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  Van de Voorzitter 
 

 
 

De voetbalcompetitie verloopt soepel. Nog even en dan hebben we al weer de 
winterstop. De afgelopen weken zijn we als bestuur al bezig met de voorbereidin-
gen voor de komende activiteiten. In Duitsland hebben we (drank) inkopen gedaan 
voor de Kerstbingo op vrijdag 18 december a.s. in Café Restaurant De Vrolijkheid 
te Zwolle, terwijl ook in Kampen en Emmeloord nog leuke bingoprijzen zijn inge-
kocht. We hopen als bestuur weer veel leden met aanhang te mogen ontmoeten. 
Nu al dank aan die mensen die zich weer belangeloos hebben ingezet voor onze 
SZO. Ook  de voorbereidingen voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoer-
nooi op zaterdag 9 januari 2016 in Elburg zijn in volle gang. Als bestuur hopen we 
weer dat veel zusterverenigingen meedoen. De loting is verricht tijdens het Voor-
zittersoverleg in Zutphen (zie elders in dit blad). 
 

De Kaartcompetitie kent een vlot verloop onder leiding van Marinus Blankvoort. 
Gradus Wezenberg kan door zijn slechte gezondheid niet meer aanwezig zijn en 
dat is erg jammer. Maar gelukkig zijn er weer anderen die spontaan hulp bieden en 
dat is mooi om te zien. Voor het verslag verwijs ik naar het artikel van de secretaris 
Jan Lahuis, elders in dit blad. 
 

In de Bestuursmededelingen, verzorgd door onze secretaris, kunt u lezen waar 
wij als bestuur mee bezig zijn. Een compliment aan Jan die op zeer uitvoerige 
wijze ons allemaal van informatie voorziet. Maar dat niet alleen, hij neemt naast 
zijn secretariaat nog vele andere taken op zich omdat hij dat ook leuk vindt. De 
website is goed gedocumenteerd en daarop kunt u alles terugvinden wat de SZO 
betreft.  
 

De KNVB is druk doende om haar organisatie te veranderen. Zo zijn de districten 
Noord en Oost samengevoegd. Het voetballandschap en onze maatschappij zijn 
voortdurend in beweging. Het huidige verenigingsleven vraagt om een duidelijk 
herkenbare KNVB en zij wil dan ook dichter bij de verenigingen staan. De KNVB 
heeft gekozen voor een nieuw bestuurlijk model, het ledenraadmodel en voor een 
verdere doorontwikkeling van de KNVB. Het land wordt daartoe verdeeld in kies-
kringen/deelgebieden, elke bestaande uit 30 à 40 verenigingen. Verder hebben de 
uitgangspunten ook gevolgen voor de wijze waarop de KNVB is georganiseerd. De 
huidige zes KNVB-districten zullen verdwijnen en daarvoor in de plaats komen drie 
centrale steunpunten, gevestigd in het hoofdkantoor in Zeist, in Eindhoven en in 
Zwolle. Dat alles heeft ook personele gevolgen en dat zal voor veel medewerkers 
geen prettige boodschap zijn. Wij zullen ongetwijfeld van de verdere ontwikkelin-
gen op de hoogte worden gehouden. 
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Tijdens het voorzittersoverleg van 26 oktober jl. in Zutphen is met elkaar van 
gedachten gewisseld over de spelregelwedstrijden voor de COVS-teams en de 
jeugdspelregelwedstrijden. De animo voor de jeugdspelregelwedstrijden is zeer 
beperkt en wordt er gekeken naar mogelijkheden om hierin veranderingen aan te 
brengen, maar voorlopig blijft de deelname beperkt tot een klein aantal voetbal-
verenigingen. Ook bij de COVS-teams lukt het niet om alle COVS-groepen in Oost  
aan de wedstrijdtafel te krijgen. Ook voor onze eigen SZO lukt het al jaren niet om 
een spelregelteam te formeren. Helaas! Wij gaan als SZO wel naar voetbalvereni-
gingen in ons rayon toe om spelregelinstructie-avonden te houden voor hun leden, 
zowel jeugd, senioren als clubscheidsrechters. Jan Lahuis en ondergetekende zijn 
inmiddels bij een aantal voetbalverenigingen op bezoek geweest. En ons bezoek 
en de uitleg, die gegeven wordt over de spelregels en de films die wij laten zien, 
wordt zeer gewaardeerd. 
 

Het districtsbestuur COVS Oost heeft nog steeds de functie van secretaris vacant 
en lukt het nog niet om een nieuwe secretaris te benoemen. Mocht er onder de 
lezers van dit clubblad iemand zijn die zich wel wil inzetten voor het districtsbestuur 
dan kunt u altijd vrijblijvend informatie bij ons inwinnen. Wilt u echter wel voor onze 
vereniging een bestuursfunctie gaan vervullen dan kunt u zich natuurlijk ook bij ons 
melden, want ook de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. krijgt binnenkort te 
maken met enkele aftredende bestuursleden. 
 

Verder hebben wij tijdens het Voorzittersoverleg bekendgemaakt dat de SZO 
bereid is om de organisatie op zich te nemen van het NK-zaalvoetbal voor COVS-
teams op zaterdag 21 januari 2017. Dit landelijk eindtoernooi wordt dan gespeeld 
in de vernieuwde “Trefkoele +” in Dalfsen. 
 

Tot slot een woord van dank aan de bedrijven die ons het afgelopen jaar hebben 
gesteund en ook blijven steunen voor een nieuw jaar. Ik wens u allen en ook onze 
adverteerders Fijne Feestdagen. 
 

Ik wens een ieder, die met zijn gezondheid sukkelt of geblesseerd is, heel veel 
beterschap toe en hoop u allen weer te ontmoeten bij de activiteiten van de SZO. 
Te beginnen op de Kerstbingo: vrijdag 1 december 2015 in De Vrolijkheid te 
Zwolle, aanvang 20.00 uur. 
 

En voor de kaartliefhebbers is er donderdag 17 december 2015 de laatste 
Kaartavond van dit jaar.  
 

In het nieuwe jaar zie ik u graag op zaterdag 9 januari 2016 in Sporthal ’t Huiken 
in Elburg bij het 37e Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. 
 
 
 
 

Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 
 

8 
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  Onze jarigen in de komende maanden 
 

 
 

november december januari 

1 Steven Korf 1 Henk Loman 2 Martin Vegterlo 
2 Jan Dul 1 Marc Verweij 5 Jaco Schoonhoven 
2 Wilco Jansen 1 Ep Vinke 6 Siem de Jager 
4 Klaas Klaassen 2 Jan Kamphuis 6 Louis van Meenen
8 Ben Bastiaan 3 Ulbe Posthumus 14 Gert Klein Rot 

10 Eddy de Gier 6 Denny Mollink 19 Age Albada
14 Jaap van Werven 6 Ralph Schinkel 19 Evert Kwakkel 
15 Wim Berse 6 William Smit 26 Herman Zanting 
17 EvertAukema 9 Peter van Veen 27 Alex Weijkamp 
24 DickRuiter 10 Henk Maat 28 Jan Broekhuis 
27 Bert de Roo 14 Levi El-Atiaoui 28 Remco Jongman

15 Teus van Hattum 30 Jan Driessen 
15 Jan Willem Wildeboer 30 Wim Weuring 

 

16 Jan van Tongeren 31 Wout Jongman 
18 Jesse Harte 
18 Nico Poelarends 

  27 Heine Drenth   
30 Henry Smook 

Allen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst. 
 
 
 

 
 
  Bestuursmededelingen 
 

 
 

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, na de bestuursver-
gadering van 15 oktober jl. 
 

We hebben de afgelopen periode weinig van doen gehad met Lief- en Leed binnen 
de vereniging. Laten we het “afkloppen” om het ook zo te houden. We kunnen wel  
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enkele nieuwe leden verwelkomen. Mick Bronst uit Lelystad heb ik in het clubblad 
van september reeds genoemd, samen met Maurice Kommer. De heer Kommer 
heeft zich echter reeds weer afgemeld, omdat hij verhinderd is om op dinsdag mee 
te trainen. Op 24 september jl. heeft Maickel Dijkstra uit Lelystad zich aangemeld. 
We hebben afmeldingen – per 1 januari 2016 – ontvangen van Harry Fledderus uit 
De Krim en Peter Pot uit Zwolle. 
 

In de bestuursvergadering van 15 oktober jl. heeft het bestuur besloten om de SZO 
kandidaat te stellen voor de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Zaal-
voetbal van COVS Nederland op zaterdag 21 januari 2017. Tijdens het Voorzitters-
overleg van 26 oktober jl. is dit aan het districtsbestuur van COVS Oost kenbaar 
gemaakt. Als de organisatie aan de SZO wordt toegewezen – en daar rekenen we 
natuurlijk wel op – dan wordt dit toernooi georganiseerd in Sporthal “De Trefkoele +” 
te Dalfsen. Als organiserende vereniging mag daar ook een zaalvoetbalteam van de 
SZO aan deelnemen. Wij hopen op dat moment met een representatief zaalvoetbal-
team hoge ogen te gooien om weer Nederlands Kampioen te worden. De laatste 
keer geschiedde dit in 1982 te Beilen. 
 

De laatste bestuursvergadering vóór de jaarwisseling vindt plaats op donderdag 3 
december 2015 bij bestuurslid Henk Schrik, Liede 11 te Zwolle. 
 

Alle COVS-groepen van COVS Nederland hebben een convocatie ontvangen van 
het hoofdbestuur met het verzoek om hun COVS-leden in te lichten omtrent het 
nieuwe arbitragesysteem. Namens het VCN verzoeken wij als SZO om uw mening 
hieromtrent te ventileren en mede te delen aan het secretariaat van de SZO, zodat 
wij alle reacties kunnen bundelen en aan het VCN kunnen aanbieden. 
 

Voor diverse andere zaken - de COVS betreffende - verzoek ik de leden de website 
van de COVS te raadplegen. Op de website www.covs.nl staan ook diverse versla-
gen van het VCN over het onderhoud dat is gevoerd met de KNVB. Op deze web-
site staan onder de groep Zwolle ook diverse andere onderwerpen omtrent de SZO. 
 

Voor diverse andere mededelingen, zoals de Kaartavond, de Kerstbingo en het Jan 
Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, verwijs ik naar de afzonderlijke artikelen en 
convocaties in dit clubblad. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 

 
 
  Spelregels Veldvoetbal 
 

 

1. Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij komt 
 lopen, gooit een wisselspeler van de tegenpartij vanaf de bank een 
 bidon naar deze speler. Hoe hervat de Scheidsrechter het spel, na 
 dat hij dit heeft onderbroken en de gewisselde speler een rode 
 kaart heeft getoond? 
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a. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel 
 werd onderbroken; 
b. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt; 
c. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel 
 werd onderbroken; 
d. Met een directe vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt. 
 

2. Nadat de Scheidsrechter het teken voor het nemen van een straf- 
 schop heeft gegeven en vóór dat de bal in het spel is, begaat de 
 nemer van de strafschop een overtreding en trapt hij vervolgens 
 de bal in het doel. Wat moet de Scheidsrechter beslissen? 
 

a. Hij laat een aftrap nemen na een geldig doelpunt; 
b. Hij laat de strafschop overnemen; 
c. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte 
 vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats van overtreding; 
d. Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een scheidsrechters- 
 bal op de plaats van overtreding. 
 

3. Tijdens een strafschoppenserie stuit de bal uit een strafschop via 
 de lat vóór de doellijn op de grond en gaat dan alsnog in het doel. 
 Wat moet de scheidsrechter beslissen? 
 

a. Het doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop is 
niet rechtstreeks in het doel geschoten; 

b. Het doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop 
heeft zijn uitwerking gehad op het moment dat de bal tegen de lat 

 komt; 
c. Het doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de straf-heeft zijn 

uitwerking gehad op het moment dat de bal vóór de doellijn op de grond komt; 
d. Het doelpunt goedkeuren, want de strafschop heeft zijn uitwerking 
 gehad op het moment dat deze de doellijn geheel en al is gepasseerd. 
 

4. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat 
 met een directe vrije schop c.q. strafschop als de overtreding wordt 
 begaan door een veldspeler? 
 

a. Een tegenstander in diens loop belemmeren; 
b. De bal raken met een voorwerp dat in de hand wordt gehouden of waar 
 mee gegooid is; 
c. De scheidsrechter slaan; 
d. De assistent-scheidsrechter beledigen. 
 

5. In welke van de volgender situaties dient het spel te worden hervat 
 met een indirecte vrije schop? 
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a. Te hoog trappen op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen 
 en waarbij de tegenstander wordt geraakt; 
b. Een tegenstander duwen; 
c. Een tegenstander proberen te laten struikelen; 
d. Spelen op een gevaarlijke wijze. 
 
 
 
 

 
 
  Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 

1. 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 een team- 
 genoot een geldig doelpunt in eigen doel. Mag de gestrafte speler na het 
 gescoorde (eigen) 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 gescoorddoor de tegenpartij, ook al is dat een eigen doelpunt; 
b. Neen, dit mag alleen indien de tegenstander een doelpunt scoort; deze regel 
 geldt niet als er een eigen doelpunt wordt gescoord; 
c. Neen, dit mag alleen indien zijn eigen team een doelpunt scoort; 
d. Neen, de straftijd moet altijd volledig worden uitgezeten. 
 

2. De doelverdediger onderschept in zijn strafschopgebied de bal, maar 
 glijdt uit en komtmet zijn benen en lichaam buiten het strafschopgebied, 
 terwijl hij met zijn handen debal binnen het strafschopgebied vasthoudt. 
 De scheidsrechter moet nu:   
 

a. een indirecte vrije schop op de zes-meterlijn toekennen; 
b. door laten spelen, aangezien de spelregels niet worden overtreden; 
c. een strafschop toekennen; 
d. een strafschop toekennen en 2 minuten straftijd voor de doelverdediger door 
 het tonen van de gele kaart wegens het spelen van de bal met de hand. 
 
3. Op het vastgestelde tijdstip van aanvang van de wedstrijd (categorie B) is 
 team A compleet. Bij team B zijn slechts 4 spelers aanwezig; geen coach 
 en geen assistent-scheidsrechter. Wat is de juiste beslissing van de 
 scheidsrechter? 
 

a. Het is categorie B (recreatief). De wedstrijd moet beginnen; 
b. 5 minuten wachten op de coach en/of assistent-scheidsrechter;  
c. 5 minuten wachten op de coach en minimaal één speler; 
d. De wedstrijd niet door laten gaan. 
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  Aankondiging “Kerstbingo”d.d. 18 december 2015 
 

 
 

Het bestuur van de SZO en de Ontspanningscommissie nodigt de leden van de SZO 
weer uit voor onze traditionele Kerstbingo, die dit jaar wordt gehouden op vrijdag-
avond18 december a.s.in Café Restaurant “De Vrolijkheid”, Oude Meppelerweg 3, 
8024 AB Zwolle.  
 

Een delegatie van het bestuur en enkele vrijwilligers hebben in Duitsland en in 
Emmeloord weer prachtige prijzen ingekocht. De organisatie is dit jaar weer in han-
den van Wout Jongman en Fred Mulder. Ieder lid mag introducés meenemen. 
 

Het bestuur van de SZO hoopt op 18 december a.s. zoveel mogelijk leden van de 
SZO met partners en introducés te mogen begroeten. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.  
 
 

 
 
  Aankondiging Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi  
 

 
 

Op zaterdag 9 januari 2016 organiseert de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
(SZO) voor de 37ste keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, het districts-
toernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. 
 

Het bestuur van de SZO is er weer in geslaagd om de hele zaterdag Sporthal ’t 
Huiken in Elburg af te huren voor dit prestigieuze zaalvoetbaltoernooi van de COVS. 
 

De loting, verricht tijdens het Voorzittersoverleg op maandag 26 oktober jl. in Eefde, 
was als volgt. Poule A: Nijverdal, Zwolle, Doetinchem, Nijmegen, Noord Oost 
Twente en Apeldoorn. Poule B: Winterswijk, Arnhem, Zutphen, Deventer en Almelo. 
 

De winnaar mag volgend jaar op zaterdag 21 januari 2017 deelnemen aan het NK 
Zaalvoetbal van COVS Nederland, dat mogelijk door ons zelf wordt georganiseerd. 
 

Het bestuur van de SZO is nu nog op zoek naar zaalvoetballers voor ons eigen Jan 
Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van 9 januari 2016 te Elburg. Er mogen alleen 
leden van de SZO deel nemen. 
 

Leden van de SZO, die interesse hebben om mee te spelen, kunnen zich opgeven 
bij het bestuur. De leden worden verzocht zich op te geven bij de portefeuillehouder 
Henk Schrik, Liede 11, 8032 AD Zwolle, telefoon 038 – 4 54 56 32, of per e-mail op 
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het adres hschrik1@hetnet.nl of bij het secretariaat, Jan Lahuis, De Mulderij 128, 
7772 HK Hardenberg, telefoon 0523 – 26 01 36 of per e-mail Jan.Lahuis@ziggo.nl. 
Uiteraard kan/mag het ook bij één van de andere bestuursleden. De telefoonnum-
mers vindt u in het colofon op pagina 1. 
 

Het bestuur hoopt dat de SZO weer kan deelnemen met een representatief team van 
jong en oud. “Meedoen is belangrijker dan winnen!”, alhoewel het natuurlijk mooi zou 
zijn als de SZO weer eens kampioen van COVS District Oost zou worden en daar al 
een “signaaltje” naar het NK zaalvoetbal van COVS Nederland op 21 januari 2017. 
 

Op het laatste zaalvoetbaltoernooi van januari van dit jaar, hadden we veel te weinig 
spelers om goed voor de dag te kunnen komen. We moeten in dat opzicht herhaling 
voorkomen. Dus SZO-leden, GEEF U SPONTAAN OP voor het toernooi op zaterdag  
9 januari 2016 te Elburg. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 

 
 
  Kaartcompetitie (klaverjassen) SZO 
 

 
 

De kaartcompetitie (klaverjassen) van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
(SZO) is op 24 september jl. weer van start gegaan. Er worden weer 8 avonden op 
de vaste donderdagavond georganiseerd in de maanden september 2015 tot en met 
april 2016. In het vorige clubblad (september) werden de data van de diverse kaart-
avonden reeds vermeld en staan ook in een artikel op de website van de COVS.   
 

Nadat “te elfder ure” nog een introducé – Eveliena Klaassen – werd gevraagd om te 
komen kaarten om de vierde tafel te completeren, waren er op de openingsavond 16 
personen aanwezig, die in een gemoedelijke sfeer streden voor de prijzen, die door 
de Ontspannings-commissie onder leiding van Marinus Blankvoort ter beschikking 
werden gesteld. De secretaris zorgde zoals gebruikelijk weer voor de administratieve 
ondersteuning. Op de eerste kaartavond eindigde de titelhouder Fred Mulder in de 
middenmoot en sloeg Ulbe Poshumus in het klassement een eerste gat met de con-
currentie. Ben Bastiaan nam de dagzege voor zijn rekening met 5.498 punten. Ulbe 
Posthumus werd tweede met 5.166 punten, Wim Berse derde met 5.029 punten, 
Wim Weuring vierde met 4.750 punten, Klaas Klaassen vijfde met 4.726 punten. De 
poedelprijs was voor Marinus Blankvoort met 3.791 punten. Het verschil tussen win-
naar en de persoon op de laatste plaats was reeds 1.707 punten.Dat tikt wel even 
aan in het klassement. Op de tweede kaartavond waren er opnieuw 16 personen 
aanwezig. Ook nu was Eveliena Klaassen van de partij. Ulbe Posthumus deed weer 
goede zaken voor het klassement. Hij “eiste” de eerste plaats voor zich op met 5.378  
punten. Het verschil met de laatste plaats – ingenomen door Gerrit Kuiper – bedroeg 
nu 1.848 punten. Zulke verschillen tikken wel aan voor het klassement en zijn over 8 
speelavonden bijna niet meer te overbruggen. Leden, die met een dergelijk verschil 
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één of twee keer in de achterhoede belanden, zijn kansloos voor een eindklassering 
bij de eerste drie. Dat verschil haal je in de resterende 6 speelavonden nooit meer in.   
Op de tweede plaats eindigde Hans van der Veen met 5.246 punten, Herman Snijder 
werd derde met 5.066 punten, Anthonia Bastiaan vierde met 5.039 punten, Teun van 
Unen werd vijfde met 4.984 punten. Ook op de tweede kaartavond eindigde de titel-
verdediger Fred Mulder net als de eerste keer op de zevende plaats met 4.801 pun-
ten. Om zijn titel te prolongeren, zal de heer Mulder toch uit een ander vaatje moeten 
tappen, want anders zit deze prolongatie er niet in. In het clubblad van februari 2016 
zal er weer verslag worden gedaan van deze kaartkompetitie. Hopelijk kunnen we 
ook eens enkele jongere SZO-leden begroeten. Op 19 november jl. ging het verder.  
 

Deze wedstrijd kon nog net in de uitgave van dit clubblad worden meegenomen. Op 
de eerste plaats eindigde Netty Mulder met 5.954 punten, gevolgd op de tweede 
plaats door Gerrit Kuiper met 5.383 punten. Derde werd Marinus Blankvoort met 
5.224 punten, vierde werd Teun van Unen met 4.973 punten en vijfde werd Ulbe 
Posthumus met 4.963 punten. De poedelprijs ging dit keer naar Klaas Klaassen met 
3.722 punten. In het kaartklassement staat nu – na aftrek van de hoogste en laagste 
score – Teun van Unen op een verdienstelijke eerste plaats, gevolgd door Ulbe 
Posthumus, Ben Bastiaan en Netty Mulder.    
 

Toch mogen er zich nog wel kaartliefhebbers aanmelden. Dus mensen, kunt u 
klaverjassen, kom dan naar Café Restaurant De Vrolijkheid te Zwolle! 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 
 

 
 
  Reglement Quiz “Het slimste lid van de SZO” 
 

 
 

Op basis van het bestuursbesluit van 13 augustus 2015, wordt er in het volgend 
kalenderjaar (2016) in het (digitale) clubblad van de SZO de puzzelrubriek “Het 
slimste lid van de SZO” opgenomen. Een soortgelijke puzzelrubriek werd reeds 
opgenomen in de 5 jubileumuitgaven van 2011. Deze werd gewonnen door Lid van 
Verdienste en voormalig penningmeester, Bert de Roo. 
 

De puzzelrubriek wordt door de secretaris van de SZO verzorgd, zodat de andere 
bestuursleden (of hun partners) – indien gewenst – ook mogen/kunnen deelnemen. 
 

Vanaf februari 2016, wordt deze puzzelrubriek in alle uit te brengen clubbladen van 
2016 opgenomen. Elke keer wordt een andere puzzel, rebus, prijsvraag of kwis 
opgenomen. Dit kan een cryptogram, kruiswoordpuzzel, sudoku (cijfers of letters), 
logikwis, spreekwoorden of iets anders zijn.  
Per keer wordt er van te voren in het clubblad aangekondigd hoeveel punten er zijn 
te verdienen voor het klassement. Soms kunnen er ook bonuspunten worden 
verdiend om zodoende het aantal punten op een rond getal te brengen. 
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Na de laatste keer (november/december 2016) wordt in het eerstvolgende nummer 
van februari 2017 bekend gemaakt, wie de winnaar is geworden van deze puzzel-
rubriek. De winnaar wordt op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 
gehuldigd en aan hem of haar wordt een prijs met bijbehorende oorkonde uitgereikt. 
 

De prijsvraag is alleen bedoeld voor leden van de SZO, die op onze ledenlijst 
voorkomen en de eventuele partners van deze leden. Andere gezinsleden of 
huisgenoten van deze SZO-leden, andere leden van de COVS of externe mensen 
mogen wel een oplossing insturen, maar doen buiten mededinging mee om de 
uiteindelijke titel “Slimste lid” met de bijbehorende hoofdprijs. 
 

Leden die in aanmerking willen komen voor de eerste  – nog nader door het bestuur 
te bepalen – prijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle 5 puzzels of prijsvragen. 
Het maakt niet uit goed of fout, als maar een inzending wordt ontvangen. Er wordt 
vervolgens gekeken naar de leden, die de meeste punten hebben vergaard. 
 

In dit nummer treft u nog een voorproefje – in de vorm van een logikwis – aan. Voor 
elke goede oplossing ontvangt u 1 punt. De goede oplossing is op pagina 13 van dit 
(digitale) clubblad vermeld. Niet stiekem kijken, hè? Eerst zelf een poging doen! 
 

De secretaris van de SZO, Jan Lahuis. 
 
 
 
 

 
 
  Voorproefje Quiz “Het slimste lid van de SZO” 
 

 
 

Als voorproefje van de Quiz, “Het slimste lid van de SZO“, krijgen jullie dit keer een  
Logikwis voorgeschoteld. 
 
 

Aanwijzingen Logikwis “De vier jaargetijden” 
 
 

Vier zussen zijn elk in een ander jaargetijde jarig. Hoe oud zijn ze en welk cadeau 
kregen ze op hun laatste verjaardag? 
 
 

1. Het meisje dat in de herfst jarig is, is ouder dan Nienke, maar jonger 
 dan het meisje dat als cadeau een auto kreeg. 
 

2. De negentienjarige kreeg een zeilboot. Dat was niet Sandra. Het 21- 
 jarig meisje kreeg geen auto. 
 

3. Het meisje dat in de zomer jarig is, is ouder dan het meisje dat de 
 vakantie cadeau kreeg, maar jonger dan Denise. Nienke is niet in de 
 lente jarig. 
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Naam Jarig Leeftijd Cadeau 
    
    
    
    

 
 

 JARIG LEEFTIJD CADEAU 
  L

en
te

 

Zo
m

er
 

H
er

fs
t 

W
in

te
r 

18
 ja

ar
 

19
 ja

ar
 

20
 ja

ar
 

21
 ja

ar
 

A
ut

o 

R
ijl

es
 

Va
ka

nt
ie

 

Ze
ilb

oo
t 

N
A

AM
 Carola             

Denise             
Nienke             
Sandra             

C
A

DE
A

U 

Auto             

Rijles             
Vakantie             

Zeilboot             

LE
EF

TI
JD

 18 jaar             

19 jaar             
20 jaar             

21 jaar             
 
 

Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 C  
Vraag 2 B  
Vraag 3 D  
Vraag 4 B  
Vraag 5 D  
 
Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 
Vraag 1 A  
Vraag 2 B  
Vraag 3 A  
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Oplossing Logi Quiz “De Vier Jaargetijden” 
 
Uit aanwijzing 1 blijkt dat Nienke 18 of 19 jaar moet zijn. Twee “minnen” kunnen al vast worden 
ingevuld, bij 20 en bij 21. Uit aanwijzing 1 blijkt ook dat het meisje dat de auto cadeau kreeg 20 
of 21 jaar oud is. Het 21-jarig meisje hoort niet bij de auto (aanwijzing 2), die dus cadeau is 
gedaan aan de 20-jarige. Volgens aanwijzing 1 is het meisje dat in de herfst jarig is dus 19 jaar 
oud, en Nienke 18 jaar. Het 19 jarig meisje kreeg een zeilboot. Volgens aanwijzing 3 is het 
meisje dat de vakantie cadeau kreeg 18 of 19 jaar oud. Omdat de 19-jarige een zeilboot kreeg, 
kreeg de 18-jarige (Nienke) de vakantie. Voor de 21-jarige blijft de rijles over. Nienke is niet in 
de herfst (aanwijzing 1), de zomer of de lente (aanwijzing 3) jarig. Zij viert haar  verjaardag dus 
in de winter. Denise is 20 of 21 jaar oud (aanwijzing 3). Sandra is geen 19 (aanwijzing 2), dus 
moet Carola 19 jaar zijn. Zij is in de herfst jarig. Het meisje dat in de zomer jarig is, is geen 21 
jaar (aanwijzing 3) en moet dus de 20-jarige zijn. Denise is dan 21 jaar oud. Uit het diagram 
valt af te leiden dat zij de rijles cadeau kreeg en in de lente jarig is. 
 
 

Naam Jarig Leeftijd Cadeau 
Carola Herfst 19 jaar Zeilboot 
Denise Lente 21 jaar Rijles 
Nienke Winter 18 jaar Vakantie 
Sandra Zomer 20 jaar Auto 
 

EXTRA Filippine puzzel – omschrijving op de volgende bladzijde 
 

A 
 6   19 11 2   10       

B 
 1   8 10 6 10 4 9   13   

C 
 3   18 14 1   6   15 

D 
 13   16   16      

E 
 15   6 1   5 9 17   15 

F 
 16   2 7 18 11 9 3   19   13 

G 
 9   10 17   19       

H 
 10   1   12 3 

  
13 7 

I 
 14   16 5   4     

J 
 15   2 4   17   8 11 19   

K 
 12   19   17   16 2   15 8   
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A  Wat is een andere term voor bewijs van geboorte? 
B  Welke Nederlandse zangeres zong "Winter of Love"? 
C  Wat is het beroep van Willie Wortel? 
D  Hoe heten de "gecodeerde instructies" in DNA? 
E  Deel van een schip. 
F  Wat is de grootste in Nederland voorkomende nachtvlinder? 
G  Wat is de eerste voorjaarsbloem? 
H  De hoofdstad van Schotland. 

I 
 Wat is de naam van een groente met een anijsachtige 

smaak? 
J  Kort filmpje waarin een product aangeprezen wordt. 
K  Jaarlijkse optocht in de Bollenstreek. 

 

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het april nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 12 februari 2016 
 

in het bezit zijn van het secretariaat: 
 

zie colofon op pagina 1 
 

of per e-mail 
 

e-mailadres:Jan.Lahuis@ziggo.nlof 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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