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   Jaargang 55, nummer 2, april 2016 
 

 
 

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, Isadora Duncanweg 33, 1326 SL Almere,  
  telefoon 036 – 8 44 38 23, mobiel 06 - 51835941,  

 e-mail: janlahuis52@gmail.com of zwolle@covs.nl. 
 
 
 

 

Bankrelatie: Rabobank te Zwolle, rekeningnummer (IBAN) 
  NL51 RABO 0 3773.89.277, t.n.v. de heer  
  G.J. Kuiper, Langeslag 5a, 8181 GN Heerde, 
  e-mail: kuip4109@planet.nl. 
 

___________________________________________________________________ 
 

 

Bestuur: Hans van der Veen 
Jan Lahuis 
Gerrit Kuiper 
 

Hans van Bruggen 
 
 

Eddy de Gier 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
 

portefeuillehouder  
technische zaken 
 

portefeuillehouder 
o.a. molestaties 
 

0529 – 432794 
036 – 8443823 
0578 – 693311 
 

038 – 3320176 
 
 

0321 – 331952 

Erevoorzitter: 
 

Jan Wissink 

Ereleden: 
 

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

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

 
 

 
 

Redactieadres: 
 
 
 

Jan Lahuis, Isadora Duncanweg 33,  
1326 SL Almere, Jan.Lahuis@ziggo.nl 
 
 

Vaste medewerkers: Hans van der Veen en Jan Lahuis 

 
 

 
 

Drukwerk/opmaak: 
 

Meijerink, Grafisch bedrijf, Bloemendalstraat 3,  
7721 AL  Dalfsen, telefoon 0529 – 43 25 12 
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   Voorwoord 
 

 

De voetbalcompetities bij de profs en amateurs naderen hun einde en dat betekent 
dat op alle niveaus gestreden wordt voor een kampioenschap, promotie of degrada-
tie. Ook kunnen ploegen zich nog plaatsen voor een nacompetitie of play-offs voor 
Europees voetbal. 
 

In de eredivisie zal het kampioenschap gaan tussen PSV en Ajax. De rest van de 
ploegen die volgen is een logische volgorde. PEC Zwolle doet het prima en speelt 
nog mee om een plek bij de play-offs. Onderin zal het tot de laatste wedstrijddag wel 
spannend blijven tussen Cambuur en De Graafschap, wat betreft de rechtstreekse 
degradatie.  
 

Als bestuur kunnen we met genoegen terugkijken op onze jaarvergadering van 21 
maart jl. Een goed bezochte jaarvergadering die in een vlot tempo werd afgewerkt. 
Vooraf werd een ogenblik stilgestaan bij het overlijden van Ria Dijk en bij het over-
lijden van Bertus Spijkerman, secretaris van Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o. 
 

Door sluiting van Café Restaurant “De Vrolijkheid” waren wij nu voor de eerste keer 
te gast bij de voetbalvereniging KHC en als bestuur zijn wij zeer tevreden. Een 
prachtige locatie en een prima gastheer KHC. 
 

Voor een verslag van de jaarvergadering verwijs ik u overigens naar Nieuwsbrief 
nummer 1 van de SZO. Deze nieuwsbrief, samengesteld door Jan Lahuis, is onlangs 
verzonden en daarin is een verslag weergegeven van de jaarvergadering. Het is 
zeker niet de bedoeling dat een dergelijke nieuwsbrief in de plaats komt van ons 
digitale clubblad. De nieuwsbrief verschijnt alleen indien bepaalde berichten niet 
kunnen wachten op het digitale clubblad. 
 

De kaartcompetitie is inmiddels afgelopen en de eindstand ziet u elders in het blad. 
Ik dank Marinus Blankvoort en Jan Lahuis voor alle zorgen rond de kaartcompetitie.  
 

Ook voor de kaartcompetitie hebben wij inmiddels een nieuw onderkomen gevon-
den, namelijk het clubgebouw van de handbalvereniging Tyfoon op Sportpark “Het 
Hoge Laar” te Zwolle. 
 

Wij zijn erg blij met deze locatie en inmiddels zijn de data 
voor de kaartcompetitie van het nieuwe seizoen reeds vast 
gelegd. 
 

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

Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
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   Onze jarigen in de komende maanden 
 

 

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 Mick Bronts 12 Teun van Unen 
 André Hoogendoorn 16 Tjibbe van Dijk 

12 L. van der Weerd 17 Geert van Eerde 
 Henk Schreurs  Ben Renker 

14 H. Uitslag  Bert Slot 
15 Wilco Fransman 18 Tiemen de Boer 
 Arjen van ’t Slot 19 Herman Snijder 

18 Jan Bosscher 22 Petrik Woudsma 
19 Herman van Diepen 28 Vincent Smook 
20 Peter Tempel  Gerard Venneman 
28 Meindert Schilstra   
30 Gerrit Nibourg   
 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd en namens het bestuur nog vele 
jaren toegewenst in een goede gezondheid.  
 

 

 
 
   Bestuursmededelingen 
 

 

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, na de Algemene 
Ledenvergadering van 21 maart 2016 en de bestuursvergadering van 14 april jl. 
 

Over het Lief- en Leed binnen de vereniging, wil ik eerst een rectificatie plaatsen. In 
het vorig clubblad werd abusievelijk het overlijden bekend gemaakt van de heer A. 
(Bert) Stam, die een reeks van jaren (1979 - 1996) secretaris was van de SZO. Het 
bestuur werd op het “verkeerde been” gezet, doordat er vanuit de leden van de SZO 
het bericht kwam dat Bert Stam was overleden. Nu deed zich een uitzonderlijk geval 
voor, namelijk dat aan Provincieroute (op nummer 16 en 122) te Zwolle twee families 
Stam wonen en ze heten ook allebei Albert (roepnaam Bert). Nog frappanter is, dat 
ze allebei een vrouw hebben, die luisteren naar bijna dezelfde voornaam, Ineke en 
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Ina. Door ons ere-lid Klaas Muis werd het bestuur erop geattendeerd, dat Bert Stam, 
de voormalig secretaris van de SZO - wonend op nummer 16 - nog wel degelijk in 
leven is. De voorzitter van de SZO heeft contact opgenomen met “onze” Bert Stam 
en hem de situatie uitgelegd. Hopelijk is hiermee deze verwarring nu opgehelderd. 
 

Het is leuk om naast het “leed” ook af en toe “liefs” dan wel positiefs te vermelden. 
Ons lid, David van de Graaf uit Wezep, was onlangs positief in het nieuws. Hij haalde 
zelfs de landelijke pers. De Stentor en De Telegraaf besteedden aandacht aan het 
feit, dat hij zijn 2222

ste
 wedstrijd floot. Elders in dit clubblad is hieraan uitvoerig aan-

dacht besteed. 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan ook in 2016 terug zien 
op een hele goede Algemene Ledenvergadering op 21 maart jl. te Kampen. Alhoe-
wel de opkomst wellicht iets groter had mogen zijn, werkte de nieuwe locatie, door 
het faillissement van De Vrolijkheid bij de v.v. KHC zeer verfrissend. Een uitstekende 
accommodatie met een inspirerende entourage. Ondanks dat we redelijk tevreden 
waren over De Vrolijkheid, was de opstelling in de kantine van de v.v. KHC een hele 
verbetering ten opzichte van het kleine zaaltje in De Vrolijkheid, waar we de laatste 
twee jaar onze Algemene Ledenvergadering hadden gehouden. Voor meer informa-
tie verwijs ik naar het artikel elders in dit clubblad, maar ook naar de onlangs uitge-
brachte Nieuwsbrief, 1

e
 jaargang, nummer 1 van 21 maart 2016 en uiteraard, van 

zelfsprekend zou ik willen zeggen, de website van de COVS – onderdeel groepen.  
 

De districtsfinale spelregelwedstrijden voor COVS-team in COVS District Oost 
wordt gehouden op vrijdag 22 april 2016 en wordt georganiseerd door de Scheids-
rechtersvereniging Arnhem e.o. Niet alle COVS-groepen ut COVS District Oost 
doen hieraan mee. De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. heeft zich voor de 
zoveelste keer - helaas - moeten afmelden. 
 

Onlangs werd de eerste Nieuwsbrief van de SZO uitgebracht. De eerste jaargang,  
nummer 1 van 31 maart 2016. Indien daartoe aanleiding is, zal het bestuur van de 
SZO deze Nieuwsbrief vaker uitbrengen, naast de 5 reguliere - digitale - clubbladen. 
De Nieuwsbrief is in geprinte vorm eveneens verzonden aan de 12 SZO-leden, die 
niet in het bezit zijn van een e-mailadres. Deze Nieuwsbrief was er voor om de leden 
te informeren omtrent de technische avonden nà de trainingen in Emmeloord en 
Kampen en het nieuwe rapportagesysteem, alsmede het piramidesysteem van de 
KNVB. Daarnaast was het belangrijk om de veld- en zaalvoetbaltoernooien van de 
komende periode aan te kondigen. Ook werd een uitvoerig verslag van de Algemene 
Jaarvergadering van 21 maart jl. opgenomen zodat de verslaglegging in dit clubblad 
tot een minimum is beperkt.  
 

Voor diverse andere zaken - de COVS betreffende - verzoek ik de leden de website 
van de COVS www.covs.nl te raadplegen. Op de website 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. 
 

http://www.covs.nl/
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Adreswijziging: Wellicht ten overvloede wil ik de leden er nogmaals op wijzen, dat 
de secretaris van de SZO is verhuisd naar de Isadora Duncanweg 33, 1326 SL 
Almere, telefoon 036 - 8 44 38 23. Ook het e-mailadres is gewijzigd. Het is nu 
zwolle@covs.nl of janlahuis52@gmail.com.  
 

Voor diverse andere mededelingen, verwijs ik naar de afzonderlijke artikelen en 
convocaties in dit clubblad.  
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 

 
 
   Spelregels Veldvoetbal 
 

 

1. Tijdens het spel gooit een speler, die binnen het speelveld staat, zijn 
 scheenbeschermer in het gezicht van een tegenstander, die buiten het 
 speelveld zit om zijn schoenveters vast te maken. De scheidsrechter onder- 
 breekt het spel. Wat zal hij beslissen? 
 

 1. Disciplinaire straf 2. Spelstraf 3 Spelhervatting 
 a. Geen kaart a. geen vrije schop a. Op de plaats waar de bal… 
 b. Vermaning b. indirecte vrije schop b. Op de plaats van gooiende.. 
 c. Gele kaart c. directe vrije schop c. De strafschopstip 
 d. Rode kaart d. scheidsrechtersbal d. Op de zijlijn 
 

 

2. De scheidsrechter geeft een hoekschop. Een speler legt de bal in de kwart- 
 cirkel en doet vervolgens net als of hij de bal speelt, maar raakt de bal niet 
 aan 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? 
 

a. De scheidsrechter kent het doelpunt toe, want hij hoeft de bal niet te raken; 
  hij heeft de bal immers neergelegd; 

b. De scheidsrechter zal een indirecte vrije schop moeten toekennen aan de 
  verdedigende partij, omdat de aanvaller de bal voor de tweede keer speelde; 
 c. De scheidsrechter zal de hoekschop laten overnemen; 
 d. De scheidsrechter geeft een directe vrije schop  en toont de aanvaller de gele 
  kaart voor onbehoorlijk gedrag. 
 

3. Bij het nemen van een strafschop, komt een aanvaller te vroeg inlopen. De 
 strafschop wordt door de doelverdediger tot hoekschop verwerkt. Wat 
 beslist de scheidsrechter?  
 

 a. Hij kent een hoekschop toe en geeft een waarschuwing door het tonen van de 
  gele kaart aan de aanvaller, die te vroeg toeliep; 
 b. Hij kent een hoekschop toe; 
 c. Indirecte vrije schop tegen de speler, die te vroeg toeliep; 
 d. De strafschop te allen tijde laten overnemen; 

mailto:zwolle@covs.nl
mailto:janlahuis52@gmail.com
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4. De doelverdediger weet de bal over de doellijn van de tegenpartij te krijgen. 
 Wanneer is dit een geldig doelpunt? 
 

a. Als de bal op reglementaire wijze over de doellijn gaat tussen de palen, de 
  doelverdediger als “veldspeler” reglementair scoort en hij niet scoort vanuit 
  een indirecte vrije schop; 
 b. Als de bal wordt gescoord door uit zijn handen te schieten, terwijl hij buiten 
  zijn strafschopgebied staat; 
 c. Als de bal wordt gescoord vanuit een indirecte vrije schop; 
 d. Wanneer de bal rechtstreeks in het doel wordt gegooid vanuit een inworp. 
 
 

5. Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een verwonding 
 te laten behandelen, komt zonder toestemming van de scheidsrechter het 
 speelveld weer in en ontneemt een aanvaller een duidelijke scoringskans 
 door met een correcte sliding de bal voor diens voeten ter hoogte van de 
 strafschopstip naast zijn eigen doel te werken. De scheidsrechter fluit af.  
 Hoe moet hij nu verder handelen?  
 

 a. Rood en een indirecte vrije schop; 
‘ b. Rood en een directe vrije schop; 
 c. Geel en een indirecte vrije schop; 
 d. Geel en een directe vrije schop. 
 
 

 

 
 
    Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2016. 
 

 
 

Omstreeks 20.05 uur opende Hans van der Veen de Algemene Ledenvergadering 
van de SZO, die dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren, werd gehouden in de 
kantine van de v.v. KHC te Kampen. In verband met het faillissement van Café 
Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle, moest het bestuur noodgedwongen uitzien 
naar een andere locatie. De SZO werd gastvrij door de v.v. KHC ontvangen. Na zijn 
welkomstwoord, waarin diverse ere-leden, leden van verdienste en genodigden van 
de COVS en KNVB welkom werden geheten, werd 1 minuut stilte in acht genomen 
ter nagedachtenis aan het overlijden van Ria Dijk, uitbaatster van “De Vrolijkheid”, 
die op 61-jarig leeftijd uit het leven stapte, en Bertus Spijkerman, secretaris van de 
Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o., die op 8 februari jl. na een kort ziekbed over-
leed. Vervolgens werd de agenda van deze 92

ste
 jaarvergadering in een vlot tempo 

afgewerkt. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015 wer-
den zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan de secretaris Jan Lahuis 
goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de 
secretaris vermelden, dat er zich 20 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold 
ook voor de 3 zusterverenigingen Almelo, Nijverdal en Zutphen, alsmede de secreta-
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ris a.i. van het districtsbestuur van COVS Oost, Gerhard Langenkamp, en Stan Burm 
als ledenraadslid van de KNVB, tevens lid van de SZO. Het jaarverslag 2015 van zo-
wel de secretaris als de penningmeester werden zonder op- of aanmerking goed 
gekeurd en vastgesteld.  
 

Voor een uitgebreid verslag van de Algemene Ledenvergadering verwijs ik de leden 
naar de Nieuwsbrief nummer 1, van 31 maart 2016 en de website van de COVS. 
 

 

 
 
    Puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO”. 
 

 

Hierbij treffen jullie de tweede puzzel aan van de puzzelrubriek “Het slimste lid van  
de SZO”. Dit keer een kruiswoordpuzzel. Breng de gevonden letters in het onder 
staande organogram. Er ontstaat de naam van een zeer ervaren COVS-lid, die de 
meeste van ons kennen. Er zijn 75 punten te verdienen. 27 woorden horizontaal en 
33 woorden verticaal. De oplossing met 14 letters en 1 bonus punt, maakt 75 pnt. 
Stuur derhalve alle gevonden woorden op naar het secretariaat, want bij een goed 
antwoord is daar dus één punt mee te verdienen. 
 

1 2 3 4   5 6   7 8 9 10 11     

12       13       14           15 

    16         17           18   

19 20     21   22         23 24     

25     26     27   28   29   30     

  31       32           33       

34       35           36       37 

38     39       40   41     42     

43     44 45   46     47   48       

    49           50         51   

  52                   53       
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Omschrijving horizontaal: 1. boom; 5. gebieder; 12. sacrament; 14. windrichting; 
16. dunne stof; 17. allerlei; 18. wettelijke aansprakelijkheid; 19. tuinafscheiding; 21. 
inval; 23. verpakking; 25. deel van een trap; 27. ziekte; 30. ivoor; 31. bedwingen; 34. 
onheilsgodin; 35. kleur; 36. schrijflijn; 38. bedehuis; 40. godin van de tweedracht; 42. 
vrouw van Jacob; 43. voegwoord; 44. getal; 47. plaats in de Verenigde Staten; 49. 
sporenplant; 50. werkvertrek; 52. uurwerk; 53. werk van een componist; 
 
 

Omschrijving verticaal: 1. buiging in een weg; 2. oude maat; 3. beroep; 4. biljart-
stok; 5 letsel; 6 reeds; 7. erfelijke stof; 8. koude lekkernij; 9. groet; 10. in mindering 
gebracht; 11. editie; 13. rij mensen; 15. keukengerei; 17. adoreren; 18. ontkenning; 
20. minnegodjes; 22. rivier in Tsjechië; 24. het nietsdoen; 26. lidwoord; 28. zijrivier 
van de Donau; 29. platdrukken; 32. door elkaar roeren; 33. noot; 34. putemmer;  
37. hoge schoen; 39. boomstronk; 41. land in Azië; 45. roem; 46. bouwland;  
48. netto; 49. van onderen; 50. sportterm; 51. open universiteit; 
 

 

Oplossing Kruiswoordraadsel 

19 34 44 8 49 6 48 26 2 47 17 43 22 14 

                            
 
 

De oplossingen moet u opsturen vóór de datum, waarop de kopij voor het volgend 
clubblad moet zijn ingeleverd, naar het secretariaat van de SZO, Jan Lahuis, Isadora 
Duncanweg 33, 1326 SL Almere. Stuur alle gevonden woorden op, omdat dit punten 
oplevert. Dit kan/mag via de reguliere post maar de voorkeur geniet om het digitaal 
naar de secretaris op te sturen: naar zwolle@covs.nl of janlahuis52@gmail.com. De 
uiterste inzenddatum staat achterin elk clubblad. De oplossing wordt in het eerstvol-
gende (digitale) clubblad vermeld.  
 

De secretaris van de SZO, Jan Lahuis. 
 

 

 
 
   Spelregels Zaalvoetbal. 
 

 
 

1. Wat kan de maximale tijd zijn, dat één team na een definitieve verwijdering 
 met één speler minder speelt? 
 

 a. 2 minuten; 
 b. 5 minuten;  
 c. 7 minuten; 
 d. 9 minuten; 
 

mailto:zwolle@covs.nl
mailto:janlahuis52@gmail.com
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2. Nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een hoekschop, trapt de doel- 
 verdediger uit protest de bal in de tribune. De scheidsrechter beslist: 
 

 a. Strafschop; 
 b. Inworp en straftijd voor de doelverdediger door het tonen van de gele kaart; 
 c. Hoekschop; 
 d. Hoekschop en straftijd voor de doelverdediger door het tonen van de gele 
  kaart. 
 

3. Hoe moet het opzettelijk spelen van de bal met de hand op het middenveld 
 worden bestraft, als er wel sprake is van spelbederf, maar geen sprake is 
 van een duidelijke scoringskans? 
 

 a. Directe vrije schop; 
 b. Twee minuten straftijd door het tonen van de gele kaart; 
 c. Directe vrije schop + 2 minuten straftijd door het tonen van de gele kaart; 
 d. Strafschop + 2 minuten straftijd door het tonen van de gele kaart; 
 
 

 
 

 
 
  Belevenissen van SZO-lid Wilco Jansen in Afghanistan. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ik ben er maar weer eens even voor gaan zitten. Het is een drukke periode 
geweest en ik heb toch weer leuke dingen meegemaakt.  
Vorige week zaterdag was er het zogenaamde Midtermfeest. Dat betekent dat je 
halverwege de missie bent en daar werd flink, alcoholvrij, uitgepakt. Weliswaar zijn 
we ruim over de helft maar dat interesseert niemand wat.  
Thema deze avond was: Carnaval. Nou ben ik de laatste jaren van het carnaval. 
Zwolle is daar uitermate geschikt voor. Daar was men mij dus niet vergeten. 
Zelden zoveel bullshit binnen gekregen van allerlei mafketels in bijzondere outfits. 
Dit ondersteund met filmpjes en foto’s van glazen bier, vele glazen bier. Populaire 
tekst: “Volgend jaar ben je er gewoon weer bij hé?“. Daar heb je dan dus even 
helemaal niks aan, maar toch bedankt. Vanuit Nederland werd voor het feest DJ 
Jacco Silver, ja, wie kent hem niet?, ingevlogen. Samen met Froukje en Femke: 
twee zangeressen met internationale, Friese allure.  
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Onderstaand zie je het resultaat van deze kolderieke avond. Ik heb nog nooit 
iemand, in dit geval een Kroaat (man met rode hoed), zo hartstochtelijk “Kdeng 
Kdeng Oehoe“ van Guus Meeuwis zien meezingen.  
Ik had van de Landmacht collega’s een helm met zwaailamp gekregen. Met zwart 
scherfwerend vest, ongeveer 15 kilo aan batterijen op mijn rug en draaien maar met 
die blauwe lamp. Uiteraard voorop in de polonaise. Ook nog even de hoogste 
commandant, een Duitse Generaal aan de kant geduwd. Door mijn zwaailamp had ik 
voorrang. Kom op zeg: “An die kante, Herr General“. “Gewoon omdat het kan“. Een 
populair begrip hier. Net als: 
 

- Jurk bijnaam voor elke lokale Afghaan;  
- Bubbel in je eigen wereld zitten;  
- Rustáágh quote van ADO voetballer Tom Beugelsdijk;  
- Jan Kaas op Safari gemiddelde Nederlandse militair die de poort uitgaat.  
 

Onderstaand een korte foto impressie van het feest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het feest moest er uiteraard weer gewerkt worden. Dus op een mooie zondag-
morgen de bergen in en “lood naar het voorterrein pompen“. Schieten met pistool 
Glock en lange wapen Colt. Zelden zo’n mooie schietbaan gezien. Op het moment 
dat wij daar aankwamen waren, vanuit de omgeving, vele “Jurken” uitgerukt. 
Gezellig met z’n allen op de Zündap. Na afloop ruimen ze alles op of nemen alles 
mee. Lekker makkelijk.  
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Het was de soldaten van de Force Protection opgevallen dat ik mooie “groepjes“ 
schoot met mijn persoonlijke vriend, de Glock. Dus volgde er een wedstrijd: met zo 
min mogelijk patronen een flesje water omschieten. Alle “stoertjes“ hadden vier of  
 
 
 
 
 
 
 
 
meer patronen nodig. Toen kwam ik: BAM. In één keer raak. Het werd met veel  
gejuich ontvangen. Die “oude” adjudant van de KMar kan niet meer stuk bij die 
gasten. Het is overigens geen toeval, ik ben een prima schutter op de Glock. 
Uiteraard wist ik dat “die jonge honden“ geen partij voor me waren, haha! 
Ook leuk te vermelden is dat Jan en ik regelmatig mee doen in een casus van de 
medische collega’s. Jan had nu de hoofdrol. Hij had nl. met onze Gouden Koets 
twee militairen op de fiets aangereden. De “slachtoffers“ werden fantastisch 
geschminkt en hup: draaien maar. Lekker die hele boel op zitten “poken”. Veel 
leermomenten, erg gelachen en aan het einde als vrienden uit elkaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit was het zo ongeveer. Ik kan nog vele verhalen vertellen maar dat doe ik wel als ik 
weer terug ben in Nederland. De missie loopt nu echt tegen zijn einde. Ondanks dat 
ik nog vijf weken moet, zijn we druk bezig met de overdracht. Op 21 maart a.s. 
komen onze opvolgers Alex en Geert binnen. Die hebben er ook zin in. Dat is prettig 
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om te horen. Het is de bedoeling dat ik hier op 28 maart a.s. vertrek. Dan nog twee 
dagen acclimatiseren in Paphos, Cyprus. Daar kunnen we dan weer een biertje of 
wat drinken. Op 30 maart a.s. kom ik dan terug naar Eindhoven. Maar dat is wel de 
grote vraag. We vliegen namelijk vanuit MeS terug met Maybe Airlines, de K-DC10 
van de Luchtmacht. Daar is nog wel eens wat mee: storing of andere prioriteit. Dat 
vind ik verder niet zo interessant, heb ik geen invloed op dus we zien het wel. We 
merken verder dat de winter voorbij is. De temperaturen lopen snel op. Deze week 
richting de 25 graden. Lekker hoor. Ik hoop nog een leuke teint mee te krijgen. Maar 
we zijn er nog niet dus we gaan niet achterover leunen en afwachten. 
 

Wilco Jansen, uit Afghanistan. 
 
 

 
 
   Antwoorden puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO”. 
 

 

Hier volgende de antwoorden van de vorige keer in het clubblad van februari 2016. 
 

1. Beesd. 26. Paterswolde - Heiligerlee. 

2. Bergen op Zoom. 27. Grootegast. 

3. Beverwijk - Muizenhol. 28. Biggekerke. 

4. Vlagtwedde. 29. Helmond. 

5. Dieren. 30. Een. 

6. Petten. 31. Donderen. 

7. Hindeloopen. 32. Hellendoorn. 

8. Hoedekenskerke. 33. Oudeschip. 

9. Hoensbroek – Hensbroek. 34. Aalden. 

10. Leiden. 35. Abtswoude. 

11. Putten. 36. Ommen. 

12. Sappemeer. 37. Beekbergen. 

13. Vroomshoop. 38. Nijeveen. 

14. Leek. 39. Ravenswoud - Roekebosch. 

15. Delft. 40. Witten. 

16. Ede – Epe. 41. IJhorst. 

17.Woerden. 42. Blijham. 

18. Hardenberg. 43. Den Ham. 

19. Ruinen. 44. Oenkerk. 

20. Ridderkerk.  45. Valkenburg - Wouwse Hill. 

21. Kaatsheuvel. 46. Deventer. 

22. Kloosterburen. 47. Deurne. 

23. Kalverdijk. 48. Spoorbuurt. 

24. Tegelen. 49. Berghuizen. 

25. Visvliet. 50. Eeserveen. 
 



 - 13 - 

 
 
     Kaartcompetitie 2015 - 2016. 
 

 

 

De kaartcompetitie van het seizoen 2015 – 2016 is weer ten einde. Op donderdag 
7 april jl. werd de laatste kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste kaart-
avond was Hilly Wissink, één van de kantinebeheerders van de Handbalvereniging 
Tyfoon, waar we te gast waren. Zij behaalde maar liefst 5.832 punten. Jan Lahuis 
werd tweede met 5.734 punten. Derde werd Ulbe Posthumus met 5.329 punten. 
Op de vierde plaats eindigde Netty Mulder met 5.188 punten en vijfde werd Fred 
Mulder met 4.795 punten. De poedelprijs ging dit keer naar Marinus Blankvoort met 
3.686 punten. Door deze vrij grote verschillen in aantal punten en door de afwezig- 
heid van Wim Berse, deed Ulbe Posthumus uitstekende zaken voor het eindklas-
sement. Op het moment dat Marinus Blankvoort de prijzen van de dagzege uitreik-
te, berekende de secretaris de scores van de eindklassement, want hiervoor wor-
den de hoogste en laagste scores afgetrokken. Ulbe Posthumus werd dit seizoen 
glorieus winnaar met maar liefst 30.580 punten, waardoor hij in het trotse bezit 
kwam van de wisselbeker. Op de tweede plaats eindigde Netty Mulder met 28.746 
punten, op 175 punten gevolgd door Fred Mulder met 28.571 punten. Fred slaagde 
er dus niet in om zijn titel te prolongeren. Op de vierde plaats eindigde Wim Berse 
met 28.156 punten en op de vijfde plaats eindigde Hans van der Veen met 27.192 
punten. Anthonia Bastiaan werd zesde met 26.921 punten en Teun van Unen werd 
zevende met 26.905 punten. De overige plaatsen in het klassement waren voor 8. 
Jan Lahuis (26.773 pnt), 9. Klaas Klaassen (26.762 pnt), 10. Herman Snijder 
(26.391 pnt), 11. Ben Bastiaan (26.384 pnt), 12. Jan Bosscher (26.072 pnt), 13. 
Marinus Blankvoort (24.576 pnt). De resterende deelnemers aan de kaartavonden 
kwamen op grond van het Reglement niet meer voor het klassement in aanmerking 
omdat zij meer dan twee kaartavonden hadden gemist. Aan Netty Mulder werd nog 
een extra prijs uitgereikt. Zij behaalde op de kaartavond van donderdag 19 novem-
ber 2015 in Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle de hoogste score van alle 8 
kaartronden in het seizoen 2015 - 2016. Aan haar werd een ingelijst certificaat met 
de bijbehorende prijs van € 10,= uitgereikt.  
 

Alle individuele winnaars van deze acht  kaartavonden waren achtereenvolgens: 1. 
Ben Bastiaan (5.498 punten), 2. Ulbe Posthumus (5.378 punten), 3. Netty Mulder 
(5.954 punten), 4. Jannes Fijn (5.177 punten), 5. Anthonia Bastiaan (5.367 pun-
ten), 6. Ralph Schinkel (5.526 punten), 7. Fred Mulder (5.049 punten) en 8. Hilly 
Wissink (5.832 punten).  
 

Marinus Blankvoort reikte na afloop de prijzen uit. De wisselbeker, die in het bezit 
blijft van de vereniging, staat dus één jaar bij Ulbe Posthumus op de schoorsteen-
mantel. Voor de eerste 7 plaatsen in het eindklassement werden ook leuke geld-
prijzen uitgeteikt. Voor de eerste prijs € 35,=, voor de laatste, zevende prijs, € 5,=.  
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     Technische avond c.q. spelregelavond SZO. 
 

 
 

De volgende technische avond van de SZO, nà de trainingen in Emmeloord en 
Kampen wordt gehouden op dinsdag 19 april a.s. in Kampen. Een maand later  
volgt de “herhaling” in Emmeloord. Voor meer informatie verwijs ik ook hier naar de 
uitgegeven Nieuwsbrief, 1

e
 jaargang, nummer 1, d.d. 31 maart 2016. Het bestuur 

wacht - min of meer - nog steeds op “input” van de leden zelf. Wat wensen de leden 
en wat kan het bestuur daarin betekenen? Op de begroting voor 2016 heeft de pen-
ningmeester namens het bestuur een post opgenomen voor het organiseren van een 
clubavond zo mogelijk met een spreker van allure.  
 
 

 
 
  David van de Graaf positief in het Nieuws. 
 

 

David van de Graaf uit Wezep, lid van de SZO, stond op vrijdag 1 april jl. positief in 
het Nieuws in De Stentor, aangezien hij in het weekend van 2 en 3 april 2016 voor 
zijn 2222

ste
 wedstrijd staat. Een unieke prestatie, dat moet gezegd worden. Een dag 

later, 2 april jl. werd er eveneens aandacht aan besteed in De Telegraaf. Hierna volgt 
een kleine impressie van die indrukwekkende carrière, waarbij uiteraard gebruik is 
gemaakt van de teksten uit de beide kranten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David van de Graaf, hij wordt 21 juni a.s. 77 jaar, houdt de wedstrijden minutieus bij. 
Datum, aanvang, teams, uitslag en daarna het wedstrijdtotaal. David noteert alles 
eerst op een kladblok en worden de notities op een later tijdstip thuis op een oude 
nostalgische typemachine in zijn administratie bijgewerkt. Hij is niet in het bezit van 
een computer en dus ook niet in het bezit van een e-mailadres, zodat de aanstellin-
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gen van zijn wedstrijden via de gewone post plaatsvindt. Na 34 jaar fluiten en vlag-
gen als assistent-scheidsrechter, wachtte hem op zaterdag 2 april jl. een mijlpaal.  
In zijn eigen woonplaats Wezep floot hij zijn 2222

ste
 wedstrijd. Hij is dus de man van 

de cijfertjes. Bij elk verhaal en iedere anekdote, lepelt David een stortvloed aan 
getallen op. Ooit floot hij een wedstrijd van Feijenoord, tegenwoordig leidt hij hoofd-
zakelijk jeugdwedstrijden. In de regio, maar vooral bij zijn eigen vereniging v.v. WHC. 
Hij debuteerde als voetballer in 1964 op zijn 25

ste
 als speler in het eerste elftal van 

WHC. Met het fluiten en vlaggen als - toen nog - grensrechter begon hij in 1981. Hij 
was toen reeds 42 jaar. Hier volgt een uittreksel van zijn indrukwekkende carrière. 
Op 1 mei 1993 floot hij zijn 983

ste
 wedstrijd, SVZ ’73 1 - IJsselmij 1, uitslag 1 - 1. Op 

6 juni 1983 maakte hij zijn eerste 1000 wedstrijden vol tijdens een veteranentoernooi 
bij Owios in Oldebroek. Op 19 maart 1994 stond “de teller” op 1046. 17 jaar later, op 
19 mei 2011 waren dat er reeds 1939. Dus op naar de 2000. Dat aantal werd in 2012 
voltooid. En nu dus op 2 april 2016 zijn 2222

ste
 wedstrijd. Ook wacht hem in de eerst  

volgende wedstrijd nog een ander markant record. Dan bereikt hij nl. de grens van 
200.000 minuten als leidsman op het veld. “Ik kom vandaag twintig minuten tekort 
om de grens van 200.000 minuten te bereiken, die ik in totaal als leidsman op het 
veld heb gestaan. 
 

 

David van de Graaf gaat uit van het aantal keren, dat hij zijn tas inpakt, dat hij nooit 
een dag vóór de wedstrijd doet, maar - uit bijgeloof - altijd op de ochtend zelf. Hij floot 
door de jaren heen naast reguliere wedstrijden ook toernooien en jeugdwedstrij- 
den. Daar kwam hij langer of juist korter dan 90 minuten in actie. Volgens zijn admi-
nistratie komt hij bij de kortere wedstrijden en meerdere toernooiwedstrijden per dag 
op gemiddeld 90 minuten per wedstrijddag uit, wat dus weer overeenkomt met een 
volledige wedstrijd. Op deze wijze komen de volgende aantallen van David van de 
Graaf tot stand, resulterend in 2221 wedstrijden: 
 

743 competitiewedstrijden; 
753 vriendschappelijke wedstrijden; 
265 toernooidagen; 
105 bekerduels; 
  22 Oudjaarswedstrijden; 
    5 beslissingswedstrijden; 
328 assistent-scheidsrechter. 
 

Op zaterdag 2 april 2016 volgde dus zijn 
2222

ste
 wedstrijd bij de v.v. WHC te Wezep. 

 
 

(Bron: Artikelen in De Stentor van 1 april 2016 en De Telegraaf van 2 april 2016.) 
 

Jan Lahuis, secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
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     Kaartcompetitie 2016 - 2017. 
 

 
 

Op de Algemene Ledenvergadering heeft Marinus Blankvoort medegedeeld, dat hij 
ook volgend seizoen de kaartcompetitie voor de SZO zal organiseren. Hij wordt 
weer geassisteerd door Ulbe Posthumus, die zich na het wegvallen van Gradus 
Wezenberg spontaan aanbood om Marinus te helpen. Zij zullen daarbij ook weer 
administratief worden ondersteund door de secretaris Jan Lahuis. 
 

Na afloop van de laatste kaartavond op 7 april jl. werden door Marinus Blankvoort 
ook reeds weer de data voor de kaartavonden van het nieuwe seizoen 2016 - 2017 
vastgelegd. De kaartcompetitie wordt voortaan dus in de kantine van de Handbal-
vereniging Tyfoon aan de Luttekeweg 11 te Zwolle gehouden. 
 

De data (allen weer op donderdag) voor het volgende seizoen luiden als volgt:  
22 september 2016 - 20 oktober 2016 - 17 november 2016 - 22 december 2015 
- 19 januari 2017 - 16 februari 2017 - 16 maart 2017 - 13 april 2017. 
 

Namens de Ontspanningscommissie, Marinus Blankvoort. 
 

 
 

 
 
     Scheidsrechters gevraagd!! 
 

 

 
 

De Regionaal Projectleider van Special Heroes, Ingrid Peperkamp, werd door de 
KNVB District Noord-Oost geadviseerd om contact te zoeken met de COVS, aange-
zien de KNVB geen aanstellingen verzorgt voor schoolvoetbaltoernooien. 
 

Ingrid Peperkamp heeft vervolgens de voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o., Hans van der Veen, benaderd en gevraagd om scheidsrechters voor 
een schoolvoetbaltoernooi dat wordt georganiseerd op donderdag 26 mei a.s. van 
09.30 – 14.00 uur op Sportcampus De Pelikaan, Haersterveerweg 2B te Zwolle. 
 

Special Heroes organiseren met diverse scholen van het speciaal onderwijs cluster 4 
(leerlingen met o.a. niet voorspelbaar gedrag) uit diverse regio’s dergelijke school-
voetbaltoernooien. Het gaat om circa 33 teams met 7-tallen.  
 

De organisatie van Special Heroes denkt zo’n 11 scheidsrechters nodig te hebben 
om het toernooi goed te kunnen laten verlopen. Het belangrijkste is dat het scheids-
rechters zijn, die feeling hebben voor de doelgroep. 
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Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. verzoekt belangstellenden 
zich op te geven bij Hans van der Veen, telefoon 0529 - 43 27 94 of per e-mail 
hansensonja1@gmail.com. 
 

Hans van der Veen, voorzitter Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 
 

 
 
     IJssel- en Berkeltoernooi op zaterdag 18 juni 2016. 
 

 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. organiseert op zaterdag 18 juni 2016 het 
IJssel- en Berkeltoernooi op de sportvelden van de v.v. Voorst te Voorst. De SZO 
heeft zich daarvoor de laatste 3 jaar helaas moeten afmelden. 
 

Het bestuur van de SZO verzoekt onze voetballende leden en andere belangstellen-
den zich vóór 1 mei a.s. op te geven bij de portefeuillehouder Hans van Bruggen, 
telefoon 038 - 3 32 01 76 of per e-mail ahvanbruggen@home.nl of bij de secretaris 
Jan Lahuis, 036 - 8 44 38 23 of per e-mail janlahuis52@gmail.com. 
 

Namens het bestuur, Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 
 

 
 
     Even voorstellen. Wie is Hans van Bruggen? 
 

 
Ik ben 38 jaar, getrouwd met Petra. Samen hebben wij  
twee kinderen. Een zoon Marijn van 9 jaar en een dochter  
Esmée van 6 jaar. Wij wonen in Kampen in de wijk het  
Onderdijks. In mijn dagelijks leven werk ik als product- 
specialist hout, plaat en gevelbekleding bij Bouw Center 
Filippo in Ermelo.  
 

Mijn grote passie is voetbal. In mijn jongere jaren heb ik gevoetbald en gekeept bij 
Go-Ahead Kampen. Later heb ik een aantal jaren alle jeugdkeepers getraind bij Go-
Ahead. In die tijd floot ik af en toe een jeugdwedstrijd. Daarnaast ben ik een aantal 
jaren assistent-scheidsrechter geweest bij de A1 en het 2

e
 elftal van Go-Ahead. 

Begin 1999 heb ik de cursus Verenigingsscheidsrechter gevolgd. In maart 2000 ben 
ik voor de KNVB gaan fluiten. Als scheidsrechter heb ik het gebracht tot groep 3 en 
ik heb zelfs een aantal wedstrijden in de 1

e
 klasse mogen fluiten. Eind 2008 ben ik 

gevraagd of ik geen vaste assistent-scheidsrechter bij de Hoofdklasse wilde worden. 

mailto:hansensonja1@gmail.com
mailto:ahvanbruggen@home.nl
mailto:janlahuis52@gmail.com
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Dit vond ik een leuke nieuwe uitdaging en tot op heden ben ik nog steeds actief als 
assistent-scheidsrechter in de zaterdag groep 1. 
 

In het verleden heb ik deel uitgemaakt van de technische commissie van de SZO, 
maar helaas is deze commissie nu slapende. Toen ik van Eddy de Gier hoorde dat 
het bestuur een opvolger zocht voor de bestuursfunctie van Henk Schrik sprak mij 
dat meteen aan. 
 

De SZO is een grote, actieve en levendige scheidsrechtersvereniging in een groot 
gespreid gebied. Het is belangrijk dat we proberen om iedereen te betrekken bij de 
activiteiten die wij aanbieden en die wij als vereniging ontplooien. Daarnaast is het 
ook belangrijk om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Met mijn nieuwe frisse inzichten 
wil ik de komende jaren graag mijn steentje bijdragen aan de SZO. 
 
Een sportieve groet, Hans van Bruggen. 
 
 
 

 
 

Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 

Vraag 1 D - B - A  

Vraag 2 B  

Vraag 3 C  

Vraag 4 A  

Vraag 5 A  
 
 

Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 

Vraag 1 D  

Vraag 2 D  

Vraag 3 C  
 
 

 

 
 
 

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het april nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 15 juni 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. 
 

 

 

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