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   Van de Voorzitter 
 

 
 

Het voetbalseizoen 2015-2016 staat op punt van beginnen of is al een paar wed-
strijden op gang. Voordat de reguliere competitie begint, kunnen we ons eerst nog 
opwarmen aan de bekerwedstrijden. Vooral direct na de vakanties hadden sommi-
gen toch relatief veel wedstrijden in een korte periode. Ik kan me voorstellen dat het 
dan met de conditie nog niet 100% is en dat dan wel een aanslag wordt gepleegd op 
je functioneren. Dat scheidsrechters tijdens hun vakantie al schaven aan hun condi-
tie betwijfel ik ten zeerste. Toch weet ik dat enkele scheidsrechters van de trainings-
groep Wezep/Kampen tijdens hun vakantie hebben doorgetraind. Maar dat had te 
maken met het feit dat zij de FIFA-test moesten halen om te kunnen functioneren in 
de Topklasse. Elders in dit clubblad kunt u een verhaal teruglezen van Gert Keijl. 
Vanaf deze plaats: “Gert fantastisch!” 
Ook zijn de trainingsgroepen vaak nog niet gestart en moet men zelf aan het werk.  
Ik kan hier vermelden dat de trainingsgroep Wezep inmiddels is verhuisd naar de 
velden van KHC in Kampen. In Wezep konden we alleen op de woensdagavond 
terecht en dat was toch geen geschikte avond. Dankzij Hans van Bruggen, die een 
balletje heeft opgegooid bij Tjibbe van Dijk, voorzitter van v.v. KHC, en ook nog lid 
van de SZO, kregen wij de mogelijkheid om op dinsdagavond te kunnen trainen. Wij 
hebben dankbaar gebruik gemaakt van dit aanbod. Inmiddels kunnen we vaststellen 
dat het goed bevalt in Kampen. 
 
De KNVB heeft de digitalisering verder doorgevoerd en kunnen we alle informatie  
daarop terugvinden. Voor de themabijeenkomsten die in september worden gehou-
den kon men zich digitaal aanmelden en die bijeenkomsten tellen ook mee in de 
rapportage. Ook voor ons als SZO, bestuur en commissies, staat het seizoen weer 
voor de deur. De kaartcompetitie gaat in september weer van start in Café Rest. “De 
Vrolijkheid”. De data leest u elders in het clubblad. Ik hoop dat er nog een paar 
nieuwe kaarters bijkomen. Ook de Kerstbingo en het Jan Willem van Essen zaal-
voetbaltoernooi in Elburg blijven als vaste activiteit op het programma staan. Naast 
de reguliere voetbalcompetitie stelt de SZO ook trio’s aan bij de Beltona-competitie. 
Ook dit begint weer in september. Zijn er scheidsrechters/assistenten die hierbij 
willen optreden dan kan men zich melden bij bestuurslid Henk Schrik (telefoonnum-
mer staat op pagina 1). Overigens verwijs ik voor meer informatie omtrent de 
activiteiten van de SZO naar de bestuursmededelingen van Jan Lahuis. 
 
De leden onder ons die ziek zijn of herstellende zijn van een ziekte wens ik heel veel 
beterschap toe. Kent u iemand die al wat langer ziek is informeert u dan het bestuur 
zodat wij op tijd hieraan aandacht kunnen schenken.  
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Tot slot heet ik de nieuwe leden van harte welkom bij de SZO en hoop dat zij zich 
gauw thuis voelen en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. 
 
En nogmaals een oproep aan de actieve scheidsrechters: bezoek onze 
trainingsgroepen in Emmeloord en Kampen (v.v. KHC), iedere dinsdag van 19.45 tot 
ca. 21.00 uur. Ik wens u allen op het veld en in de zaal een heel fijn voetbalseizoen 
toe en ontmoet u graag bij de activiteiten van onze SZO.  
 
 

 
 
 
 Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 
 
 
 
 
   Onze jarigen 
 

 
 

augustus september oktober 

5 Herman Jongman 2 Jan Lahuis 2 Herman Heuven 
6 Ferdie de Kleine 3 Johan Goedhart 8 Henk Jelies 
6 Max Wolfkamp 4 Hendrik de Haan 11 David Westendorp 
9 Theo Gebbink 7 Peter Bies 27 Simon Walgien 
10 Gerrit Kuiper 12 Jaap Muis 28 G.W.G. Füchten 
14 Fred Mulder 16 Jan Jongman 29 Maurice Kommer 
17 Peter Flecken 19 Hans Boender 30 Henk Damhuis 

Cees Mulder 21 Yahiya Raroual 
19 Harry Fledderus 22 Ivo Hut 

 

22 Johannes Stalenburg 23 Ben Harmens 
25 Joël Kommer 24 Willem Kruit 
26 Wilco Ruinemans 24 Joram van der Meer 
28 Tim Bartels 26 Christian Timmer 
31 Dick Lamers 30 Gerrit Beekman 

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 donderdag 13 augustus jl. 
 

Hierbij wil ik de leden er op wijzen, dat veel informatie van de SZO is in te zien op de 
website van de COVS. Alle notulen van de laatste bestuursvergaderingen, alsmede 
de Algemene Ledenvergadering, treft u daar aan.  
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”.  
 

Mede namens de penningmeester, wil ik de leden van de SZO, die de Aspirant-A 
status hebben er op wijzen, dat de contributie € 1,= bedraagt, die het bestuur van de 
SZO voor haar rekening neemt. Zodra u als Aspirant-A echter de leeftijd van 19 jaar 
bereikt, wijzigt er voor u iets voor wat betreft de contributie. Op uw aanmeldingsfor-
mulier heeft u destijds de penningmeester gemachtigd om de contributie automatisch 
van uw bankrekeningnummer af te schrijven. Aspirant-A leden van de SZO moeten 
bij de leeftijd van 19 jaar een contributie betalen van € 20,= per jaar. De contributie 
wordt door de penningmeester in twee termijnen van € 10,= op 5 januari en 5 juli van  
uw bankrekening afgeschreven. We vragen u als Aspirant-A lid er voor te zorgen, dat    
de penningmeester in het bezit is van een correct bankrekeningnummer en dat er 
voldoende saldo op deze rekening aanwezig is. 
 

Alhoewel er een tweetal leden hun lidmaatschap bij de SZO heeft opgezegd, kunnen 
we ook weer twee nieuwe leden verwelkomen. Maurice Kommer uit Heerde en Mick 
Bronts uit Lelystad hebben zich aangemeld. Het ledental van de SZO blijft zo rond de 
160 leden schommelen, zodat we nog steeds, nà Groningen en Den Haag, de twee 
na grootste COVS-groep van COVS Nederland zijn. 
 

Er gaat flink wat veranderen voor de trainingsgroep Hattemerbroek. Halverwege het 
vorig seizoen werd reeds “geswitcht” van v.v. Noord Veluwe Boys naar v.v. W.H.C. 
te Wezep. Alhoewel we daar uitstekend werden ontvangen, konden we daar echter 
alleen op de woensdagavond terecht, terwijl de voorkeur van de leden uit ging naar 
de dinsdagavond. De trainingsgroep gaat het nieuwe seizoen weer “verhuizen”. Het 
nieuwe seizoen wordt er weer op de dinsdagavond getraind bij de v.v. K.H.C. te 
Kampen. Alhoewel het voor sommige leden iets verder rijden is, zijn de trainende 
leden van de SZO daar erg content mee, zodat het bestuur van de SZO in haar be-
stuursvergadering van 13 augustus jl. het initiatief heeft omarmd en “groen licht” 
heeft gegeven. De trainingen in Emmeloord en Kampen zijn inmiddels reeds weer op 
dinsdag 18 augustus jl. begonnen. 
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In voornoemde bestuursvergadering werd tevens besloten om wel een gesprek aan 
te gaan met het bestuur van de v.v. W.H.C. te Wezep. Het bestuur van de SZO heeft 
in een brief aan de v.v. W.H.C. aangegeven dat zij met een delegatie van het bestuur 
van v.v. W.H.C. wenst te praten over een eventueel gebruik van de accommodatie 
van de v.v. W.H.C. voor enkele activiteiten van de SZO. Op den duur zal het Café 
Restaurant De Vrolijkheid te Zwolle niet beschikbaar meer zijn. Op dat moment zal er 
door het bestuur van de SZO een alternatief voorhanden moeten zijn. 
In de bestuursvergadering van 13 augustus jl. is op voorstel van de secretaris tevens  
besloten om het volgende jaar een puzzelrubriek “De knapste kop van de SZO” op te 
nemen. Deze rubriek werd ook reeds opgenomen in het jubileumjaar 2011. Deze 
rubriek is destijds in de smaak gevallen. In het jaar 2016 wordt over de 5 clubbladen 
van februari, april, juni, september en december, deze puzzelrubriek opnieuw in het 
digitale clubblad opgenomen. Het kan een filippinepuzzel zijn, een lettersudoku, een 
cryptogram, kruiswoordpuzzel of een logiquiz. Het kunnen cryptische omschrijvingen 
van plaatsnamen zijn of namen van voetbalstadions in binnen- en buitenland of de 
bijnamen van bekende voetballers of sporters, eveneens in binnen- en buitenland. 
Uiteraard kunnen er ook raadselachtige vragen worden gesteld, zoals “Wie kan er 
uitgaan en toch thuis blijven?” Wat dachten jullie van de kachel. Hij kan inderdaad 
uitgaan als er geen hout wordt opgegooid, maar staat nog steeds in de woonkamer. 
Ook kunnen er vragen worden gesteld over wetenswaardigheden over de politiek in 
binnen- en buitenland. Er zijn dus zeer diverse puzzels voorradig zodat er voor jong 
en oud een leuke puzzelrubriek kan ontstaan. Ter introductie zullen er in het clubblad 
van september en december reeds enkele voorproefjes worden opgenomen. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 

 
 
 
   Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 

1. Welke straffen staan er op het spuwen naar een toeschouwer, die buiten 
 het speelveld staat? 
 

a. Scheidsrechtersbal + het wegzenden door het tonen van de rode kaart; 
b. Directe vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart; 
c. Scheidsrechtersbal + tijdstraf van 2 minuten door het tonen van de gele kaart; 
d. Indirecte vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart. 
 
 
 

2. Tijdens de wedstrijd komt de bal, voordat deze geheel en al de zijlijn is 
 gepasseerd, tegen een nog buiten het speelveld staande wisselspeler. 
 Hoe wordt het spel hervat, nadat de scheidsrechter het spel onderbroken 
 heeft?  
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a. Het spel wordt hervat met een intrap voor de tegenpartij van het team, dat de bal 
 het laatst aanraakte; 
b. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de wissel- 
 speler aan de rand van het speelveld stond; 
c. Het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal nabij de plaats waar de wissel- 
 speler aan de rand van het speelveld stond; 
d. Het spel wordt hervat met een intrap voor de tegenpartij van de wisselspeler. 
 
 

3. Tijdens de wedstrijd wordt een speler van partij A bestraft met een tijdstraf 
 van 2 minuten. Team B is op dat moment compleet met 5 spelers. Maar 30 
 seconden nadat de gestrafte speler op de strafbank zit, scoort zijn team een 
 doelpunt in het doel van de tegenstander. Mag de gestrafte speler na het 
 gescoorde doelpunt zijn team weer completeren? 
 

a. Ja, een speler hoeft niet de volle straftijd van 2 minuten uit te zitten, als er een 
 doelpunt wordt gescoord; 
b. Neen, dit mag alleen indien de tegenstander een doelpunt scoort; 
c. Neen, dit mag alleen indien zijn eigen team een doelpunt scoort; 
d. Neen, straftijd moet altijd volledig worden uitgezeten. 
 
 
 

 
 
   De Trein die maar één keer langs komt. 
 

 
Een heerlijk seizoen 2014/2015, waarin bijna alles de goede kant op rolde. 
Na een tussenstand (ranking) in april, bleek dat ik er behoorlijk goed voor stond in 
groep 1. Met nog 2 rapporten te gaan, is promotie naar de landelijke lijst misschien 
wel mogelijk. “Keep dreaming Gert”, de kans is miniem. Nadat mijn 6e rapportage 
wederom 2B scores bevatte, ben ik me serieus gaan verdiepen in de rapportages 
van mijn laatste rapporteur, de heer Jongkind. Ik wist waar ik kon scoren. De rode 
draad in zijn rapporten was mij inmiddels bekend. Groot was de verbazing, nadat 
donderdag vóór de wedstrijd ineens bekend werd, dat er bij mij een andere 
rapporteur zou worden aangesteld. Jammer maar helaas. Ik dacht “gewoon lekker 
fluiten dan zie ik het wel.” De wedstrijd Flevo Boys – WVF ging perfect en in de 
score wederom 2 B’s. Zou het dan toch? Na hele mooie aanstellingen in de 
nacompetitie (voorteken misschien?) kwam dan eindelijk het verlossende 
telefoontje van Wilco Jansen: “Gert, je bent gepromoveerd naar de landelijke lijst, 
gefeliciteerd!” Het leek wel of ik compleet in shock raakte. Zo goed ben ik immers 
niet joh, en er zijn zeker betere scheidsrechters, dat weet ik zeker. Mede dankzij 
William Smit. Met zijn hulp voor het laten seponeren van een zeer slecht rapport. 
(Deze bestond echt uit onwaarheden en fouten). Gelukkig bewezen beelden mijn 
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gelijk. Ja, en als die trein dan langskomt, spring ik er mooi op. Gezien mijn leeftijd 
nu of nooit. Vervolgens komt er snel het besef dat er flink getraind moest worden. 
Immers geen FIFA-test, dan geen Topklasse. Ik heb het eerst maar eens een keer 
in mijn eentje op de baan in Heerde geprobeerd. Wat een verschrikkelijke domper 
zeg. Ik dacht: “Dat haal ik nooit!” Ik was kapot na de 7e keer, 150 meter bijna 
sprint, en haakte teleurgesteld af. Het moesten er 20 worden. “Dat gaat me 
nooit lukken!” was mijn eerste gedachte. Na een paar dagen berusting belde ik 
Eddy de Gier. Hij bood aan na de vakantie mij te helpen met trainen. Maar ik moest 
hem wel beloven niet drie weken op een strand bedje in de zon te gaan liggen, 
hahaha. Ik heb Eddy beloofd om in de vakantie te trainen en dat heb ik inderdaad 
ook gedaan. Om de andere dag gelopen op de boulevard of ’s morgens vroeg op 
het strand in Rosas (Spanje). Na de vakantie ging ik fit getraind terug naar huis. 
Dat is me nog nooit overkomen. Meteen heb ik Eddy gebeld. “Wanneer gaan we 
trainen?” Hij zei: “Morgen Gert?” Ik zei dat ik er zou zijn. Er volgden nog enkele 
sessies, waarbij ook Hans van Bruggen als ondersteuning meeliep. In de maand 
juli, hebben we de training op de baan in Heerde vervolgd. Met Mick, Eddy, 
Arjen en William werd de FIFA-test ineens wel gehaald. Zelfs meerdere malen.  
 Vele trainingen verder, en 4,5 kg lichter, gingen we 
 met vertrouwen naar Zeist voor D Day op 15 
 augustus 2015. Melden om half 9, dus vroeg op 
 pad richting de baan in Nieuwegein. Meteen viel 
 op, dat er al veel mensen met de voorbereiding 
 bezig waren. Elektronische poortjes voor de 40 
 meter sprints, zodat sjoemelen dus onmogelijk 
 was. Met als resultaat al 1 slachtoffer, die 2x boven 
 de 6.4 seconden aantikte. Voor hem was het einde 
 verhaal. Keihard, maar duidelijk conform de regels. 
 Ik scoorde 6x onder de 6 seconden en mocht door. 
 Dat zat wel goed. Vervolgens de gevreesde FIFA- 
 test. Er werden groepjes van 3 of 4 gevormd. Ik 
 sloot me bewust aan bij de scheidsrechters R.H. 
 Karremans en W.H. Bronsvoort. Heren die het 
 klappen van de zweep kennen. Niet de minste uit 
de Top-klasse, zo niet de beste. Een goede keus bleek later. Bij 16 gaf ik aan dat 
ik er volledig doorheen zat (het was echt warm en drukkend benauwd), terwijl deze 
heren het met gemak vol hielden. Ze namen gas terug en lieten me niet alleen 
lopen. Dat was anders voor mij wellicht de doodsteek geworden. Nu waren we ook 
op tijd binnen, i.p.v. ruim op tijd, want de controle was ook hier erg scherp. Deze 
heren zijn toppers. Ze hadden me ook kunnen lozen. Dan komt de laatste in zicht 
en voelt het geweldig om over de streep te komen. Echt heerlijk. Meteen wegen, 
een vetmeting en voor mij een kniecontrole (ik mis namelijk een kruisband). Ook 
hier goed gekeurd. Nu alleen nog de spelregeltoets, dan zit het in the pocket. 
Verbazing dat hier geen A en B versies werden uitgedeeld. Gelukkig heb ik het op 
eigen kracht gehaald, al blijf ik het vreemd vinden dat er elk jaar weer van die 
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strikvragen gesteld worden. Dit keer weer eens zonder beelden, die vaak heel 
verwarrend kunnen zijn. Gelukkig zit het officiële gedeelte erop en hebben Eddy en 
ik het gehaald. Beide super trots natuurlijk. Met 5 slachtoffers onder de scheids-
rechters en 11 onder de assistenten is er toch een behoorlijk aantal die het niet 
heeft gehaald. Dus zwaar is het zeker. Eerst lekker lunchen met de hele groep. Het 
was goed geregeld en erg gezellig, zeker onder de geslaagden. De middag werd 
vervolgd met uitleg over technische richtlijnen en de nieuwe interpretatie van 
buitenspel door Kevin Blom. Het voorkomen van weerstand werd keurig uitgelegd 
door Danny Makkelie. Heel leerzaam. Beide heren stelden zich kwetsbaar op. Juist 
de fouten die zij maakten, werden met behulp van beelden uitvoerig besproken. 
We hebben veel nuttige tips gekregen, hoe het op beslissende momenten beter 
kan. Daar kunnen we mooi ons voordeel me doen. 
De “day after”, regen, regen en nog eens regen, dus een mooi moment om een 
kort verslag te maken. Vermoeid en met zere benen lig ik op het bankje, met een 
“big smile” te genieten van een onvergetelijke dag. Om de alom bekende lijfspreuk 
van Eddy kracht bij te zetten, zeg ik: “Ik ga een jaar lang genieten en plezier 
maken.” Nu zittend in de Topklasse-trein is het mijn doelstelling om zo laat 
mogelijk uit te stappen. Dit seizoen pakt niemand mij meer af. Saluut! 
 

Gert Keijl. 
 
 
 
 

 
 
   Spelregels Veldvoetbal 
 

 
 

1. Wat moet een scheidsrechter doen als hij vóór aanvang van de wedstrijd 
 ziet dat er een geschorste speler gaat meedoen? 
 

a. De scheidsrechter deelt de speler mede, dat hij niet mag mee doen; 
b. De wedstrijd kan niet worden begonnen of wordt gestaakt; 
c. De wedstrijd aanvangen, maar eerst de bewuste speler een waarschuwing 
 geven, door het tonen van de gele kaart; 
d. De scheidsrechter kan de speler het meespelen niet ontzeggen, maar kan hem 
 er wel op attenderen, dat hij in overtreding is. De scheidsrechter moet dit wel 
 melden aan de KNVB. 
 
 

2. Bij het nemen van een strafschop stopt de doelverdediger de bal, maar 
 deze stuit van zijn borst en rolt terug voor de voeten van de strafschop- 
 nemer. Op het moment dat de strafschopnemer de bal opnieuw wil 
 spelen, komt er een tweede bal hinderlijk in het speelveld en de 
 scheidsrechter fluit af. Hoe moet de scheidsrechter het spel hervatten? 
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a. De scheidsrechter laat de strafschop overnemen; 
b. De scheidsrechter geeft een indirecte vrije schop aan de verdedigende partij; 
c. De scheidsrechter geeft een directe vrije schop voor de verdedigende partij; 
d. De scheidsrechter hervat met een scheidsrechtersbal. 
 
 

3. De eerste helft moet worden verlengd voor het nemen van een straf- 
 schop. Een medespeler van de strafschopnemer komt te vroeg het 
 strafschopgebied in. De strafschop wordt in het  doel getrapt. Hoe moet 
 de scheidsrechter nu handelen? 
 

a. De te vroeg toegelopen aanvaller een gele kaart tonen, het doelpunt toe- 
 kennen en voor de rust fluiten; 
b. De te vroeg toegelopen aanvaller een gele kaart tonen, het doelpunt niet 
 toekennen en voor de rust fluiten; 
c. De te vroeg toegelopen aanvaller een gele kaart tonen en de strafschop laten 
 overnemen; 
d. De te vroeg toegelopen aanvaller een gele kaart tonen en op de plaatst waar 
 hij het strafschopgebied in kwam een indirecte vrije schop toekennen aan de 
 verdedigende partij. Meteen nadat de vrije schop is genomen, affluiten voor de 
 rust. 
 
 

4. Een aanvaller en een verdediger lopen achter een pass aan. Beide spelers 
 hebben lichamelijk contact met elkaar. Als de aanvaller de bal op de doel- 
 verdediger schiet, vallen de beide spelers op de grond. Tijdens het contact, 
 blijkt dat de aanvaller eerste de verdediger bij het shirt vast heeft en dat 
 vervolgens de verdediger de aanvaller aan het shirt trekt. Wat zal de 
 beslissing van de scheidsrechter moeten zijn? 
 

a. De scheidsrechter laat doorspelen, want beide spelers houden elkaar vast en 
 begaan dezelfde overtreding; 
b. De scheidsrechter geeft een scheidsrechtersbal omdat beide spelers op het 
 zelfde moment een even zware overtreding begaan; 
c. De scheidsrechter kent een strafschop toe, omdat hij de verdediger bestraft 
 voor het trekken aan het shirt. Het voordeel is in dit geval voor de aanvallende 
 partij. 
d. De scheidsrechter bestraft de eerste overtreding en kent een directe vrije 
 schop toe aan de verdedigende partij;  
 
 

5. De scheidsrechter geeft een hoekschop. Een speler pakt de bal en legt 
 deze in de kwartcirkel. Daarna doet hij alsof hij de bal speelt, maar hij 
 raakt de bal niet en loopt weg. Een medespeler komt naar de bal en loopt 
 vervolgens met de bal aan de voet richting doel. Hij speelt de bal naar 
 een medespeler die vervolgens scoort. Wat moet er nu gebeuren? 
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a. De scheidsrechter kent het doelpunt toe, want hij hoeft de bal niet te raken; hij 
 heeft hem immers neergelegd; 
b. De scheidsrechter zal de hoekschop laten overnemen; 
c. De scheidsrechter geeft een directe vrije schop en toont de aanvaller de gele 
 kaart voor onbehoorlijk gedrag; 
d. De scheidsrechter zal een indirecte vrije schop moeten toekennen aan de 
 verdedigende partij, omdat de aanvaller de bal voor de tweede keer speelde. 
 

 

 
 
   Antwoorden Quiz/Puzzel “Het slimste lid van de SZO” 
 

 

 
1. Sneeuwvlokje - Koetje 6. Een kachel – een huisjesslak 
2. Schapenkoppen 7. Op de zuidhelling 
3. Willem van Hanegem 8. Roden 
4. ‘s Hertogenbosch 9. Abraham Lincoln 
5. Graeme Rutjes (NL) – Bobby Moore (Eng) 10. De letter i 
 

11. Vele handen maken licht werk 16. Openingsceremonie 
12. Die het eerst komt, die het eerst maalt 17. Biljarten 
13. Iemand de pin op de neus zetten 18. Elftal 
14. Te veel koks verzouten de brij 19. Korfbal 
15. Een arbeider is zijn loon waard 20. Scheidsrechter  
 

21. Wormerveer 26. Spoorwegbomen 
22. Winterswijk 27. De echo 
23. Assen 28. Tenor 
24. Ruinen 29. Nu, want je bent het zelf. 
25. Arnhem 30. Bever 
 
 
 

 
 
   Data kaartcompetitie 2015 - 2016 
 

 
 

Marinus Blankvoort heeft de volgende datums afgesproken met Café Restaurant De 
Vrolijkheid te Zwolle. 
 

Donderdag 24 september 2015 Donderdag 14 januari 2016 
Donderdag 22 oktober 2015 Donderdag 18 februari 2016 
Donderdag 19 november 2015 Donderdag 10 maart 2016 
Donderdag 17 december 2015 Donderdag 7 april 2016 
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   Puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO” 
 

 

In 2016 zal er in de 5 uit te geven clubbladen een kennisquiz en puzzelrubriek “De 
knapste kop of slimste mens van de SZO” worden opgenomen. Per puzzel, goed 
antwoord, letters of gevraagde oplossingen kunnen punten worden verdiend. In het 
volgende clubblad wordt een reglement bekend gemaakt. Hieronder treffen jullie een 
voorproefje aan.  
 

1. Wat is de bijnaam van Ronald Koeman in de periode dat hij nog voetbalde? 
2. Hoe worden spelers van FC Dordrecht genoemd? 
3. Wie werd in Nederland “De Kromme” genoemd? 
4. Wie weet waar Stadion “De Vliert” staat? 
5. Er zijn twee spelers, die in het voetbal “The gentleman” werden genoemd. 
  

6. Wie kan uitgaan en toch thuisblijven? 
7. Aan welke kant van de skipiste ontdooit de sneeuw het eerst? 
8. Waar staat het grootste hunnebed van Drenthe? 
9. Welke Amerikaanse president schafte de slavernij af? 
10. Wat staat er midden in Groningen? 
 

11. Vele handen …… op de neus zetten  
12. Die het eerst komt …… verzouten de brij 
13. Iemand de pin …… is zijn loon waard 
14. Te veel koks …… maken licht werk  
15. Een arbeider …… die het eerst maalt 
  

16. Een gat met plechtigheid. 
17. Slechts een dubbele botsing levert punten op. 
18. Drie trio’s en één duo. 
19. Ben is rond. 
20. Uit elkaar die jurist. 
 

21. Oversteekplaats voor pieren. 
22. Koud stadsdeel. 
23. Zij verbinden de wielen. 
24. Ontmande dieren. 
25. Herman in de war. 
 

26. Welke bomen hebben noch bladeren, noch takken? 
27. Wie spreekt alle talen zonder ze ooit geleerd te hebben? 
28. Wat zit in elke toren, zowel in de hoogste als de laagste, zonder te zingen? 
29. Wanneer leefde de kleinzoon of kleindochter van je grootvader? 
30. Wat is het zenuwachtigste dier?  
 

De oplossingen staan elders in dit clubblad. 
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   Louis van Meenen “Een halve eeuw arbiter!” 
 

 
 

Louis van Meenen uit Slagharen, lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
(SZO), 72 jaar, is één van de ruim zesduizend KNVB voetbalscheidsrechters in 
Nederland, die in het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 september a.s. op 
zondag aan zijn vijftigste seizoen als scheidsrechter begint bij de wedstrijd 
Colmschate tegen Rohda Raalte. 
 

“Leeftijd is een begrip in de maatschappij, je stopt op de pensioengerechtigde 
leeftijd, maar dat kennen we gelukkig niet meer bij de arbitrage van het 
amateurvoetbal. Je wordt jaarlijks beoordeeld op je conditie en op het afleggen van 
een spelregeltoets. Hierna word je ingedeeld in één van de 5 groepen.” 
 

Louis van Meenen praat graag over voetbal. Hij is geboren in het Gooi en kwam via 
Hoogeveen in Slagharen terecht, waar hij nu alweer vele jaren woont. Als jochie was 
voetbal zijn passie en tot 1965 speelde hij zelf ook actief voetbal als stopper-spil. “Nu 
heet dat laatste man”, aldus de goed van de tongriem gesneden Van Meenen. 
 

 Arbitrage is een essentieel onderdeel 
 van voetbal, de scheidsrechters en 
 de assistent-scheidsrechters zijn 
 immers onmisbaar voor het in goede 
 banen leiden van 22 spelers en de 
 trainers met ieder zijn (eigen) belang 
 in het spelletje. “Het amateurvoetbal 
 is de laatste jaren verruwd; de beel- 
 den die op TV worden getoond van 
 ontoelaatbare acties komen op 
 zaterdag en zondag tijdens amateur- 
wedstrijden (te) vaak terug, omdat ook hier de belangen van winnen of verliezen 
steeds groter worden. Als scheidsrechter moet je tijdens wedstrijden niet dienend 
zijn, maar het spel aanvoelen en daar als leidsman positief mee omgaan”, oordeelt 
de ervaren arbiter met zijn jarenlange ervaring. “Het spel is eveneens sterk 
veranderd: het ‘lange ballen vooruit’ van jaren geleden heeft plaats gemaakt voor 
‘balletje links en balletje rechts’. Het betekent voor de arbitrage dat je boven op het 
spel moet zitten en consequent moet zijn in je beoordelingen.” 
 

De invoering van de tijdstraf, tien minuten tijdens wedstrijden in de B-categorie, 
oftewel de recreatieve tak van het amateurvoetbal, om het geweld op de velden 
terug te dringen, is succesvol. Spelers die na het uitzitten van de tijdstraf nog een 
keer in de fout gaan, worden resoluut van het veld gestuurd. De KNVB heeft in totaal 
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acht strafcodes gepresenteerd, variërend van code 1, gele kaart, tot en met code 8, 
overige overtredingen begaan door teamofficials. “Deze regels gelden eveneens 
tijdens zaalvoetbalwedstrijden”, laat Louis van Meenen met nadruk weten. Louis is 
door de weeks ook nog actief in de zaal. 
 
Artikel overgenomen uit weekblad “De Toren” van de gemeente Hardenberg. 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO.  
 
 

 
 
   Oplossing Pilippine – clubblad juni 2015 
 

 

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

J B R U I D S D A G E N 
K L A B R A D O R       

 

 
 
   Beltona Cup 
 

 

Op woensdag 16 september a.s. wordt weer een aanvang gemaakt met de Beltona 
Cup. Leden van de SZO, die in aanmerking willen komen voor een aanstelling als 
scheidsrechter of assistent-scheidsrechter kunnen zich opgeven bij bestuurslid Henk 
Schrik, telefoon 038 – 4 54 56 32 of per e-mail hschrik1@hetnet.nl. 
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Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 D  
Vraag 2 D  
Vraag 3 D  
Vraag 4 D  
Vraag 5 D  
 
 

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

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het november nummer (5) moet 
 

uiterlijk woensdag 18 november 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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