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   Van de Voorzitter 
 

 
 
 

Het seizoen zit er op en de kampioenen vieren feest en de degradanten treuren. 
PSV is dit seizoen de “terechte” kampioen en PEC Zwolle heeft zich keurig op  
een zesde plek gehandhaafd. Ook de nieuwkomer Excelsior heeft zich kunnen 
handhaven terwijl FC Dordrecht weer terug is naar de Eerste Divisie. Go Ahead 
Eagles en NAC doen ook een stapje terug, maar verwacht mag worden dat die  
clubs snel weer terug zijn. De andere nieuwkomers zijn de super-boeren van De 
Graafschap en Roda JC.  
 

PEC Zwolle kon de KNVB-beker niet voor de tweede keer winnen want FC 
Groningen ging er met de winst vandoor. Jammer, maar helaas! Voor PEC Zwolle 
was het sowieso een prachtig seizoen. 
 

Ook voor ons scheidsrechters is het seizoen klaar en kunnen we ons opmaken  
voor een fijne vakantie. Het mutatieformulier voor het nieuwe seizoen zal inmiddels 
ook bij de KNVB zijn ingeleverd. Elders in dit clubblad leest u welke SZO-leden zijn 
gepromoveerd. Alle scheidsrechters hebben bovendien van de KNVB per mail 
informatie over promotie en degradatie ontvangen. Voor de een vreugde en voor  
de ander verdriet. 
 

De trainingsgroepen Emmeloord en Hattemerbroek/Wezep hebben het seizoen 
afgesloten. Eind augustus/begin september zullen we bekend maken wanneer  
de trainingen weer beginnen. 
 

Helaas heeft de SZO dit jaar weer moeten afzeggen voor het veldvoetbaltoernooi 
van 6 juni jl., georganiseerd door onze zustervereniging Zutphen. Er waren te weinig 
spelers om mee te doen en dat vind ik erg jammer. Blijkbaar zijn wij niet in staat om 
als grote vereniging dertien/veertien mensen bij elkaar te krijgen. Om niet op het 
laatste moment te moeten afzeggen hebben wij tijdig moeten beslissen om wel of 
niet mee te doen. Helaas is dit dus negatief uitgevallen.  
 

Voor het overige verwijs ik naar de bestuursmededelingen.  
 

Ik wens u allen een mooie zomer en een fijne vakantie. De zieken onder ons wens  
ik een spoedig herstel toe. Zo hebben met name Sonja van der Veen en Martha 
Schrik, de vrouwen van de voorzitter en commissaris, te maken met ernstige 
gezondheidsklachten. Sonja is inmiddels geopereerd aan het hart en heeft een 
nieuwe aorta-hartklep. Martha is getroffen door borstkanker en ondergaat thans   
ook de nodige behandelingen.  
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Voor ons betekent het dat de caravan in de stalling is gebleven en de vakantie 
voorlopig op een laag pitje is gezet. Belangrijker is dat beide dames voorspoedig 
zullen herstellen. 
 

Tot ziens in het nieuwe seizoen! 
 
 
Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 
 
 
 
   Onze jarigen 
 

 

 
juni juli 

6 Hans van Duren 1 Erwin ten Hove 
8 Mark van de Brug 3 Ed Wermers 
10 Hans van Bruggen 7 Bart Stevens 

 

11 Peter Pot 8 Glenn Kroes 
13 Gerrit Meun 11 Marinus Blankvoort 
18 Johan Compagner 14 Leon Groenhuijsen 
18 Jaap Jongejan 15 Appie Moussouli 
21 David van de Graaf 16 Jacco van Breugel 
28 A.B. Slijkhuis 20 Jan van Dijk 
30 Robèrt Hoornstra 20 Max Ewalt 

22 Dirk Oostra 
25 A. Grit 
28 Jordy de Maar 
30 Wim de Graaf 

     
 
 

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 bestuursvergadering van woensdag 24 juni jl. 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. heeft onlangs aandacht 
besteed aan de ziekenhuisopnames van de vrouwen van twee bestuursleden. De 
vrouw van de voorzitter werd geopereerd aan haar hart. Er werd een lekkende hart-
klep vervangen. De operatie op 4 juni jl. is goed verlopen en Sonja mocht op woens-
dag 10 juni jl. al weer naar huis. Zij moet nu na zo’n zware operatie weer aansterken.  
Martha Schrik onderging een borstbesparende operatie, nadat bij haar tijdens een 
periodiek bevolkingsonderzoek kanker werd geconstateerd. Zij werd op vrijdag 12 
juni jl. geopereerd. De operatie is goed verlopen en zij is inmiddels ook weer thuis. 
Bij beide dames werd een fruitmand bezorgd. 
 

Ik doe hierbij ook 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 moeten 
vernemen, dat er iemand overleden is en dat we als SZO niets hebben gedaan. Het 
is geen onwil van het bestuur, maar nooit leuk om te horen.   
 

In het vorig clubblad maakte ik melding van het feit, dat het bestuur van de SZO op 
het besluit van het VCN om het blad “de Scheidsrechter” digitaal uit te geven en dat 
de COVS-groepen zelf voor distributie moesten zorgdragen, verbolgen gereageerd 
had. Inmiddels liggen de kaarten er thans iets anders voor. Na de JADV van COVS 
District Oost en gelobby in de andere COVS-districten, werd door de voorzitter van 
COVS Nederland op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland van 
6 juni jl. medegedeeld, dat het VCN toch verantwoordelijk blijft voor de distributie van 
het blad naar die COVS-leden, die niet in het bezit zijn van een e-mail adres. In het 
geval van de COVS-groep Zwolle, zijn er dat – helaas – nog steeds 12. Het bestuur 
weet dat één SZO-lid wel in het bezit is van een e-mailadres, maar dit adres niet 
wenst vrij te geven. Het VCN heeft besloten dat dergelijke COVS-leden het blad “de 
Scheidsrechter” niet meer zullen ontvangen. Op de JAV van COVS Nederland in De 
Bilt werd nog een aantal andere belangrijke besluiten genomen. 
 

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 gekocht door Projectontwikkelaar Reggestede Invest. In de pers werd er melding 
van gemaakt, dat in De Vrolijkheid een “foodcourt” zal worden gerealiseerd met KFC 
(Kentucky Fried Chicken) en Burger King. Er werd eveneens medegedeeld, dat het 
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pand grondig zal worden verbouwd. Deze bouwactiviteiten zullen waarschijnlijk aan 
het eind van dit jaar medio november beginnen. 
 

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.  
 

Namens het bestuur verzoek ik de leden van de SZO nogmaals om eventuele 
wijzigingen van hun e-mail-adres ook door te geven aan het secretariaat van de 
SZO. Anders blijft u verstoken van de door het bestuur verstrekte informatie. Dat 
geldt eveneens voor het clubblad, maar ook voor het vakblad “de Scheidsrechter”.  
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft zich helaas 
andermaal moeten afmelden voor het jaarlijkse IJssel- en Berkeltoernooi, dat dit jaar 
op 6 juni jl. werd georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. We 
konden uit onze 160 leden geen representatief elftal of zevental samenstellen. Er 
waren slechts 4 aanmeldingen. 
 

De kaartcompetitie is ook weer afgelopen. Voor een uitgebreid verslag verwijs ik u 
naar het apart hoofdstuk dat hierover is opgenomen .  
 

In het seizoen 2014-2015 is er een aantal SZO-leden gepromoveerd en gedegra-
deerd. Het bestuur van de SZO feliciteert haar eigen bestuurslid Henk Schrik, die er 
na een vervelende knieoperatie in is geslaagd om te promoveren naar groep 3 van 
het zaalvoetbal. In het zaalvoetbal zijn twee SZO-leden gedegradeerd. Hen wil het 
bestuur een hart onder de riem steken en hen sterkte wensen om weer in dezelfde 
groep terug te keren. 
 

In het veldvoetbal zijn de volgende SZO-leden gepromoveerd. Gert Keijl naar de 
Topklasse, Jan van Dijk van groep 2 naar groep 1, Johan Compagner van groep 4 
naar groep 3, Frans Rigterink van groep 5 naar groep 4 en Henk Loman van jeugd-
groep 24 naar 23. In het veldvoetbal zijn er eveneens twee SZO-leden, die het vol-
gend jaar een stapje lager moeten doen. Het bestuur wenst ook hen veel sterkte om 
weer terug te keren in de groep, waar je thuishoort. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
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   Spelregels Veldvoetbal 
 

 
 
1. Tijdens een wedstrijd wordt door partij A een strafschop genomen. De bal 
 gaat via de paal in het doel. De doelman haalt de bal uit het net en maakt 
 de scheidsrechter er op attent dat de bal kapot is. Wat moet de scheids- 
 rechter beslissen? 
 
 

a. De scheidsrechter laat de strafschop overnemen; 
b. De scheidsrechter hervat het spel met een andere bal en geeft een 
 scheidsrechtersbal; 
c. De scheidsrechter laat het spel hervatten met een andere bal en een 
 indirecte vrije schop voor partij A; 
d. De scheidsrechter kent een doelpunt toe.  
 
 
2.  Een veldspeler neemt binnen zijn eigen strafschopgebied een directe 
 vrije schop nemen. De bal komt via de scheidsrechter, die buiten het 
 strafschopgebied staat, bij dezelfde speler terug, die de bal nu in paniek 
 over het eigen doel trapt. Op welke wijze moet het spel worden hervat? 
 
 

a. Met een hoekschop; 
b. Met een doelschop; 
c. Met een indirecte vrije schop; 
d. Met een scheidsrechtersbal. 
 
 

3.  Een doorgebroken speler loopt met de bal aan de voet het strafschopgebied 
 binnen. Een verdediger hindert hem door aan zijn shirt vast te houden, zo 
 danig, dat zijn doelverdediger de bal zo kan oprapen. De overtreding begon 
 buiten het strafschopgebied. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij het 
 spel hiervoor heeft onderbroken?  
 
 

a. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de rode kaart, wegens het ontnemen 
 van een scoringskans en hervat het spel met een strafschop; 
b. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de rode kaart, wegens het ontnemen 
 van een scoringskans en hervat het spel met een directe vrije schop op de rand 
 van het strafschopgebied; 
c. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de gele kaart, wegens spelbederf en 
 hervat het spel met een strafschop; 
d. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de gele kaart, wegens spelbederf en 
 hervat het spel met een directe vrije schop op de rand van het strafschopgebied; 
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4. Een strafbaar buitenspel staande speler wordt in het strafschopgebied op 
 zeer gevaarlijke wijze aangevallen door een verdediger en raakt hierbij 
 gewond. De bal is op dat moment al in de richting van aanvaller gespeeld. 
 Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
 

a. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije 
 schop op de plaats waar de aanvaller stond; stond de aanvaller in het strafschop 
 gebied, dan volgt een strafschop; 
b. Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije 
 schop op de plaats waar de aanvaller stond; stond de aanvaller in het strafschop- 
 gebied, dan volgt een strafschop; 
c. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije 
 schop op de plaats waar de aanvaller stond; 
d. Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije 
 schop op de plaats waar de aanvaller stond. 
 

5. Een verdediger trapt nogal onbesuisd de bal ter hoogte van de strafschop- 
 stip veel te hoog op het moment dat een aanvaller de bal wil koppen. Wat 
 moet de scheidsrechter beslissen als de aanvaller ook door de schoen van 
 de verdediger wordt geraakt? 
 

a. De scheidsrechter toont de verdediger de gele kaart wegens onbesuisd gedrag 
 en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller 
 werd geraakt; 
b. De scheidsrechter toont de verdediger de rode kaart wegens onbesuisd gedrag 
 en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller 
 werd geraakt; 
c. De scheidsrechter geeft de verdediger een vermaning en hervat het spel met 
 een indirecte vrije schop; 
d. De scheidsrechter toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een 
 strafschop wegens het onbesuisde en buitensporig inkomen en geeft daarom 
 een strafschop. 
 
 

 
 
   Dankbetuiging Sonja van der Veen 
 

 
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en mails 
die ik heb mogen ontvangen voor, tijdens en na mijn ziekenhuisopname. Alle lieve 
woorden zullen zeker bijdragen aan een spoedig herstel na mijn hartklep-operatie. 
Maar ik besef ook dat dit nog wel een lange weg heeft te gaan voordat ik weer op 
mijn oude niveau ben. 
 

Sonja van der Veen, Dalfsen, 17 juni 2015. 
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   Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 

1. Een verdediger neemt een directe vrije schop op circa 2 meter van zijn 
 eigen doel. De doelverdediger is zich hiervan niet bewust en laat de bal 
 gaan in eigen doel. Wat is de spelhervatting? 
 

a. Aftrap na geldig doelpunt; 
b. Hoekschop; 
c. Vrije schop over laten nemen, daar deze niet in het spel was, omdat de bal 
 niet buiten het strafschopgebied is geweest; 
d. Doelworp voor de doelverdediger; gele kaart voor de verdediger vanwege het 
 opzettelijke terugspelen. 
 
 

2. De doelverdediger vangt de bal op in het spel. Hij gooit de bal in de richting 
 van zijn medespelers, die de bal echter missen. Door de schijnbeweging 
 van de aanvallers wordt de doelman aan het twijfelen gebracht en wil de bal 
 uit het doel slaan. Dat mislukt echter en slaat de bal in eigen doel. Wat is 
 de juiste spelhervatting?  
 

a. Hoekschop; 
b. Aftrap na geldig doelpunt; 
c. Indirecte vrije schop op de zesmeterlijn van de gooiende doelverdediger, want 
 het is geen handbal, doch zaalvoetbal; 
d. Indirecte vrije schop op de zesmeterlijn van het verdedigende team. 
 
 

3. Een strafschop kan alleen worden toegekend voor een overtreding, die is 
 begaan: 
 

a. binnen het eigen strafschopgebied, als de bal in het spel is;  
b. binnen het strafschopgebied van de tegenstander; 
c. binnen het speelveld; 
d. op eigen speelhelft. 
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   Even voorstellen 
 

 
 

Bij de afgelopen ALV van de SZO op 30 maart 2015  
ben ik benoemd als Commissaris 2 (portefeuillehouder)  
en heb de taken van Fred Mulder overgenomen. Het zal  
voor mij lastig zijn om één van onze sterkhouders te  
vervangen maar zal dit op mijn eigen manier proberen in te vullen. In het taken- 
pakket zit o.a. de molestaties van scheidsrechters en hierbij moet u denken aan 
het coördineren/begeleiden en ondersteunen van deze collega`s die dit helaas 
overkomt.  
Maar goed …… 
Ik ben Eddy de Gier, geboren in 1970 te Den Haag en ben inmiddels 20 jaar 
getrouwd met Sandra. Wij hebben 2 kinderen Thomas (19jr) en Noëlle (16jr) en zijn 
woonachtig in Biddinghuizen. Voor mijn werk rijd ik dagelijks naar Calduran 
Kalkzandsteen B.V. te Harderwijk waar ik naast Hoofd BHV ook transportplanner 
ben. 
De fluit heb ik ergens in 2007 opgepakt bij de “Parel van de Polder”, BAS–Voetbal 
toen Thomas ergens in de E-pupillen speelde. Waarschijnlijk viel ik op aangezien ik 
al snel door de leider van BAS 1 werd gevraagd om vereniging–assistent te 
worden. Ik heb dit positief beantwoord maar vond wel dat ik de spelregelkennis 
nodig had, zodat ik werd ingeschreven voor een BOS-cursus. Ik heb deze 
afgerond in 2008 en ben naast het vlaggen op zaterdag op zondag gaan fluiten. Ik 
promoveerde al snel en heb in het najaar van 2010 mijn SO 2 gehaald. In dat 
najaar vlagde ik bij mij clubje en werd door een rapporteur van de dienstdoende 
scheidsrechter er na de wedstrijd op geattendeerd dat ik voor de KNVB moest 
gaan vlaggen en dat hier een cursus in het voorjaar van 2011 ging starten. Ik heb 
deze afgerond en heb in de Beltona-competitie een wedstrijd als proef gehad. Men 
heeft mij direct gevraagd of ik wilde gaan assisteren in het nieuwe seizoen en na 
overleg met Sandra, want zonder goed overleg met het thuisfront doe je niets, heb 
ik besloten om te stoppen met vlaggen bij de club en het fluiten op de zondag om 
te gaan vlaggen op zaterdag in de Hoofdklasse. Dit was een juiste keuze. Het 
seizoen hierop volgde direct promotie naar de Topklasse en inmiddels wordt 
2015/2016 mijn vierde seizoen. Inmiddels heb ik er ook een seizoen opzitten als 
Scheidsrechter Begeleider van de KNVB en heb in mijn groep bijna alle 
assistenten uit onze regio Noord.  
In 2009 ben ik lid geworden van onze SZO en ben een vaste klant op onze 
trainingsavond in Wezep alwaar ik ook regelmatig met veel plezier de training mag 
verzorgen. Wat ik miste was een vaste plek waar wij zowel kunnen trainen, 
spelregelavonden kunnen verzorgen, klaverjassen en bijv. de bingoavond kunnen 
houden. Dit is namelijk beter voor onze huidige leden en trekt ook nieuwe leden 
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aan. Het doet namelijk de verenigingsgedachte versterken en toen onze Voorzitter 
mij vroeg om bestuurslid te worden, hoefde ik hier niet lang over na te denken. Ik 
kan op deze manier naast alleen te roepen ook daadwerkelijk wat doen. Wij zijn 
inmiddels druk bezig om een goede locatie te vinden om dit te realiseren. In de 
afgelopen jaren is er tevens geprobeerd om op de diverse voetbaltoernooien voor 
scheidsrechters een team af te vaardigen. Het vreemde is dat dit bij ons maar niet 
lukt en dat terwijl wij allemaal voetbal de mooiste sport van de wereld vinden. Dus 
bij deze alvast een oproep voor ons EIGEN Jan Willen van Essen zaalvoetbal 
toernooi in Elburg dat op 9 januari 2016 gehouden wordt. 
Tot slot …. wij zijn de afgelopen jaren digitaal gegaan en voor de leden die dit niet 
weten: Wij zitten zelfs op Facebook met onze eigen groep, dus schroom niet om je 
via mij aan te melden. 
 

Ik hoop jullie ergens op de training in Wezep  
of Emmeloord of langs de velden tegen te komen. 
 
Groet, 
Eddy de Gier. 
 
 
 

 
 
   Uitslag kaartcompetitie 2014 - 2015 
 

 
 

De kaartcompetitie van de SZO over het seizoen 2014 – 2015 is weer ten einde. Het 
was evenals vorig jaar weer heel spannend, alhoewel dat nier door iedereen zo werd 
ervaren. Dat komt mede door het feit, dat de tussenstand van het klassement niet 
altijd bekend is. De winnaar van het klassement in voornoemd, de opvolger van 
titelverdediger Jan Lahuis, werd “good old” Fred Mulder uit Kampen met 30.205 
punten. Ulbe Posthumus werd evenals vorig jaar tweede met 29.176 punten. Op de 
derde plaats eindigde, evenals vorig seizoen, een vrouw, namelijk Anthonia Bastiaan 
met 27.705 punten. Op de vierde plaats eindigde Marinus Blankvoort met 26.832 
punten. Op de vijfde plaats eindigde Hans van der Veen met 26.812 punten. Op de 
zesde plaats eindigde de titelverdediger Jan Lahuis met 26.594 punten. Nog net 
binnen de hoofdprijzen eindigde Teun van Unen op plaats zeven met 26.168 punten. 
 
Op de laatste speelavond waren er slechts 14 personen aanwezig. Dit had alles te 
maken met het feit, dat de officiële laatste speelavond werd verschoven naar 23 april 
2015 door het plotseling overlijden van Lid van Verdienste Joop Tabak. Aangezien 
Joop één van de vaste bezoekers was van de kaartavond van de SZO, werd de 
kaartavond van 12 maart 2015 een maand opgeschoven. In de laatste week van 
april werd een extra kaartavond gepland op 23 april. Enkele SZO-leden moesten 
deze kaartavond aan zich voorbij laten gaan. 
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Gemiddeld gezien, was dit niet het beste kaartseizoen. Af en toe lieten een aantal 
vaste kaartliefhebbers verstek gaan, zodat de gemiddelde opkomst (14,88) bijna op 
15 personen uitkwam. Wat ook jammer is, dat de jongere SZO-leden blijkbaar geen 
belang hebben bij een kaartavond of dat zij de kaartsport niet beheersen. Daardoor 
vergrijst de “kaartclub”. Toch hoopt de organisatie en het bestuur dat het volgend 
seizoen ook weer enkele SZO-leden terug keren, die vorig jaar en de jaren daarvoor 
ook onze kaartavond bezochten, maar daar nu blijkbaar geen tijd (meer) voor 
hebben.    
 
Marinus Blankvoort had ook de laatste speelavond weer voor leuke prijsjes gezorgd. 
De eerste prijs ging de laatste speelavond naar Jan Lahuis met 5.467 punten. De 
poedelprijs was deze laatste avond voor Teun van Unen met 3.714 punten. 
 
De winnaars van de afzonderlijke kaartavonden waren: 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) 7. Fred Mulder (4.925 punten) 8. Jan Lahuis (5.467 punten). 
 
Vorig jaar werd er in het bestuur besloten om een extra prijs uit te reiken aan de 
persoon, die over alle 8 kaartavonden, de hoogste avondscore zou halen. Die eer 
viel te beurt aan Ralph Schinkel, die op de kaartavond van 15 januari 2015 een score 
haalde van 6.091 punten. Hij was de laatste kaartavond echter niet aanwezig, zodat 
de prijs t.w.v. € 10,= met een ingelijst certificaat aan zijn vriend Jan Bosscher werd 
meegegeven.   
 
De uitslag van klassement – na aftrek hoogste en laagste score – luidt als volgt: 
1. Fred Mulder – 30.205 punten; 
2. Ulbe Posthumus – 29.176 punten; 
3. Anthonia Bastiaan – 27.705 punten; 
4. Marinus Blankvoort – 26.832 punten;  
5. Hans van der Veen – 26.812 punten; 
6. Jan Lahuis – 26.594 punten; 
7. Teun van Unen – 26.542 punten. 
 
De overige scores luiden als volgt: 8. Klaas Klaassen (26.532 punten) 9. Netty 
Mulder (26.159 punten) 10. Wim Berse (23.039 punten) 11. Jan Bosscher (22.790 
punten) 12. Gerrit Kuiper (21.991 punten) 13. Ben Bastiaan (21.314 punten) 14. 
Herman Snijder (17.949 punten) 15. Ralph Schinkel (13.864 punten) 16. Wim 
Weuring (13.423 punten) 17. Gradus Wezenberg (9.271 punten) 18. Eduard 
Klaassen (4.174 punten) 19. Jolanda Bastiaan (3.337 punten). Vanaf de 14de plaats 
hadden de deelnemers meer dan twee keer een kaartavond gemist en komen dus 
niet in aanmerking voor het klassement. 
 
Voor de eerste 7 personen was er een leuke geldprijs. De prijzen werden uitgereikt 
door Marinus Blankvoort, de organisator van de kaartcompetitie, bijgestaan door de 
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secretaris van de SZO, die de uitslag uitprintte, zodat deze direct voorhanden was. 
Hij hoopte volgend jaar op een grotere opkomst. 
 
Het bestuur had vorig jaar voor een wisselbeker gezorgd. De wisselbeker werd nu 
uitgereikt aan de ere-lid Fred Mulder, die de beker een jaar in zijn bezit mag hebben. 
Volgend jaar moet de beker op de laatste kaartavond weer worden ingeleverd. De 
wisselbeker blijft eigendom van de SZO. 
Marinus Blankvoort heeft op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart jl. 
aangegeven dat hij ook het volgend seizoen de organisatie van de kaartcompetitie 
op zich zal nemen. Ook in het volgend seizoen zal de secretaris de standen en de 
competitie weer op zijn laptop bijhouden. 
 
 

 
 
   Oplossing Pilippine – clubblad april 2015 
 

 
 
 

A G O O D W I L L     

B C E N T E R C O U R T 
C G O U D R E N E T 
D E E L D E      

E Z E E O L I F A N T 
F B E N E D E N W I N D S 
G B A T A V E N     

H W A T E R G A T E 
I M I M I E K     

J V L I N D E R S L A G 
K K A L V E R L I E F D E 
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   Pilippine - puzzel 
 

 

A Dit orgaan produceert o.a. progesteron. 
B Hoe heet de vloeistof uit een kokosnoot? 
C Deze tropische vrucht heeft zoet, geel vruchtvlees. 
D Hoe wordt een mannetjeskonijn genoemd? 
E Wat het beroep van Magnus Carlsen ern Loek van Wely? 
F Welke groente wordt ook wel prinsessebonen genoemd? 
G De geboorteplaats van de Nederlandse zeeheld Michiel de Ruyter. 
H Altijd groene struik met rode besjes, populair als kerstversiering. 
I Gebied dat bij hoge waterstand onder water loopt. 
J Achternaam van de “Lady with the Lamp”. 
K Wat is de Nederlandse term voor pluralis? 
 
 

A 
18     2 11 10   4   16   14 

B 
   15     12 11   13     6 

  

C 
 19 9   9   14 

          
D 

   19       15   19 10   
E 

   4   19 6   10     
F 

   12   10   2   18 16   11 9 

G 
 5 15   14   2   17   9     

H 
 7 1   14             

I 
   15     8 15     3     

J 
   2   7 8   9 17 19   11 

K 
 13 11     5   1 3       

 

De oplossing staat in het clubblad van september 2015. 
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Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 D  
Vraag 2 C  
Vraag 3 A  
Vraag 4 A  
Vraag 5 D  
 
 

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

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het april nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 16 september 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. 
 

 
 



 
 

  
  
  
  
  

 
 

  

  

  

  

  

  

 
    

    

 

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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