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Voorwoord

Het eerste nummer van het jaar 2017 ligt voor u en ik spreek de wens uit dat het na
de winterstop voor ons allen nog een mooi voetbalseizoen wordt.
Voordat ik zelf weer aan het seizoen begin, zijn wij met vrienden 11 dagen naar de
Canarische eilanden geweest en hebben daar heerlijk van de zon genoten.
De trainingsgroepen in Emmeloord en in Kampen hebben na een korte pauze de
trainingen weer hervat. Verheugend is het dat met name de groep Kampen steeds
meer scheidsrechters kan begroeten die op een enthousiaste manier getraind worden door Eddy, Siem en Wim. Als extra worden bij de trainingsgroepen Emmeloord
en Kampen regelmatig na afloop van de training thema’s behandeld door Eddy de
Gier en Jan Lahuis. Dat is toch ook een meerwaarde voor onze scheidsrechters.
Bij de bestuursmededelingen elders in het clubblad doet onze secretaris verslag van
de activiteiten die de afgelopen tijd hebben plaatsgehad, zoals de Kerstbingo en het
e
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. Echter heeft de 38 editie van
het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi geen doorgang kunnen vinden. De
weersomstandigheden in het weekend van 7 en 8 januari jl. waren dermate slecht
door ijzel en gladde wegen dat de avond ervoor al werd gevreesd voor doorgang.
Veel ploegen hadden al aangegeven eventueel niet te komen omdat het te gevaarlijk
zou zijn. Maar alles was al voorbereid, zoals het programmaboekje, de zaalhuur,
e
inkopen bij de Jumbo etc. Vroeg in de ochtend van de 7 januari werd in een spoedoverleg besloten het toernooi af te gelasten. Jan Lahuis moest per mail/telefoon alle
ploegen snel berichten. Ook Sporthal ’t Huiken en de Jumbo moesten worden ingelicht. Niet alle bestelde goederen konden worden teruggenomen zodat de SZO toch
een financiële offer moest doen. De bestelde bekers kunnen worden gebruikt voor
het eerst komende zaalvoetbaltoernooi.
Wat wel doorgang kon vinden was het NK Zaalvoetbal op 21 januari 2017 voor
COVS-teams in de “Bosbadhal” te Emmeloord. Acht teams streden hier om de eer.
Ook de SZO, als organiserende vereniging, mocht meedoen. Mede dankzij de uitstekende voorbereidende werkzaamheden van Jan Lahuis kunnen wij terugzien op
een geslaagd toernooi. Onder de leiding van vier uitstekende scheidsrechters werd
het toernooi vlot afgewerkt. Alle teams, genodigden van de COVS, waren vol lof over
de prima organisatie, accommodatie en goed verzorgde lunch. Vermeldenswaard is
nog de gehouden verloting tijdens het toernooi waarbij met name ons erelid Klaas
Muis op meer dan verdienstelijke wijze 800 loten aan de man wist te brengen. Dit
leverde een mooi resultaat op. Daarnaast was Klaas, samen met Henk Friederichs,
als fotograaf aanwezig en zijn vele plaatjes op camera vastgelegd. Heren bedankt!
Op de website van de SZO (www.covs.nl) kunt u meer over het toernooi en de uitslagen lezen.
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drie ronden te gaan en dan kan de balans worden opgemaakt.
Inmiddels is het bestuur bezig met de voorbereidingen op onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Door enkele bestuurswisselingen zal het bestuur er na de ALV
heel anders uitzien. Met enkele personen wordt nog gesproken en het bestuur hoopt
op de ALV van 27 maart 2017 met definitieve voorstellen te kunnen komen.
Ik wens u voor de rest van het seizoen het allerbeste, vele mooie wedstrijden en
hoop u te zien bij de activiteiten van de SZO. Op de website van de COVS – groep
Zwolle (www.covs.nl) wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van uw
SZO. En natuurlijk niet vergeten: Op 27 maart 2017 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur, in de het clubgebouw van de voetbalvereniging
KHC te Kampen.
De agenda ziet u elders in dit clubblad.
Hans van der Veen, voorzitter SZO.

Onze jarigen in de komende maanden

6
8
12
13
13
17
20
22
24
25
26
28

Februari
Geert Vrieling
Klaas Muis
Jan Wissink
Onno Koning
Frans Rigterink
Piet de Leeuw
André Clement
Ruud de Gooijer
Ivor Knol
Hielke Jan Borger
Paul Ruisendaal
Jaap Scholtens

10
11
13
14
14
15
16
18
22
29

Maart
Hans Pekaar
Gert Keijl
Henk Friederichs
Thomas de Gier
Jan Vonk
Martin van de Brug
Roy Bruggeman
Maickel Dijkstra
Jannes Fijn
Friso Jongejan
Harwie Kluinhaar
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Bestuursmededelingen

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, nà de bestuursvergaderingen van 11 januari 2017 en 22 februari jl.
Er zijn weer vele zaken gebeurd. In deze rubriek “Bestuursmededelingen” wil ik daar
niet te ver over uitwijden. In vele kleine afzonderlijke artikelen, worden de leden van
de SZO over al deze zaken geïnformeerd. Uiteraard staan er ook diverse artikelen
op de website gepubliceerd.
Voor wat betreft “Lief en Leed” hebben we te maken gekregen met twee personen,
die helaas zijn overleden. Ten eerste ons SZO-lid, Ben Renker uit Slagharen, waarvan ik tijdens mijn vakantie in Suriname telefonisch bericht ontving van zijn buurman.
De heer Scholten sprak mijn voice-mail in om hem terug te bellen. Op mijn verzoek
heeft de voorzitter Hans van der Veen contact gezocht met de heer Scholten, die ik
trouwens – ambtshalve voor mijn werk bij de gemeente Hardenberg – kende. Ben
Renker, waar ik in augustus 2016 nog een fruitmand namens de SZO had bezorgd,
heeft de ongelijke strijd tegen de bij hem geconstateerde botkanker niet kunnen winnen. Ben Renker overleed op 1 december 2016 op 72-jarige leeftijd. In de tweede
plaats vernam onze penningmeester Gerrit Kuiper in de regionale krant, dat Gradus
Wezenberg uit Hattem was overleden. Gradus was weliswaar geen lid van de SZO,
maar wel jaren als assistent van Marinus Blankvoort, een trouwe bezoeker van onze
kaartavonden. In het seizoen 2012-2013 wist Gradus Wezenberg het kaartklassement zelfs op zijn naam te schrijven. Hij kreeg de laatste twee jaar steeds meer problemen met zijn gezonden. Een strijd, die hij niet heeft kunnen winnen. Marinus
Blankvoort verliest in Gradus een goede vriend. Heel veel (kaartende) SZO-leden
zullen hem herinneren als een zeer aimabele man.
Over het door de SZO georganiseerde NK Zaalvoetbal van 21 januari 2017 is in dit
clubblad een afzonderlijk artikel opgenomen.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SZO wordt dit jaar gehouden op
maandag 27 maart a.s. in de kantine van de v.v. KHC te Kampen. Dezelfde locatie
waar de Algemene Vergadering van 2016 werd gehouden. De agenda voor deze
vergadering is elders in dit clubblad afgedrukt. De uitnodigingen met de diverse vergaderstukken, zoals de (uitgebreide) agenda, de notulen van de ALV van 2016 en
het Jaarverslag 2016 van de secretaris worden de leden per e-mail toegezonden en
zullen eveneens op de website worden gepubliceerd.
De (10) leden van de SZO, die niet in het bezit zijn van een e-mailadres, zullen de
hier boven genoemde stukken per post worden toegestuurd.
Het belooft een hele mooie, emotionele maar ook zeer gedenkwaardige Algemene

-5Ledenvergadering te worden, aangezien er twee bestuursleden (de voorzitter en de
penningmeester) zullen aftreden. Voor deze beide leden van het dagelijks bestuur
zijn ook twee SZO-leden bereid gevonden om deze functies in te vullen. Voor de
functie van Commissaris II (portefeuillehouder) is eveneens een opvolger gevonden.
Daarnaast zullen er ook maar liefst 5 SZO-leden worden gehuldigd voor hun 25- en
40-jarig lidmaatschap van de COVS.
Het wordt een hele mooie, gezellige maar ook gedenkwaardige dag voor de SZO
omdat er voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. een hele grote primeur staat
te gebeuren.
Een delegatie van het bestuur heeft een gesprek gevoerd met de opvolgster van de
penningmeester en de opvolger van de Commissaris II, de functie die thans door
Eddy de Gier wordt ingevuld. Eddy de Gier werd in 2015 reeds gepolst om uiteindelijk de voorzitter Hans van der Veen op te volgen. Die opvolging gaat dus op maandag 27 maart a.s. geschieden. Voor de functie van Commissaris II, als opvolger van
Eddy de Gier, is René van der Elst bereid gevonden om deze functie in te vullen.
De dochter van René, Sanne, afgestudeerd voor mbo account management, wordt
lid van de SZO en gaat de nieuwe penningmeester worden van de SZO.
Daarom nodigen wij alle leden van de SZO van harte uit om deze primeur mee te
maken en op de ALV aanwezig te zijn. Het bestuur hoopt op een “volle bak” in de
kantine van de v.v. KHC, op Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC Kampen.
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.

Spelregels Veldvoetbal

1. Een verdediger weet in het doelgebied een bal op kniehoogte voor een
aanvaller weg te koppen, die de bal in het doel wil schieten. De aanvaller
raakt hierbij het hoofd van de verdediger. Hoe dient de scheidsrechter
hier te handelen
1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelhervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop

3. Plaats van hervatting
a. op strafschopstip
b. op de lijn van doelgebied
c. op willekeurige plaats
d. waar de bal was

2. Een speler gaat met de bal aan de voet recht op het doel af en heeft alleen
de doelverdediger nog voor zich. Hij passeert de doelman, maar deze tikt
de aanvaller aan en laat hem struikelen. De aanvaller weet echter nog
overeind te blijven, waarop de scheidsrechter de voordeelregel toepast
en dit ook door woord en gebaar aangeeft. Al struikelend raakt de aanval-
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de scheidsrechter?
1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelhervatting
3. Plaats van hervatting
a. doelschop
a. waar de aanvaller werd
b. indirecte vrije schop
geraakt
c. directe vrije schop
b. op de strafschopstip
c. vanaf elke willekeurige plaats
binnen het doelgebied

3. Een speler, die behandeld is aan een blessure, wacht aan de zijlijn op een
teken van de scheidsrechter om het speelveld te mogen betreden. Vanaf
deze plaats achter de zijlijn spuwt hij naar een tegenstander, die binnen het
speelveld loopt. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel
heeft onderbroken?
1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelhervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop
e. scheidsrechtersbal

3. Plaats van hervatting
a. op de plaats nabij de zijlijn
b. op de plaats waar de bal was
c. waar de tegenstander stond

4. Een speler heeft tijdens het spel een uitgewisselde speler die zich binnen
het speelveld bevindt, een klap gegeven. Wat beslist de scheidsrechter
als hij het hiervoor het spel heeft onderbroken?
1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelhervatting
a. geen vrije schop
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. scheidsrechtersbal
e. strafschop

3. Plaats van hervatting
a. waar de bal was
b. waar de slaande speler stond
c. waar de uitgewisselde speler
stond
d. zo dicht mogelijk bij de zijlijn

5. Een veldspeler is met een directe rode kaart door de scheidsrechter van
het speelveld gezonden. Een half uur later loopt de speler, als de bal tijdens het spel op het middenveld is, het speelveld in en slaat nabij de zijlijn een tegenstander. De scheidsrechter fluit hiervoor af. Hoe zal hij nu
moeten handelen?
1. Disciplinaire straf
a. geen kaart
b. gele kaart
c. rode kaart

2. Spelhervatting
a. scheidsrechtersbal
b. indirecte vrije schop
c. directe vrije schop
d. strafschop

3. Plaats van hervatting
a. op de plaats van overtreding
b. op de plaats waar de bal was
c. de strafschopstip
d. op de zijlijn, zo dicht mogelijk
bij de plaats waar de slaande
stond
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Verslag Kerstbingo d.d. 16 december 2016

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kon ook in 2016 weer terug zien op een
gezellige Kerstbingo. Er waren enkele leden van de SZO, die vanwege vakantie,
ziekte of andere verplichtingen verstek lieten gaan maar door de komst van enkele
nieuwe jeugdleden waren er bijna evenveel leden dan vorig jaar, zodat de opkomst
goed mag worden genoemd. De voorzitter Hans van der Veen heette even na acht
uur iedereen van harte welkom. De koffie met cake/koek en twee consumptiemunten
waren voor rekening van de penningmeester van de SZO.
Aangezien we niet meer terecht konden bij Café Restaurant "De Vrolijkheid", omdat
deze failliet is en binnenkort wordt gesloopt, had het bestuur vorig jaar het besluit
genomen om gebruik te maken van de kantine van de v.v. KHC te Kampen. Door
een miscommunicatie was de kantine echter niet voor ons gereserveerd, zodat we te
elfder ure op zoek moesten naar een andere locatie. Via bemiddeling van ons lid Jan
Bosscher, waren we echter welkom in de kantine van de CSV ’28 te Zwolle.
Er hadden circa 43 personen, inclusief bestuur, organisatie en introducés, de moeite
genomen om naar de kantine van CSV ’28 aan de Sportlaan 4 te Zwolle af te reizen.
Wout Jongman die samen met Fred Mulder de Kerstbingo jaren lang heeft verzorgd,
was door andere verplichtingen verhinderd. Voorzitter Hans van der Veen en erelid
Fred Mulder, die de bingomolen bediende, zorgden nu voor de organisatie, daarbij
weer bijgestaan door Lindsey Jongman, die de lootjes aan de man/vrouw bracht. Het
organisatiecomité bestaande uit de families Jongman, Mulder en Van der Veen had
weer hele leuke prijzen “ingekocht” in Duitsland en bij de plaatselijke middenstand in
de plaatsen Emmeloord en Kampen. Door een mooi speels ingerichte zaal was het
weer gezellig en kan het bestuur van de SZO en de Ontspanningscommissie terug
zien op een geslaagde Kerstbingo.
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.

Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi

Voor het eerste sinds jaren heeft het bestuur van de SZO moeten besluiten om het
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van zaterdag 7 januari 2017 op het laatste
ste moment af te gelasten. Het zou in 2017 voor de 38 keer door de SZO worden
georganiseerd. Omdat alle “boodschappen” t.b.v. de lunch en de te houden verloting

-8reeds waren besteld bij de Jumbo in Elburg, heeft het bestuur van de SZO besloten
om de weertoestand van zaterdagochtend 7 januari jl. af te wachten. De weersomstandigheden (code oranje) waren ’s morgens vroeg echter van dien aard dat we het
niet verantwoord vonden om 9 COVS-teams uit alle hoeken van COVS District Oost
te laten overkomen naar Sporthal ’t Huiken te Elburg.
Twee COVS-groepen (Arnhem en NOT) en scheidsrechter Peter Bies waren reeds
onderweg, zodat zij eigenlijk tè laat werden bereikt, met het verzoek om onverrichterzake terug te keren naar huis. Het was met sneeuw en ijzel niet verantwoord om alle
COVS-groepen naar Elburg te laten komen.
In de ingelaste bestuursvergadering van 11 januari jl. werd in het bestuur besloten
om te trachten het toernooi alsnog op een later tijdstip in te halen, maar dat initiatief
slaagde uiteindelijk niet, omdat op de voorgestelde datum van 25 februari 2017 ook
Carnaval zou worden gevierd. Diverse COVS-teams gaven te kennen dat zij geen
representatief zaalvoetbalteam op de been zouden kunnen brengen. Het bestuur van
de SZO heeft daarop besloten om het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi
van 2017 niet meer te organiseren. Dit had uiteraard ook financiële consequenties.
Niet alle boodschappen konden door de Jumbo worden terug genomen of alsnog in
de winkel worden verkocht, zodat de SZO toch nog een kostenpost had van € 150,=.
Omdat het toernooi definitief werd geannuleerd werd ook besloten om het inschrijfgeld ad. € 100,= terug te storten op de rekeningnummers van de 9 deelnemende
COVS-groepen.
Er zal nog een oplossing moeten worden gezocht om de deelnemende COVS-groep
voor het NK Zaalvoetbal van 2018 aan te wijzen. De SZO zal hiervoor een voorstel
lanceren op het overleg van de COVS-groepen van COVS District Oost dat nog voor
de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland van 25 maart 2017 zou
moeten plaatsvinden. Het kan door middel van een loting, maar er kan ook nog voor
een andere oplossing worden gekozen.
Jan Lahuis, secretaris SZO.

-9-

- 10 -

NK Zaalvoetbal COVS Nederland

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kan terug zien op een heel mooi NK
Zaalvoetbal van COVS Nederland op zaterdag 21 januari 2017 te Emmeloord.
In eerste instantie had ik reeds aangekondigd, dat de “Bosbadhal” in Emmeloord met
voldoende parkeergelegenheid, een fantastische accommodatie is. Het bestuur van
de SZO kreeg dan ook alleen maar lovende woorden over deze locatie.
Het bestuur van de SZO heeft louter en alleen positieve geluiden gehoord over de
organisatie, maar ook over de arbitrage. We hadden gewoon voor goede scheidsrechters gezorgd. Maar fluiten van wedstrijden is één ding en dat gaat ons in de
regel wel redelijk goed af. Maar fluiten van collega scheidsrechters, die onder elkaar
een toernooi spelen, is “andere koek”. Je wilt je collega’s van de COVS enerzijds niet
benadelen en anderzijds wil je ook niet marchanderen met de spelregels. Vind daar
in maar eens de “gulden middenweg”. De scheidsrechters die wij hebben gevraagd,
hebben zich – zoals de landelijk voorzitter Pol Hinke het verwoordde – uitstekend
gekweten van hun taak.
Het bestuur van de SZO is blij dat het geslaagd is en dat iedereen tevreden naar
huis is gegaan. Tja, er kan er maar één op de eerste plaats eindigen, dus zullen
sommige teams “teleurgesteld” zijn. Maar de volgende keer zijn er weer nieuwe
kansen.
Tot slot wil ik de Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe hartelijk
dankzeggen voor het feit, dat zij op het laatste moment nog een team hebben afgevaardigd. Zij hebben de organisatie daarmee een goede dienst bewezen. Dank
daarvoor!
De Scheidsrechtersvereniging Groningen e.o. wist uiteindelijk beslag te leggen op de
eerste plaats door in de finale overtuigend met 6 - 2 te winnen van de titelverdediger,
de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. De Sportiviteitsbeker werd, eveneens
overtuigend, gewonnen door de Scheidsrechtersvereniging Zaanstreek.
Voor de uitslagen en de einstanden van de beide poules, de eindstand van het
toernooi en de einduitslag van het Fair Playklassement, verwijs ik u naar de website
van de COVS, www.covs.nl – groepen Zwolle.
Er zijn vele (actie)foto’s gemaakt. Meer dan 300 foto’s. Deze foto’s zijn geplaatst op
de website van de COVS. Als u de onderstaande link in uw browser van internet
plaatst, dan kunt u deze hele serie foto’s bekijken en/of downloaden.
https://www.flickr.com/photos/100898703@N08/albums/72157675985490854
Jan Lahuis, secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO).
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Spelregels Zaalvoetbal

1. Een doelverdediger glijdt binnen zijn eigen strafschopgebied de bal met
een sliding weg voor een tegenstander. Wat is de beslissing van de
scheidsrechter als er sprake is van een onbesuisde actie van de doelverdediger en het tevens een scoringskans was van de aanvaller?
a. Doorspelen, een sliding is tegenwoordig toegestaan in het zaalvoetbal;
b. Een strafschop;
c. Directe vrije schop op de lijn van het strafschopgebied
en een tijdstraf van twee minuten geven aan de doelverdediger door het tonen van de gele kaart;
d. Een strafschop en een definitieve verwijdering van de
doelverdediger, door het tonen van de rode kaart.
2. De doelverdediger onderschept in zijn eigen strafschopgebied de bal,
maar glijdt uit en komt met zijn benen buiten het strafschopgebied, terwijl
hij de bal in zijn handen heeft binnen het strafschopgebied. De scheidsrechter moet nu:
a. een directe vrije schop toekennen op de zes-meterlijn;
b. door laten spelen, omdat er door de doelman geen overtreding
wordt begaan;
c. een strafschop toekennen;
d. een strafschop toekennen en een tijdstraf van twee minuten
geven aan de doelverdediger door het tonen van de gele kaart.
3. Wanneer gaat bij het nemen van de doelworp de 4 seconden-regel in?
a. Op het moment dat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft gekregen en in
het doel staat;
b. Op het moment dat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft gekregen;
c. Op het moment dat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft gekregen en
binnen zijn eigen strafschopgebied is gekomen;
d. Zodra de bal over de doellijn is gegaan.

Oplossing puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO”

Hier volgen de oplossingen van de bijnamen van voetballers en andere sporters in
binnen- en buitenland uit de opgave van het clubblad van november 2016.

- 12 1. De kromme
2. De bolle van Zwolle
3. De zwarte panter
4. Het slangenmens
5. De zwarte tulp
6. Sneeuwvlokje
7. De stofzuiger
8. De sfinx
9. De kleine generaal
10. De gespierde spijker
11. De keu
12. De verlosser
13. De schaar
14. IJzeren Rinus
15. De tank

Willem van Hanegem
Piet Schrijvers
Frans de Munck
Rob Rensenbrink
Ruud Gullit
Ronald Koeman
Willy van der Kerkhof
Rinus Michels
Dick Advocaat
Falko Zandstra
Eddy Achterberg
Johan Cruijff
Piet Keizer
Rinus Israël
Theo Laseroms

16. De gier
17. De witte tulp – de witte Gullit
18. Der Kaiser
19. De vrek
20. De buffel
21. De beul
22. De gentleman
23. Der Bomber
24. De das
25. De parel van Mozambique
26. De vlo
27. Het scheermes
28. De giraffe
29. Pluisje
30. The octopus

Emilio Butragueno (Spanje)
Carlos Alberto Valderrama (Colombia)
Franz Beckenbauer (Duitsland)
Eddy Merckx (België)
Guido Bontempi (Italië)
Paul Gascoigne (Engeland)
Bobby Moore (Engeland)
Gerd Müller (Duitsland)
Bernard Hinault (Frankrijk)
Eusébio da Silva Ferreira (Portugal)
Jimmy Johnstone (Schotland)
Miquel Camacho (Spanje)
Jack Charlton (Engeland)
Diego Armando Maradona (Argentinië)
Heurelho da Silva Gomes (Brazilië)

Iedereen had twee oplossingen fout. Eddy Merckx werd in het wielerpeloton “vrek”
genoemd, omdat hij niemand een overwinning gunde, als hij samen met iemand aan
de finish kwam. Paul Gascoigne dankte zijn naam “Gazza” aan verbastering van zijn
naam en werd in Italië ook “Gaza” genoemd, waar hij voor Lazio Roma speelde. De
naam “de beul” dankte hij aan zijn tijd bij Newcastle United, waar hij zijn debuut
maakte in het Engelse voetbal. Hij kreeg de bijnaam “the executioner” – de beul –
omdat hij altijd tot “het gaatje” ging. Hij lag altijd in de clinch met de arbitrage en was
ook regelmatig geblesseerd omdat hij heel “onbehouwen” en “hard” speelde.

- 13 De logikwiz “Rechtspraak” uit het clubblad van september
werd door mij aangeduid als de “scherprechter”, maar van
de drie deelnemers wisten toch twee deelnemers de juiste
oplossing te geven. In het klassement hebben we dan ook
2 SZO-leden, die ex aequo zijn geëindigd. Daarom zal er in
het bestuur moeten worden geloot, wie uiteindelijk de prijs van “Het slimste lid van de
SZO” uitgereikt krijgt. Deze prijs wordt uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering
van maandag 27 maart 2017. Gelet op het feit, dat er weinig animo onder de SZOleden viel te bespeuren, zal de puzzelrubriek niet als een “vaste rubriek” terugkeren.
Indien er plaats en/of ruimte is in de digitale versie van het clubblad zal er zo nu en
dan een puzzel worden opgenomen.
De secretaris van de SZO, Jan Lahuis.

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2017

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) nodigt hierbij alle
leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden
gehouden op maandag 27 maart 2017, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt
ook dit jaar gehouden bij de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC
Kampen, telefoon: 038 - 3 31 20 06. De agenda treft u hierbij aan. De uitnodiging
met de bijbehorende vergaderstukken worden via e-mail aan alle SZO-leden verzonden. De SZO-leden zonder e-mail, krijgen een papieren versie via de gewone post
toegestuurd.
AGENDA
1.

Opening.

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2016.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4.

Jaarverslag 2016 van de secretaris SZO.

5.

Jaarverslag 2016 van de penningmeester SZO.
Een financieel overzicht en begroting ligt vanaf 19.00 uur
bij de ingang van de kantine ter inzage.

6.

Verslag kascommissie.

7.

Verkiezing kascommissie.
De heer H. Maat treedt volgens het Huishoudelijk Reglement reglementair af.
Het bestuur stelt voor om de heer J. Jongman te herbenoemen en de heer J.
Bosscher in de kascommissie te benoemen. Tijdens de Algemene Vergadering
moet er een nieuw reservelid worden benoemd.
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Vaststelling contributie 2018.
Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 21 maart 2016,
zou de contributie over 2016 en 2017 niet worden verhoogd. De contributie voor
gewone leden blijft derhalve gehandhaafd op € 45,= per jaar. Voor donateurs
bedraagt de contributie € 32,50. Voor degene, die via een automatische incasso
betaalt, wordt per half jaar de helft in rekening gebracht. De contributie voor de
A-aspiranten (tot 19 jaar) bedraagt € 1,=, waarvan de afdracht aan de landelijke
COVS voor rekening van de SZO wordt genomen. De contributie voor B-aspiranten (19 – 22 jaar) bedraagt € 20,=. Via automatische incasso kan ook in dat
geval twee keer de helft worden afgedragen. In de Algemene Ledenvergadering
van 27 maart 2018 kan worden gesproken over de contributie voor 2018.

9.

Vaststelling begroting 2017.
De begroting – en financieel overzicht – ligt vanaf
19.00 uur bij de ingang van kantine ter inzage.

10. Bestuursbeleid.
De voorzitter zal zoals gebruikelijk tijdens de
vergadering het gevoerde bestuursbeleid toelichten.
11. Bestuursverkiezing.
Volgens het rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement, is de secretaris J. (Jan) Lahuis, periodiek aftredend. De
heer Lahuis heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 11 januari jl. laten
weten, dat hij zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar stelt. Voorts
hebben zowel de voorzitter, de heer J. (Hans) van der Veen, als de penningmeester, de heer G.J. (Gerrit) Kuiper, in de bestuursvergadering van 2 november
2016, te kennen gegeven, tussentijds te willen aftreden. Door de benoeming van
de heer E.J.H. (Eddy) de Gier, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30
maart 2015, werd de beoogde opvolger van de voorzitter reeds benoemd. Het
bestuur van de SZO draagt de Algemene Ledenvergadering de heer De Gier
voor als de nieuwe voorzitter van de SZO. Het bestuur heeft voor de opvolging
van de heer De Gier als Commissaris II ook reeds een opvolger gevonden. Het
SZO-lid, de heer L.C.M. (René) van der Elst, wonende te Dronten, heeft zich
spontaan aangemeld als bestuurslid. Voordat hij zich aanbood als bestuurslid,
deed hij het bestuur de suggestie om zijn dochter S. (Sanne) van der Elst voor
te dragen als de nieuwe penningmeester van de SZO. Alhoewel zij (toen) nog
geen lid was van de SZO, heeft het bestuur een kennismakingsgesprek gevoerd
met zowel René als Sanne van der Elst. Het bestuur van de SZO draagt thans de
Algemene Vergadering voor om de heer Van der Elst te benoemen als de nieuwe
Commissaris II (portefeuillehouder) in het bestuur van de SZO. Sanne van der
Elst zal vóór de Algemene Vergadering van 27 maart a.s. lid zijn van de SZO,
zodat het bestuur van de SZO geen belemmeringen ziet om haar voor te dragen
als de nieuwe penningmeester van de SZO.

- 15 Ingevolge het bepaalde in artikel 17, lid 6, van de Statuten, moet een kandidaatstelling door de leden uiterlijk 7 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering per
aangetekend schrijven bij de secretaris zijn ingediend. De kandidaatstelling
moet worden vergezeld van een door de kandidaat getekende bereidverklaring,
gesteund door 1/10 deel van het aantal stemgerechtigde leden, met een maximum van vijf en twintig.
12. Rondvraag.
Een rondvraag is bedoeld voor het stellen van vragen, waarop door het bestuur
een antwoord kan worden gegeven. Mocht er geen afdoende antwoord kunnen
worden gegeven dan neemt het bestuur deze vraag, toelichting(en) en eventuele
opmerkingen(en) mee naar de eerstvolgende bestuursvergadering, waarna een
besluit wordt genomen. De rondvraag is derhalve niet bedoeld voor het voeren
van een discussie, aangezien aan- en opmerkingen over het tot dusver gevoerde
beleid thuishoren bij agendapunt 10.
Mochten er dringende vragen voor de rondvraag zijn, die spoedig beantwoord
zouden moeten worden, dan adviseert het bestuur de leden om deze vragen één
of twee dagen vóór de vergadering kenbaar te maken, zodat het bestuur van de
SZO zich daarop eventueel nog kan voorbereiden.
13. Huldigingen.
Ook in 2017 worden er weer enkele SZO-leden gehuldigd. Er zijn twee SZOleden, die 25 jaar lid zijn van de COVS en drie SZO-leden, die 40 jaar lid zijn
van de COVS. Er zijn aanvragen bij de beheerder van de bondsartikelen van
COVS Nederland ingediend om aan deze jubilarissen de bij behorende speld
uit te reiken. De 5 spelden zijn reeds ontvangen, zodat alle aanvragen door het
VCN zijn gehonoreerd.
14. Genodigden aan het woord.
Het is gebruikelijk om bij dit agendapunt een vertegenwoordiger van COVS
District Oost of van de KNVB District Oost aan het woord te laten, indien daar
toe de behoefte bestaat.
15. Sluiting.
De afgetreden voorzitter J. (Hans) van der Veen, zal voor de laatste keer in de
gelegenheid worden gesteld om de Algemene Ledenvergadering van de SZO
toe te spreken.
De voorzitter Hans van der Veen

de secretaris Jan Lahuis
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Foto van bestuur SZO, gemaakt tijdens het NK Zaalvoetbal d.d. 21 januari 2017.
Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad.
Vraag 1
C–B–B
Vraag 2
B–A–C
Vraag 3
C–C–C
Vraag 4
C–B–A
Vraag 5
A–A–B

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

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ *
voor het eerstvolgende nummer moet
uiterlijk woensdag 12 april 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.

Geniet van het buitenleven!
De zeilmakerij in uw omgeving!
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!
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Zorgeloos rijplezier is wat wij u willen bieden. Bij Autobedrijf Korterink zetten we daarom een
extra tandje bij om u van dienst te zijn. Zo kunt u rekenen op de best denkbare service. Onze
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