overbelasting  
 



 - 8 - 

 

van de plaats waar pezen zich aan de aanvoerende spieren naar de lies hechten. De 
betreffende spieren die de liesklachten kunnen veroorzaken zijn: 
 

- De spieren die het been naar binnen bewegen (adductoren) 
- De spieren die de heup buigen (iliopsoas en rectus femoris) 
- De rechte en schuine buikspieren. 
 

Een liesblessure kan dus mogelijk veroorzaakt worden door overbelasting van pezen 
die aan het bekken hechten. Voor een optimaal herstel en het voorkomen van her-
haling van de blessure is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen en wordt een 
kundig advies en behandeling door een sportarts of sportfysiotherapeut geadviseerd. 
 

Liesblessures komen in diverse (4) gradaties voor en hebben elk een verschillende 
aanpak en behandeling. 
 

Gradatie Kenmerken Advies 
 

Graad 1 Pijn na de sportbeoefening. Beperken van de trainingsbelasting 
 Volgende ochtend kortdurende wat betreft het aandeel van specifieke 
 startpijn en/of stijfheid belastende oefenvormen met explosie- 
  ve draaimomenten. Herstel van de 
  spierbalans door extra aandacht voor 
  rekoefeningen. Herstelbevorderende 
  massage voor de liesspieren. 
 

Graad 2 De pijn treedt nu ook op bij de Soms is het verstandig om een training 
 warming-up en in het verloop. te laten vervallen. Wedstrijdbelasting 
  niet langer dan de helft. Naast de bij 
  graad één geadviseerde behandeling 
  is het in dit stadium verstandig je 
  verder te laten adviseren door een 
  sportarts of fysiotherapeut. 
 

Graad 3 De pijn is bij de sportbeoefening De intensiviteit van de training moet 
 voortdurend aanwezig en neemt laag zijn en voornamelijk gericht op 
 toe bij specifieke bewegings- behoud van het specifieke duuruithou- 
 patronen. dingsvermogen (herstelvermogen) en 
  voetbaltechnische vaardigheden. Geen 
  deelname aan wedstrijden. 
 

Graad 4 De pijn is in het dagelijkse leven Geen voetbalspecifieke training meer. 
 Voortdurend aanwezig. Sporten De aandacht moet nu gericht zijn op 
 is niet meer mogelijk. behoud van de algemene conditie 
  (kracht- en uithoudingsvermogen). 
 

Jan Lahuis. 
 
 
Bron: Presentatiegids s.v. Heeten (2008-2009), artikel van Lars Peterson en Per Renström. 
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IN MEMORIAM  JOOP TABAK 
 

 
 

Op donderdag 12 maart 2015 kreeg ik ’s middags een telefoontje van Teun 
van Unen met de mededeling dat Joop Tabak was overleden. Joop Tabak en 
Teun van Unen zouden die avond weer van de partij zijn op de kaartavond van 
de Scheidsrechtersvereniging Zwolle en Omstreken (SZO).  
Maar de kaartavond werd na dit vreselijke bericht direct geannuleerd.  
 

Wij wisten allemaal dat Joop het heel moeilijk heeft gehad om het verlies van 
Martha in januari 2012 te verwerken en een plaats te geven. Joop en Martha 
waren in het verleden trouwe bezoekers van de activiteiten van de SZO.  
Ook konden ze genieten van de stacaravan in de buurt van Heino. Dat alles 
viel weg na het overlijden van Martha. 
 

Hoewel Joop het niet altijd liet blijken, had hij van binnen heel veel verdriet en 
hij ging door een zware periode. Ondanks de steun die hij kreeg van zijn kinde-
ren, familie en zijn vriend Teun van Unen, kon Joop het blijkbaar allemaal niet 
meer goed verwerken. Joop ging vooral met Teun regelmatig sporten en wan-
delen in de bossen van Wezep. Samen bezochten ze de kaartavonden van de 
SZO en WHC.  
 

Joop is vanaf 12 november 1968, dus bijna 47 jaar, lid geweest van de SZO. 
Hij is naast zijn actieve periode als scheidsrechter bij de KNVB, ook zeer actief 
geweest voor de SZO. In de jaren ‘80 maakte Joop deel uit van de ontspan-
ningscommissie. Daarnaast was hij belast met de trainingen voor de scheids-
rechters bij STB en later bij Noord Veluwe Boys. Ook de organisatie van de 
destijds traditionele Nieuwjaars crossloop was bij Joop en Teun van Unen in 
goede handen. Kortom, een man, die ondanks enkele zware operaties, terug 
knokte en actief bleef voor de SZO. Voor zijn bijzondere inzet voor de SZO is 
Joop Tabak op 9 april 2001 benoemd tot Lid van Verdienste van de Scheids-
rechtersvereniging Zwolle en Omstreken. 
 

Wij, leden en bestuur van de SZO, zullen ons Joop Tabak blijven herinneren 
als een fijne , eerlijke vent en danken Joop voor alles wat hij heeft gedaan voor 
onze vereniging. 
 

Als bestuur wensen wij de kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte 
toe om dit grote verlies te verwerken, want zoals de rouwadvertentie al ver-
meldde: “Dit was jouw keuze, maar voor ons onbegrijpelijk !” 
 

We willen de familie danken voor alles wat Joop voor ons heeft gedaan en 
hopen, dat hij in vrede rust. 
 

Hans van der Veen, voorzitter Scheidsrechtersvereniging Zwolle en Omstreken 
 



 - 10 - 

 

 
 
   Algemene Ledenvergadering 30 maart 2015 
 

 
 

Op maandag 30 maart jl. werd de Algemene Ledenvergadering van de SZO geor-
ganiseerd. Het bestuur van de SZO kan terug zien op een zeer geslaagde vergade- 
ring, die een vlot verloop kende. De gebruikelijke agenda werd iets anders ingericht 
in verband met het feit dat er door een verslaggever van het dagblad De Stentor een 
interview zou plaats vinden met het aftredende bestuurslid Fred Mulder. Dit artikel 
moest vóór 22.00 uur op de redactie binnen zijn om nog geplaatst te kunnen worden 
in de uitgave van dinsdag 31 maart. Bij monde van de voorzitter stemde het bestuur 
van de SZO daar uiteraard in toe. De voorzitter kondigde aan dat ook de overige hul-
digingen nà agendapunt 3 (ingekomen stukken en mededelingen) uitgevoerd zouden 
worden. Mede ingegeven door het feit dat Hans Boender voor zijn 50-jarig lidmaat-
schap van de COVS zou worden gehuldigd en hij momenteel een broze gezondheid 
heeft. Het zou immers zo kunnen zijn, dat de avond voor hem tè lang zou duren. Dit 
kwam dus eigenlijk nog wel goed uit. Na de huldigingen kon de heer Boender samen 
met zijn vrouw Anneke zelf bepalen, wanneer hij de Algemene Vergadering van de 
SZO zou verlaten. Achteraf bleek dat het hem zoveel genoegen deed om enkele oud 
gedienden van de SZO terug te zien, dat hij tot het eind van de vergadering gebleven 
is. Na het openingswoord van de voorzitter en één minuut stilte voor het overlijden 
van Lid van Verdienste Joop Tabak en de vrouw van SZO-lid Ben Harmens, werden 
de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014 zonder aan- of 
opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Na de ingekomen stukken en mededelin-
gen van de secretaris, waarbij werd aangekondigd, dat zich 16 SZO-leden en 4 orga-
nisaties (COVS-groepen) hadden afgemeld, werd agendapunt 13 (de huldigingen) 
eerst behandeld. 
Eerst werden de jubilarissen naar voren geroepen, die 25 jaar lid zijn van de COVS. 
Lex Weijkamp uit Zwolle is 25 jaar lid van de COVS en die periode ook lid van de 
SZO. Hij werd door de voorzitter Hans van der Veen toegesproken. Lex fluit nog 
steeds voor de KNVB en heeft daar nog steeds plezier in. Door Jan Broekhuis van 
COVS District Oost werd hem de bijbehorende speld opgespeld en namens het 
bestuur van de SZO werd hem door Fred Mulder een boeket bloemen overhandigd. 
Vervolgens werd Wilco Jansen naar voren geroepen. Wilco is ook 25 jaar lid van de 
COVS, doch is niet altijd lid geweest van de COVS-groep Zwolle. Hij was een aantal 
jaren lid van de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o., waar hij ook enkele jaren 
deel uitmaakte van de technische commissie. Wilco fluit op dit moment nog in groep 
1 van het amateurvoetbal en is door de KNVB ook benaderd om voorzitter te worden 
van het servicegebied Noord van de KNVB District Oost. Als derde SZO-lid werd Jan 
Jongman uit Emmeloord, tevens lid van verdienste van de SZO, gehuldigd vanwege 
het feit dat hij reeds 40 jaar lid is van de COVS. Ook hem werden de bijbehorende 
versierselen opgespeld en ontving hij ook een boeket bloemen voor het thuisfront. 
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Vervolgens werd Hans Boender naar voren geroepen. Het is bewonderenswaardig 
dat hij samen met zijn vrouw Anneke naar onze jaarvergadering kwam, want Hans is 
na zijn hersenbloeding niet tot alles in staat en is nog gauw moe. Hans is reeds jaren 
lid van de COVS en was zes jaar voorzitter van de SZO en ook een zittingsperiode 
voorzitter van COVS District Oost. Hans was daarnaast heel actief voor de arbitrage 
als voorzitter van de Districtsscheidsrechterscommissie van de KNVB. Hans werd 
voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de COVS gehuldigd en kreeg de speld door Jan 
Broekhuis opgespeld. Hem werd eveneens een boeket bloemen overhandigd door 
de voorzitter Hans van der Veen. Tot slot werd de ere-voorzitter Jan Wissink naar 
voren geroepen. Ook hij is 50 jaar lid van de COVS. Door de voorzitter werd zijn hele 
CV voorgelezen. De heer Wissink heeft ook zijn sporen verdiend binnen de COVS 
en de KNVB. Toen de speld moest worden opgespeld, bleek dat de vertegenwoordi-
ger van COVS District Oost, Jan Broekhuis, een verkeerde speld had meegekregen. 
Onze ere-voorzitter heeft zijn 50-jarig lidmaatschapsspeld derhalve nog te goed. Hij 
kreeg uiteraard wel het bijbehorende boeket bloemen. Toen de jubilarissen allemaal 
waren gehuldigd, brak er nog een mooie episode aan. De voorzitter vroeg of Fred 
                                                           Mulder nu niet achter de schermen maar vóór 
                                                           het voetlicht kon gaan staan. Fred neemt van- 
                                                           daag afscheid als bestuurslid van de SZO, dat 
                                                           hij gedurende 28 jaar, van 1987 tot 2015 heeft 
                                                           gedaan. Daarvoor maakte Fred deel uit van de 
                                                           Toto-/Lottocommissie van 1972 tot 1987. Hans 
                                                           van der Veen, voorzitter SZO, las de voordracht 
                                                           van het bestuur aan de Algemene Vergadering 
                                                           voor. Een hele waslijst, wat deze kleine man 
                                                           allemaal voor de SZO heeft gedaan. Het bestuur 
                                                           van de SZO draagt de Algemene Vergadering 
voor om Fred Mulder te benoemen tot ere-lid van de SZO. De voordracht wordt met 
applaus bekrachtigd. Vervolgens wordt hem de Gouden SZO-speld door zijn vrouw 
Netty, die ook aanwezig is, opgespeld. De voorzitter vraagt of Wout Jongman naar 
voren wil komen. De Redactiecommissie van de SZO heeft formeel haar functie(s) 
per 1 januari 2015 neer gelegd. Vandaag  
besteden we als SZO aandacht aan het  
afscheid van de Redactiecommissie, die  
meer dan 25 jaar het clubblad voor de SZO 
heeft uitgebracht. Wout en Wilma Jongman  
maakten daar de laatste 19 jaar deel vanuit.  
Wout was ook nog van 1988 tot 1993 bestuurs- 
lid van de SZO. Eveneens een geweldige staat 
van dienst.  Gelet op de statuten van de SZO  
heeft het bestuur van de SZO gemeend, dat  
ook Wout Jongman in aanmerking komt voor  
het ere-lidmaatschap van de SZO. De voorzitter leest de voordracht van het bestuur 
voor en vraagt de Algemene Vergadering om dit heuglijke eveneens te bekrachtigen 
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met een applaus. Vervolgens wordt ook hem de Gouden SZO-speld door zijn vrouw 
Wilma opgespeld. Maar we zijn er nog niet. De voorzitter zegt, dat we ook de beide 
                                                         dames van de nieuwe ere-leden in de huldiging 
                                                         willen betrekken. Het bestuur heeft gemeend om 
                                                         ook de beide dames iets van de SZO aan te 
                                                         bieden. De voorzitter vraagt aan Netty Mulder en 
                                                         Wilma Jongman naar voren te komen. Hij zegt 
                                                         dat het bestuur voor de dames een kettinkje met 
                                                         hangertje met het SZO-logo heeft aangeschaft en 
                                                         overhandigt deze aan voornoemde dames. De 
                                                         dames zijn zichtbaar ontroerd, dat hen dit ten 
                                                         deel is gevallen. Het bestuur spreekt de hoop uit, 
                                                         dat de SZO nog eens van hun diensten gebruik 
mag maken bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi en de Kerstbingo. 
Maar de koek is nog niet op. De voorzitter vraagt Stan Burm van KNVB District Oost, 
tevens lid van de SZO, om het woord te voeren.  
De heer Burm richt zich tot Fred Mulder. Het  
bestuur van de SZO heeft een verzoek aan de  
KNVB gericht om aan Fred Mulder ook een  
onderscheiding van de KNVB uit te reiken. De 
heer Burm leest opnieuw een gedenkwaardige 
CV voor. Het KNVB Amateur Voetbal heeft het 
behaagd om de heer Fred Mulder te benoemen 
tot Lid van Verdienste van de KNVB. De heer 
Stan Burm speldt hem de bijbehorende versier- 
selen op en overhandigt Fred Mulder een oorkonde en voor het thuisfront het gebrui-
kelijke boeket bloemen. Een fotograaf van De Stentor maakt foto’s en een journalist 
zal zo meteen een interview houden met de heer Mulder. 
De voorzitter vervolgt de agenda van de Algemene Ledenvergadering. De notulen 
van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014 worden goedgekeurd en 
ongewijzigd onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. Vervolgens stelt de 
voorzitter het jaarverslag 2014 van de secretaris aan de orde. Ook hierop zijn geen 
aan- of opmerkingen, zodat ook deze onder dankzegging aan de secretaris worden 
goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter stelt het financieel jaarverslag 2014 van 
de penningmeester aan de orde en geeft het woord aan de penningmeester, die een 
toelichting geeft. Er zijn geen op- en aanmerkingen, zodat ook het financieel jaarver-
slag wordt goedgekeurd en onder dankzegging aan de penningmeester wordt vast 
gesteld. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan een lid van de kascommissie. 
Wout Jongman heeft samen met Marinus Blankvoort de boekhouding van de SZO 
gecontroleerd. Er zijn daarbij geen onrechtmatigheden tegen gekomen en de admini-
stratie geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
per 31 december 2014. De leden van de kascommissie adviseren de leden in de 
Algemene Vergadering van 30 maart 2015 bijeen om het bestuur en penningmeester 
decharge te verlenen. Dit wordt door de vergadering met applaus bevestigd. Bij de 
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verkiezing van de kascommissie trad Marinus Blankvoort af, werd Wout Jongman 
voor een jaar herbenoemd en Henk Maat in de kascommissie benoemd. Als reserve 
bood Jan Jongman uit Emmeloord zich spontaan aan. De contributie werd voor het 
jaar 2015 en 2016 niet verhoogd. Vanwege de uitgifte van een digitaal clubblad ver- 
wacht de penningmeester voor volgend jaar een positief saldo, zodat een contributie 
verhoging niet noodzakelijk wordt geacht. De penningmeester gaf vervolgens een 
toelichting op de begroting voor 2015. Deze werd door de Algemene Vergadering  
geaccordeerd. De voorzitter gaf vervolgens een toelichting op het bestuursbeleid. 
Het bestuur wil het huidige beleid voortzetten maar wel iets meer geld besteden aan 
het houden van clubavonden en/of technische dagen. Op de begroting is daarvoor 
ook een bedrag gereserveerd. Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter Hans van 
der Veen voor een periode van 3 jaar herbenoemd en trad – zoals reeds eerder in dit 
artikel gememoreerd – Fred Mulder als Commissaris II af. Het bestuur heeft Eddy de 
Gier uit Biddinghuizen bereid gevonden om de plaats van Fred Mulder in het bestuur 
over te nemen. De voorzitter stelt de Algemene Vergadering voor om Eddy de Gier 
in de functie van Commissaris II in het bestuur te benoemen. Het nieuwe bestuurslid 
wordt met applaus welkom geheten. Bij de rondvraag werden geen vragen gesteld. 
Bij de genodigden voerden Jan Broekhuis namens COVS District Oost het woord. 
Stan Burm deed dit namens de KNVB District Oost en de ere-voorzitter Jan Wissink 
sloot de rij. Alle gedecoreerden werden gefeliciteerd. Alle (her)benoemden werden 
eveneens gefeliciteerd zodat de voorzitter de Algemene Ledenvergadering van 2015 
om circa 21.45 kon afsluiten. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 
 

 
 
   Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 

1. Bij het nemen van een vrije schop beïnvloedt een speler van team A het 
  spel opzettelijk door vlak voor de bal te blijven staan. Door deze handeling 
 kan de vrije schop niet binnen 4 seconden worden uitgevoerd. Wat is de 
  juiste beslissing van de scheidsrechter?  
 

a. Indirecte vrije schop voor team A wegens overschrijding van de 4 seconden. 
b. Twee minuten straftijd door het tonen van de gele kaart voor de speler van team 
  A wegens het niet in acht nemen van de juiste afstand van 5 meter. 
c. De speler die geen afstand neemt, opdracht geven de juiste afstand van 5 meter 
 in acht te nemen. 
d. Twee minuten straftijd door het tonen van de gele kaart voor de speler van team 
  A wegens het niet in acht nemen van de juiste afstand van 5 meter en zijn team 
 mag nu wel de intrap nemen. 
 



 - 14 - 
 

2. Een speler speelt de bal opzettelijk met de hand, zonder dat er sprake is van 
  een duidelijke scoringskans. Wat dient te de scheidsrechter te beslissen?  
 

a. Indirecte vrije schop voor het andere team; 
b. Directe vrije schop c.q. strafschop voor het andere team; 
c. Directe vrije schop c.q. strafschop voor het andere team, alsmede een straftijd 
 van 2 minuten door het tonen van de gele kaart; 
d. Directe vrije schop c.q. strafschop voor het andere team, alsmede definitieve 
 verwijdering door het tonen van de rode kaart. 
 
3. Na een spelsituatie belandt de bal achter het doel van partij A. De doelver- 
 dediger 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 strafschop- 
 gebied en hindert de doelverdediger om de bal uit te werpen. Hij raakt 
 daarbij de arm van de doelverdediger, die na een blessurebehandeling 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 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;  
c. 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 onder- 
 brak. 
d. De scheidsrechter fluit af en stuurt de aanvaller wegens een gewelddadige han- 
 deling 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 doel- 
 verdediger stond, toen hij werd aangevallen. 
 
 
 
   Rectificatie spelregels veldvoetbal 
 

 
 

Er is per abuis een foutje geslopen in de gegeven antwoorden op de vragen omtrent 
veldvoetbal. Vraag 3 uit het nummer van februari moet niet A, maar antwoord C. Dat 
geldt eveneens voor vraag 4. Ik werd er door een SZO-lid op geattendeerd, dat je het 
shirt wel over je hoofd mag trekken, tenzij er op het ondershirt persoonlijke, politieke 
of religieuze boodschappen of uitingen zijn afgebeeld. Het antwoord moet hier dus 
zijn antwoord D. Mijn excuses voor het ongemak. 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO.  
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   Dankbetuiging Familie Tabak te Wezep 
 

 

De hoeveelheid warme reacties, ook vanuit de Scheidsrechtersvereniging Zwolle 
en omstreken, na het onverwacht overlijden van onze vader en opa Johannes 
Marten Tabak - Joop - , waren hartverwarmend. De kaarten, de lieve woorden van 
troost en medeleven hebben ons enorm gesteund. 
 

Hiervoor allemaal onze oprechte dank. 
 

Martin en Jeanette 
Anita en Gerrit, Joy en Niek 
Bianca en Roel, Zoë en Beau 
 

Wezep, april 2015. 
 

 
 
   Pilippine 
 

 

A 
 

Geldelijke waarde voor de goede naam bij bedrijfsovername. 

B 
 

Hoofdbaan op een tennispark zoals Wimbledon. 

C 
 

Appelsoort die vaak in appeltaart gebruikt wordt. 

D 
 

Luchthaven nabij Groningen. 

E 
 

Hoe heet de grootste robbensoort met een slurfachtige neus? 

F 
 

Benaming voor de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao? 

G 
 

Welke stam woonde (voor Christus) in onze Rijndelta? 

H 
 

Welk schandaal leidde tot de val van president Richard Nixon? 

I 
 

Wat is het synoniem van "expressie"?  

J 
 

Wat is na borstcrawl de snelste zwemslag? 

K 
 

Eerste gevoelens van genegenheid bij pubers? 
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A 
 

2   1     7   11     

B 
   15           1     3 

 
C 

             

  
15   

   D 
   15            

   E 
       1   7   5     

  F 
   15           12 7     10 

G 
     3 5           

  H 
 12         2 

    
15 

   I 
   7             

   J 
               10     2 

 K 
   5 11         7       15 

  

    
 

    

  

In de vakjes met dezelfde cijfers komen dezelfde letters te staan. In de gearceerde 
kolom tussen de pijltjes staat de oplossing van deze puzzel. De oplossing staat in het 
clubblad van juni 2015. 
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Hierbij nog enkele foto’s van de andere huldigingen tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

Foto 1 – Lex Weijkamp   Foto 2 – Wilco Jansen 
Foto 3 – Jan Jongman   Foto 4 – Hans Boender 
Foto 5 – Jan Wissink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 
 
 

Foto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 
 
 
 
 
      Foto 4 
 
 
 
 
 
 
 

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

Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 
Vraag 1 B  
Vraag 2 B  
Vraag 3 B  
 
 

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het april nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 17 juni 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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