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   Voorwoord 
 

 

 

De voetbalcompetitie verloopt soepel. Nog enige wedstrijden en dan staat de winter-
stop weer voor de deur. De komende weken zijn wij als bestuur en andere mensen 
al bezig met de voorbereidingen voor de komende activiteiten. In Duitsland gaan we 
(drank) inkopen doen voor de Kerstbingo op vrijdag 16 december in het clubgebouw 
van de voetbalvereniging KHC te Kampen, terwijl ook in Kampen en Emmeloord nog 
leuke bingoprijzen worden ingekocht. Wij hopen als bestuur veel leden met aanhang  
te mogen begroeten. Nu al dank aan die mensen die zich weer belangeloos hebben 
ingezet voor onze SZO. 
 

Ook de voorbereidingen voor het Jan Willem van Essen voetbaltoernooi op zaterdag 
7 januari 2017 in Elburg zijn in volle gang. Jan Lahuis heeft nu al weer heel veel werk 
moeten verrichten en heeft het programma grotendeels klaar. Alleen door de vele af-
zeggingen moest hij toch weer zaken veranderen en daar gaat weer veel tijd inzitten. 
Daar komt bij dat Jan, in verband met zijn vakantie naar Suriname vanaf 8 november 
tot 14 december 2016 afwezig is. Het verdient veel respect dat hij nu al veel zaken 
“klaar” heeft. De loting voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi is verricht 
tijdens het voorzittersoverleg in Eefde op maandag 31 oktober 2016. Het resultaat 
ziet u elders in dit clubblad. Dit voorzittersoverleg zal – in deze vorm – het laatste zijn 
omdat per 1 januari 2017 alle districtsbesturen van de COVS verdwijnen. Op welke 
wijze dan tussen de scheidsrechtersverenigingen in Oost gecommuniceerd zal gaan 
worden, is op dit moment nog een vraag. Verder zijn wij ook bezig met de voorbe-
reidingen voor de organisatie van het NK-zaalvoetbal voor COVS-teams. Dit landelijk 
eindtoernooi van de COVS wordt op zaterdag 21 januari 2017 gehouden in de Sport-
hal “Bosbadhal” te Emmeloord. Ook daarvoor heeft Jan het programma al groten-
deels klaar. De loting voor dit toernooi is gehouden tijdens onze bestuursvergadering 
van 2 november jl. De kaartcompetitie, in de kantine van de handbalvereniging 
Zwolle, kent een vlot verloop  onder leiding van ons lid Marinus Blankvoort. 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 de informatie voorziet. Tot slot een woord van dank aan alle bedrijven 
die ons ook in het afgelopen jaar hebben gesteund en ook blijven steunen in het 
nieuwe 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 beter-
schap toe en hoop u allen weer te ontmoeten bij de activiteiten van de SZO. Met 
name wil ik hierbij Fred Mulder en Dick Lamers noemen. Zij zijn beide onlangs van-
wege hartkwalen geopereerd en inmiddels herstellende van deze zware ingrepen. Ik 
hoop dat Fred en Dick voorspoedig zullen herstellen. En voor uw eigen agenda toch 
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graag noteren: De  KERSTBINGO: vrijdag 16 december 2016 bij de v.v. KHC te 
Kampen, aanvang 20.00 uur. 
 

En voor de kaartliefhebbers is donderdag 22 december 2016 de laatste kaartavond 
van de SZO van dit jaar. 
 

In het nieuwe jaar zie ik u graag op 7 januari 2017 in sporthal ’t Huiken in Elburg bij 
het 38

e
 Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi of op 21 januari 2017 op het NK-

zaalvoetbal van COVS Nederland. 
 

Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 

 
 
   Onze jarigen in de komende maanden 
 

 
 

 

November December Januari 
1 Steven Korf 1 Henk Loman 2 Martin Vegterlo 
2 Jan Dul 1 Marc Verweij 6 Siem de Jager 
2 Robin Evenboer 2 Jan Kamphuis 6 Louis van Meenen 
2 Wilco Jansen 3 Ulbe Posthumus 14 Gert Jan Klein Rot 
4 Klaas Klaassen 4 Marco Ritsema 19 Age Albada 
5 Andries Hamstra 6 Demy Mollink 19 Evert Kwakkel 
8 Ben Bastiaan 6 Ralph Schinkel 26 Herman Zanting 
8 Wilco Klooster 6 William Smit 27 Alex Weijkamp 

10 Eddy de Gier 9 Peter van Veen 28 Jan Broekhuis 
14 Jaap van Werven 10 Henk Maat 28 Remco Jongman 
15 Wim Berse 15 Teus van Hattum 30 Jan Driessen 
17 Evert Aukema 15 Jan Willem Wildeboer 30 Wim Weuring 
24 Dick Ruiter 16 Jan van Tongeren 31 Wout Jongman 
27 Bert de Roo 18 Nico Poelarends   
  27 Heine Drenth   
  28 Kevin de Vries   
  30 Henry Smook   

 
 
 
 

 
 
   Bestuursmededelingen 
 

 

 
 

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, nà de bestuurs-
vergadering van 2 november jl. 
We hebben de laatste tijd een paar keer te maken gehad met het “lief & leed” van de 
SZO-leden. Fred Mulder moest bij een “gewoon” controlebezoek achter blijven in het 
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ziekenhuis. Bij hem werden een paar vernauwingen in de kransslagader geconsta-
teerd en kreeg daarom 4 omleidingen. Fred is inmiddels weer thuis en heeft ook de  
tweede kaartavond van dit seizoen alsnog kunnen meemaken. Dick Lamers werd bij 
een bezoek aan Venlo “onwel” en belandde daar in het ziekenhuis met hartklachten. 
Dick werd daar gedotterd en vervolgens naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. De 
familie van Siem de Jager werd ook geconfronteerd met een zware tijding. De man 
van zijn dochter kwam te overlijden nadat er complicaties waren opgetreden bij een 
operatie aan een aneurysma. De dochter van Siem blijft achter met drie kinderen van 
6, 8 en 10 jaar. Het valt niet mee om dit “onheil” te moeten vertellen aan de kids want 
zij snappen er niets van. Hij is echter wel “keihard” om te moeten vertellen dat papa 
niet weer thuiskomt. De voorzitter van de SZO kreeg een bericht van een ander lid, 
Harwie Kluinhaar, dat zijn schoonmoeder plotseling was overleden. In alle gevallen 
hebben we ons medeleven betuigd. Ook bij enkele andere SZO-leden is “lief & leed” 
geconstateerd. Dat is echter minder erg en ingrijpend, omdat enkele SZO-leden te 
maken hebben gekregen met blessures. Tiemen de Boer werd geblesseerd en kan 
nu – als trainer van onze COVS-groep – even geen training verzorgen. Lid van Ver-
dienste Jan Jongman, waarvan elders in dit clubblad nog een artikel is opgenomen, 
neemt nu de honneurs waar. Naast dit “lief en leed” zijn er ook andere “sores” voor 
onze leden. SZO-leden, die voor de zoveelste maal zijn gezakt voor de FIFA-con-
ditietest. Bestuurslid Eddy de Gier, portefeuillehouder namens het bestuur, kan ook 
een positief geluid laten horen. Gemiddeld hebben tijdens het vakantiereces ca. 16 
SZO-leden de training in Kampen bezocht. Dat is ongekend. Enerzijds heeft men de 
training(en) als goed ervaren en anderzijds hebben wij als SZO blijkbaar ook heel 
veel leden met een positieve instelling, die in hun carrière iets willen bereiken. 
Een delegatie (voorzitter – secretaris) van het bestuur heeft het Voorzittersoverleg 
van COVS District Oost op maandag 31 oktober 2016 bijgewoond. Dit overleg zal nà 
1 januari 2017 niet meer worden gehouden, omdat door de aangenomen structuur-
wijziging van de COVS de districtsbesturen komen te vervallen. Het huidige districts-
bestuur komt nà 1 januari 2017 niet meer bijeen. Daarna moet elk COVS-district zelf 
bepalen welke overlegstructuur voor hen het beste is. Het zou natuurlijk mooi zijn als 
dat in COVS Nederland uniform zou worden ingevoerd. Zoals vorig jaar op de JADV 
van COVS District Oost is “besloten”, zal de huidige voorzitter van COVS Oost, Han 
Marsman, als coördinator optreden. Tijdens het Voorzittersoverleg van 31 oktober jl. 
werd ook over het vervolg na 1 januari 2017 gesproken. Daarnaast werd de loting 
verricht voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van zaterdag 7 januari 
2017 te Elburg. Door het terugtrekken van de COVS-groepen Hengelo en Zutphen 
ontstond er een probleem voor de poule-indeling. Gaan we naar een schema met 3 
poules of een schema met 2 poules. Dat is en blijft een dilemma voor de organisatie. 
Het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland, dat door de SZO wordt georganiseerd op 
zaterdag 21 januari 2017 in de Bosbadhal te Emmeloord is qua organisatie bijna 
rond. De loting voor dit toernooi, waaraan ook de SZO met een zaalvoetbalteam deel 
neemt, werd verricht in de bestuursvergadering van 2 november jl. te Kampen. Om 
de kosten van dit toernooi te dekken mag worden gerekend op een subsidie van het 
VCN. Daarnaast hebben enkele bestuursleden via hun netwerk behoorlijk veel spon-
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soren bereid gevonden om een bijdrage te leveren in ruil voor een advertentie in het 
programmaboekje, dat op een professionele wijze in een oplage van 100 stuks wordt 
gedrukt door Drukkerij Meijerink te Dalfsen.  
 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 
 
 

 
 
   Spelregels Veldvoetbal 
 

 

 

1. Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een 
 andere speler de bal aanraakt, wordt de terugkomende bal door de nemer 
 van de hoekschop via de doelverdediger in het doel geschoten. Wat 
 beslist de scheidsrechter? 
 

a. Het doelpunt wordt goedgekeurd; 
b. Een directe vrije schop op de plaats, waar de bal voor de tweede keer door 
 de nemer van de hoekschop werd gespeeld; 
c. De hoekschop overnemen, omdat de bal twee maal door dezelfde speler werd 
 gespeeld. 
d. Een indirecte vrije schop op de plaats, waar de bal voor de tweede keer door 
 de nemer van de hoekschop werd gespeeld; 
 
 
 

2. Een toeschouwer probeert een bal, die in het doel dreigt te gaan, tegen 
 te houden tijdens het spel. Hij raakt de bal wel, maar deze verdwijnt toch 
 in het doel. Hoe hervat de scheidsrechter het spel? 
 

a. Met een scheidsrechtersbal; 
b. Met doelschop voor de verdedigende partij; 
c. Met een aftrap na geldig doelpunt, indien het aanraken geen invloed heeft gehad 
 op de verdedigers; 
d. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal werd aangeraakt. 
 
 

3. Stelling 1: Als men de bal rechtstreeks ontvangt uit een hoekschop of 
 inworp, kan men nooit buitenspel staan. 
 Stelling 2: Een indirecte vrije schop wordt altijd gegeven op de plaats waar 
 de overtreding werd begaan. 
 

a. Stelling 1 en 2 zijn beide onjuist; 
b. Alleen stelling 1 is juist; 
c. Stelling 1 en 2 zijn beide juist; 
d. Alleen stelling 2 is juist. 
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4. Tijdens het spel raakt een speler geblesseerd door een overtreding van 
 een tegenstander, die daarvoor van het speelveld wordt gezonden door 
 het tonen van de rode kaart. Mag deze speler binnen het veld worden 
 behandeld voor deze blessure en moet hij het speelveld eerst verlaten? 
 

 

a. De speler mag binnen de lijnen worden behandeld; indien dit snel gebeurt, 
 behoeft de geblesseerde speler het veld niet eerst te verlaten; 
b. De speler mag binnen de lijnen worden behandeld, maar moet nadien volgens  
 de spelregels het veld eerst te verlaten; 
c. De speler moet buiten het speelveld worden behandeld;  
d. De speler mag niet binnen de lijnen worden behandeld en moet nadien het  
 speelveld verlaten om op het teken van de scheidsrechter terug te keren. 
 
 

5. Een doelschop wordt per abuis in het eigen doel geschoten. Wat is nu 
 de spelhervatting? 
 

a. Hoekschop, mits de bal eerst buiten het strafschopgebied is geweest en is 
 aangeraakt;  
b. Aftrap na geldig doelpunt;  
c. De doelschop altijd laten overnemen; 
d. Hoekschop, mits de bal eerst op de  
 helft van de tegenstander is geweest. 
 
 
 

 

 
 
  Aankondiging Kerstbingo d.d. 16 december 2016 
 

 
 

 

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-
avond 16 december 2016. 
 

We zijn dit jaar te “gast” in het clubhuis van de v.v. KHC, op Sportpark “De Venen”, 
Veneweg 1, 8265 VC Kampen, telefoon 038 – 3 31 20 06. 
 

Een delegatie van het bestuur en enkele vrijwilligers hebben weer prachtige prijzen 
ingekocht in Duitsland en in Emmeloord. De organisatie is ook dit jaar in “goede” 
handen bij onze beide ere-leden Fred Mulder en Wout Jongman. Iedereen mag dit 
jaar weer introducés meenemen. 
 

Het bestuur van de SZO hoopt op 16 december a.s. zoveel mogelijk leden van de 
SZO met partners en introducés te mogen begroeten. 
 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
 

 
 
 



 - 7 - 

 
 
    Puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO” 
 

 

 

Hier volgt de laatste opgave van de puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO”. 
Hieronder volgen 30 bijnamen van sportmensen. De meeste bijnamen zijn van 
voetballers, doch er staan ook namen van andere sporters tussen. De eerste 15 bij-
namen zijn van Nederlandse sporters. De laatste 15 bijnamen zijn van buitenlandse 
sporters. De oplossingen staan echter kris kras door elkaar. Kunt u ze in de juiste 
volgorde plaatsen? Voor elke goede oplossing krijgt u één punt voor het klassement 
“Het slimste lid van de SZO”.  
 

1. De kromme Ruud Gullit 

2. De bolle van Zwolle Dick Advocaat 

3. De zwarte panter Willy van der Kerkhof 

4. Het slangenmens Rinus Michels 

5. De zwarte tulp Eddy Achterberg 

6. Sneeuwvlokje Piet Keizer 

7. De stofzuiger Rinus Israel 

8. De sfinx Theo Laseroms 

9. De kleine generaal Frans de Munck 

10. De gespierde spijker Willem van Hanegem 

11. De keu Ronald Koeman 

12. De verlosser Rob Rensenbrink 

13. De schaar Piet Schrijvers 

14. IJzeren Rinus Johan Cruijff 

15. De tank Falko Zandstra 
  

16. De gier Jimmy Johnstone (Schotland) 

17. De witte tulp Bobby Moore (Engeland) 

18. Der Kaiser Bernard Hinault (Frankrijk) 

19. De vrek Eusebio (Portugal) 

20. De buffel Jack Charlton (Engeland) 

21. De beul Diego Maradona (Argentinië) 

22. De gentleman Heurelho da Silva Gomes (Brazilië) 

23. Der Bomber Emilio Butragueno (Spanje) 

24. De das Eddy Merckx (België) 

25. De parel van Mozambique Franz Beckenbauer (Duitsland) 

26. De vlo Paul Gascoigne (Engeland) 

27. Het scheermes Carlos Alberto Valderama (Colombia) 

28. De giraffe Miquel Camacho (Spanje) 

29. Pluisje Guido Bontempi (Italië) 

30. The octopus Gerd Müller (Duitsland) 
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De oplossingen moeten binnen zijn vóór de datum (8 februari 2017), waarop de kopij 
voor het volgend clubblad moet zijn ingeleverd, bij het secretariaat van de SZO, Jan 
Lahuis, Isadora Duncanweg 33, 1326 SL Almere, of per e-mail (zie colofon op 
pagina 1). Daarna wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar wordt gehuldigd 
op de Algemene Ledenvergadering van maandag 27 maart 2017. 
 

De secretaris van de SZO, Jan Lahuis. 
 
 

 
 
   Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi 
 

 

 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) organiseert op zaterdag 7 januari 
2017 voor de 38

ste
 keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Sporthal 

’t Huiken te Elburg, aanvang 09.30 uur. De prijsuitreiking staat gepland op ongeveer 
15.00 uur. Middels dit artikel willen we al onze trouwe leden verzoeken om het zaal-
voetbalteam van de SZO aan te moedigen in de aanloop naar het NK Zaalvoetbal 
van COVS Nederland, dat twee weken later eveneens door de SZO wordt georgani-
seerd in Sporthal “Bosbadhal”, Boslaan 28, 8302 AB Emmeloord. 
 

De organisatie van het Jan Willem van Essen toernooi heeft dit keer flink wat tegen- 
slagen gekend. Eerst meldde de Scheidsrechtersvereniging Hengelo e.o. zich af en 
vervolgens liet de secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. even-
eens weten geen team bijeen te kunnen krijgen. Daarna meldde de Scheidsrechters-
vereniging Apeldoorn e.o. zich af, omdat vele (jonge) COVS-leden “verplichtingen” 
hebben voor de KNVB. Als “klap op de vuurpijl” liet de Scheidsrechtersvereniging 
Winterswijk e.o., een trouwe bezoeker aan ons toernooi en ook reeds enkele malen 
winnaar van de Piet de Vos Fair Play bokaal, ons weten, dat er ook bij hen tè weinig 
animo was om met een team naar Elburg af te reizen. En ja ........ iedere keer moest 
het wedstrijd- en lunchprogramma weer worden “omgegooid”. Dit hadden we sinds 
2007 niet meer meegemaakt.  
Enfin, de SZO zal er weer het beste van maken. Door het wegvallen van maar liefst 
4 teams, betekent dat ook € 400,= minder aan inkomsten, terwijl de kosten (zaalhuur 
en inkoop voor verloting en lunch) wel nagenoeg gelijk blijven. 
Tijdens het Voorzittersoverleg op maandag 31 oktober jl. werd de loting verricht voor 
het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Deze loting leverde de volgende 
poule-indeling op. 
 

Poule A: Nijmegen 2, NO Twente, Arnhem, Enschede en Doetinchem; 
 

Poule B: Nijverdal, Nijmegen 1, Almelo, Deventer en Zwolle; 
 

 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
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                       Edelsmederij Dick Winters             

                                                                                          
                                    Vechtstraat 6 7721AE Dalfsen    Tel : 0529 - 434142 

                     

                                     
                           www.edelsmederijdickwinters.nl 

                                       dwinters@sallandxs.net 
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   Afscheidswedstrijd Jan Jongman 
 

 

 

 Scheidsrechter Jan Jongman heeft zaterdagmorgen 
 8 oktober 2016) zijn laatste wedstrijd gefloten voor de 
 KNVB. De 71-jarige arbiter nam na afloop van de wed- 
 strijd Flevo Boys JO17-1 – HSC ’21 JO17-1 afscheid. 
 Vanaf nu gaat hij scheidsrechters begeleiden en doet 
 hij voor de KNVB de observaties van arbiters bij de 
 verschillende wedstrijden. Daarnaast gaat hij wedstrij- 
 den fluiten bij Flevo Boys. 
 “Na veertig voetbalseizoenen te hebben gefloten voor` 
 de KNVB zit deze carrière er ook op. Ik heb van alles 
 gefloten. Van het Nederlands artsen team tegen de 
 Amerikanen tot aan het Nederlandse damesteam.”, 
 vertelt Jan Jongman.  
 Ook organiseerde hij 27 jaar lang de trainingen voor de 
 scheidsrechters bij Flevo Boys. “Dat wil ik de scheids-
rechters van nu wel mee geven: Blijf aan je conditie werken. De spelers waar je voor 
fluit werken hard aan hun conditie om een goede prestatie te leveren tijdens de 
wedstrijd. Dan vind ik, dat wij dat als scheidsrechters ook moeten doen. Ik zie dat te 
weinig. Ik zou zeggen: Kom allemaal op dinsdagavond bij Flevo Boys. We 
verzamelen om 19.45 uur in de kantine, trainen en sluiten om 21.15 uur ook weer 
gezamenlijk af.” 
Jan komt oorspronkelijk uit Vollenhove. Hij kwam in 1972 naar Emmeloord. Het 
voetballen in een team lukte op een gegeven moment niet meer. Hij was politieman 
en draaide wisselende diensten. “Dit soort banen passen niet bij het sporten in een 
team. Dus koos ik voor het scheidsrechter vak.” 
“De wedstrijd die mij het meest bijgebleven is, is de wedstrijd van Drachtster Boys. Ik 
floot het tweede, maar daarna speelde het eerste tegen Harkema. De supporters van 
Harkema hadden de doelpalen rood geverfd en de middenstip meegenomen. De 
voorzitter vroeg aan mij wat hij moest doen. Ik heb geadviseerd om naar de 
bouwmarkt te gaan om witte verf te kopen. Mij maakte die rode palen niet veel uit, 
maar de scheidsrechter van het eerste waarschijnlijk wel. Dat heeft de voorzitter toen 
gedaan.” Namens voetballend Nederland: “Bedankt Jan voor alles en het ga je 
goed.” 
 

Bron: Tekst overgenomen van artikel op website van v.v. Flevo Boys. 
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   NK Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) organiseert op zaterdag 21 januari 
2017 het Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal van COVS Nederland in Sporthal 
“Bosbadhal”, Boslaan 28, 8302 AB Emmeloord, aanvang 10.00 uur. Het belooft een 
hele mooie “High-day” van de COVS te worden. Het bestuur van onze COVS-groep 
heeft er alles aan gedaan om alles tot in de perfectie te regelen. De SZO biedt alle 
spelers en de begeleiding van de deelnemende COVS-groepen een heerlijke lunch 
aan. Ook alle genodigden krijgen een heerlijke lunch aangeboden. Het bestuur van 
de SZO hoopt dat het VCN na afloop kan zeggen, dat dit het beste Zaalvoetbaltoer-
nooi is geweest, dat ooit door een COVS-groep werd georganiseerd. Laten we dan 
ook hopen dat alle COVS-groepen het sportieve voorbeeld geven.  
 

Tijdens de bestuursvergadering van de SZO op 2 november jl. werd, onder toeziend 
oog van het bestuur van de SZO, de loting voor het NK Zaalvoetbal van de COVS,  
verricht door mevrouw Petra van Bruggen (zie foto op pagina 14). Er wordt tegelijk 
in 2 hallen gespeeld. De troostfinale om 3

e 
/ 4

e
 plaats en de grote finale zijn gepland 

om 14.30 uur. De prijsuitreiking staat gepland om circa 15.00 uur. We hopen natuur-
lijk vele “oud” gedienden van de SZO en COVS Nederland te mogen begroeten. 
 

Tijdens de loting was de deelnemer uit de COVS Districten West II nog niet bekend, 
zodat de naam van COVS District West II in het kokertje ging. De titelverdediger 
(Nijverdal) en de organiserende vereniging (Zwolle) waren de groepshoofden in de 
poules. Het resultaat van de loting luidt als volgt: 
 
 

Poule A: Zwolle, Oss-Uden, Zaanstreek, Arnhem; 
 
 

Poule B: Nijverdal, Boxmeer-Cuijk, Groningen, Zeeuws Vlaanderen; 
 
 

Jan Lahuis, secretaris SZO. 
 
 

 

 
 
   Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 

1. Een strafschop kan alleen worden toegekend, indien: 
 

 

a. door een (doel)verdediger van de verdedigende partij opzettelijk één van de 9 
 overtredingen van regel 12 wordt begaan ten opzichte van een tegenstander, 
 waarvoor een directe vrije schop c.q. strafschop wordt gegeven en de overtre- 
 ding plaatsvindt in zijn eigen strafschopgebied; 
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b. door een (doel)verdediger van de verdedigende partij opzettelijk één van de 9 
 overtredingen van regel 12 wordt begaan ten opzichte van een tegenstander, 
 waarvoor een directe vrije schop c.q. strafschop wordt gegeven en de overtre- 
 ding plaatsvindt in zijn eigen strafschopgebied, terwijl de bal in het spel is; 
c. door een verdediger van de verdedigende partij opzettelijk één van de 9 overtre- 
 dingen van regel 12 wordt begaan waarvoor een directe vrije schop c.q. straf- 
 schop wordt gegeven en de overtreding plaatsvindt in zijn eigen strafschopge- 
 bied, terwijl de bal in het spel is; 
d. door een verdediger van de verdedigende partij opzettelijk één van de 9 overtre- 
 dingen van regel 12 wordt begaan waarvoor een directe vrije schop c.q. straf- 
 schop wordt gegeven en de overtreding plaatsvindt in zijn eigen strafschopge- 
 bied, terwijl de bal uit het spel is;  
 
 

2. De scheidsrechter onderbreekt het spel wegens een ernstige blessure van 
 de doelverdediger. De bal is op dat moment in het spel nabij de middenlijn. 
 Hoe moet het spel worden hervat? 
 

a. Met een indirecte vrije schop op de zes-meterlijn; 
b. Met een scheidsrechtersbal nabij de middenlijn; 
c. Met een indirecte vrije schop nabij de middenlijn; 
d. Met een scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn. 
 

3. Bij een strafschop, die door de doelverdediger wordt gestopt, loopt er een 
 aanvaller te vroeg toe en komt in het strafschopgebied. De scheidsrechter 
 beslist: 
 

a. strafschop overnemen; 
b. indirecte vrije schop op de zes-meterlijn; 
c. directe vrije schop op de zes-meterlijn; 
d. scheidsrechtersbal op de zes-meterlijn. 
 
 

 
 
   Oplossingen puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO” 
 

 
 

De oplossing van de vorige keer (clubblad september 2016) van de Logikwis luidt als 
volgt. 
 

De troubadour werd door de leenheer beschuldigd (aanwijzing 1) en de kleermaker  
kreeg stokslagen (aanwijzing 3), maar niet na een klacht van de herbergier of de  
slotvoogd (aanwijzing 3) of de legerkapitein (aanwijzing 2), dus na een klacht van de  
rentmeester. De slotvoogd beschuldigde iemand van diefstal (aanwijzing 6); dat was  
niet de smid (aanwijzing 6) of de stalknecht (aanwijzing 4), dus blijft in dit geval de 
boerenknecht over. Na een klacht van de legerkapitein werd iemand verbannen 
(aanwijzing 2); na het wegstrepen van de mogelijkheden, blijft de stalknecht over. Hij 
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werd veroordeeld wegens smaad (aanwijzing 4). Na de eliminatie van de mogelijk-
heden had de smid het dus aan de stok met de herbergier. Iemand slachtte ander-
mans schaap en kreeg daarvoor een celstraf (aanwijzing 4); dat was dus niet de 
boerenknecht (= diefstal) of de troubadour (aanwijzing 1), de kleermaker of de stal-
knecht, maar de smid. De troubadour werd niet van afzetterij beschuldigd (aanwijzing 
1), maar het vernielen van de schutting blijft over. De kleermaker probeerde de rent-
meester te bedriegen. Dat was dus afzetterij en de boerenknecht kwam niet aan de 
schandpaal terecht (aanwijzing 5), dus blijft die straf over voor de troubadour. De 
boerenknecht werd dus ingelijfd in het leger.  
 
 

Beschuldigde Aanklager Aanklacht Straf 

Boerenknecht Slotvoogd Diefstal Legerdienst 

Kleermaker Rentmeester Afzetterij Stokslagen 

Smid Herbergier Schaap geslacht Celstraf 

Stalknecht Legerkapitein Smaad Verbannen 

Troubadour Leenheer Schutting vernield Schandpaal 
 
 

 
 
 

 

 
 
   Talenten, die hun vleugels uitslaan 
 

 
 

Van de scheidsrechterscommissie CSV ‘28 
 

Met grote trots kunnen wij melden dat Frank Marissen, Max Wolfkamp, Joël Kommer 
Joram van der Meer, Robin Evenboer en Leon Groenhuijsen zijn begonnen met de 
KNVB scheidsrechtersopleiding SO-III. Dit houdt in, dat zij naast wedstrijden die zij 
bij CSV '28 fluiten, ook wedstrijden als "KNVB-scheidsrechter" zullen gaan leiden. 
Als scheidsrechterscommissie zien wij dit als een beloning voor het door CSV '28 
opgezette en KNVB/ARAG gecertificeerde scheidsrechterbeleid van de afgelopen    
7 jaar en het opleiden en begeleiden van vele – vooral jeugdige – scheidsrechters.  
 

Deze jongens zijn namelijk allemaal op 12 jarige leeftijd bij CSV '28 als pupillen-
scheidsrechter begonnen en zijn nu toe aan een volgende stap in hun scheidsrech-
terscarrière. Vijf van zes zijn ook al een paar jaar jeugdlid van de Scheidsrechters-
vereniging Zwolle e.o. (SZO). Naast de ruim 10 scheidsrechters die sinds 2010 van 
uit CSV '28 voor de KNVB zijn gaan fluiten, is het volgens zowel de KNVB als ook de 
Scheidsrechtersvereniging van de COVS in Nederland nog niet eerder voorgekomen 
dat 6 scheidsrechters, op hetzelfde moment, vanuit één vereniging doorstromen naar 
de KNVB. Naast deze 6 talenten hebben nog eens 4 van onze jeugdscheidsrechters 
aangegeven te overwegen om in het seizoen 2017/2018 voor een carrière als KNVB-
scheidsrechter te kiezen. Uiteraard blijven zij in combinatie voor de KNVB ook op 
bepaalde zaterdagen voor de CSV ’28 fluiten.  
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Daarnaast zet een aantal van deze talenten zich binnen de scheidsrechterscom-
missie in als Ambassadeur voor onze jongere scheidsrechters en begeleiden ze 
deze bij hun wedstrijden en vervullen ook ondersteunende taken voor een lid en 
portefeuillehouder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Scheidsrechterscommissie maar ook als SZO wensen we Joram, Joël, Frank, 
Leon, Robin en Max veel succes en plezier in hun verdere scheidsrechterscarrière 
en we hopen over een paar jaar om ‘s avonds met het bord op schoot te kijken naar 
Studio Sport en dan te kunnen zeggen: “Kijk, die scheidsrechters zijn bij CSV '28 
begonnen.”  
 
Volgende keer iets meer over het scheidsrechters beleid van CSV ‘28  
 
 
 
 Jan Bosscher, voorzitter-coördinator 
 Commissie scheidsrechterszaken en 
 KNVB official, lid werkcommissie, 
 Scheidsrechterbegeleider en rapporteur.  
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Foto: Loting NK Zaalvoetbal van 21 januari 2017 –  rechts Petra van Bruggen –  links Jan Lahuis; 
 
   

Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 

Vraag 1 D  

Vraag 2 C  

Vraag 3 B  

Vraag 4 A  

Vraag 5 A  
 

 
 
 

Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 

Vraag 1 B  

Vraag 2 B  

Vraag 3 B  
 

 
 

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het eerstvolgende nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 8 februari 2017 
 

in het bezit zijn van het secretariaat: 
 

zie colofon op pagina 1 of per e-mail 
 

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

 

mailto:zwolle@covs.nl


Wij zijn méér dan druk

Bloemendalstraat 3, 7721 AL  Dalfsen

 T 0529 432512
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drukken   printen   sign   vormgeving

De zeilmakerij in uw omgeving! 
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Met de fraaie, op maat gesneden, tuin- en 
terrasoplossingen van Zeilmakerij Wildeboer 
kunt u al vroeg in het voorjaar genieten van 
de eerste zonnestralen. Heerlijk beschut en 
goed beschermd tegen de felle zon.

U bent van harte welkom!

Geniet van het buitenleven!

 Verandakleden  
 Schaduwdoeken 
 Windbreekgazen 
 Afdekzeilen  
 Aanhangerkleden 
 Bootkappen  
 Tentreparatie 
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