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Eerste voorwoord nieuwe voorzitter

Beste sportvrienden,
Voordat ik mijzelf voorstel, wil ik eerst de leden bedanken voor de steun die zij mij en
het nieuwe bestuur hebben gegeven.
Ik ben Eddy de Gier geboren op 10-11-1970 te `s-Gravenhage en ben inmiddels 23
jaar getrouwd met Sandra. Wij hebben samen 2 kinderen, (een zoon) Thomas van
21 jaar en (een dochter) Noëlle van 18 jaar jong. Wij zijn sedert 1993 woonachtig te
Biddinghuizen. Op latere leeftijd ben ik pas in aanraking gekomen met voetbal.
Thomas ging voetballen bij de “Parel van de Polder”, BAS-Voetbal en er was een
scheidsrechter nodig bij één van zijn wedstrijden toen hij nog F-Pupil was. Ik heb in
2009 de BOS cursus gedaan en ben direct lid geworden bij de SZO. Onder begeleiding van wijlen Dries Visser ben ik als Scheidsrechter op de zondag begonnen. Na
een seizoen en promotie naar groep 3 mocht ik de SO 2 cursus doen en na het
afronden hiervan kon ik direct aansluiten bij de cursus Assistent- Scheidsrechter
Amateurvoetbal. Aan het eind van dat seizoen heb ik bij een stage wedstrijd geassisteerd. Ik werd direct geplaatst in de Hoofdklasse en aan het eind van dat seizoen
kreeg ik al wedstrijden in de Topklasse. Nu heb ik er 4 seizoenen Topklasse Zaterdag en bijna 1 seizoen Tweede Divisie op zitten. Gedurende deze periode heb ik
altijd getraind bij de SZO en liet ik horen wat ik ervan vond. Hans van der Veen is dit
waarschijnlijk opgevallen en heeft mij een aantal jaren geleden al gepolst voor een
bestuursfunctie, om hem uiteindelijk op te volgen als voorzitter. En zo geschiede het!
Je kunt wel altijd wat roepen maar er wat mee doen is veel beter.
Er is nu een heel nieuw bestuur wat vooral jong is. Wij zitten vol ideeën en hierover
zal ik jullie in mijn volgende voorwoord inlichten. Ik hoop wel dat ik u mag ontmoeten
bij één van onze activiteiten.
Op deze zondag met een heerlijk zonnetje op mijn gezicht zit ik in de tuin mijn
voorwoord te schrijven en moet ik steeds denken aan de tijd. Tijd …. ja dat is het
juiste woord. De afgelopen week alleen al, als ik voor mijzelf spreek. Ik was naast
mijn werk iedere avond ook nog van huis. Maandagavond jaarvergadering bij onze
zustervereniging SNO e.o. in Nijverdal, dinsdagavond een grote EHBO-oefening bij
een bedrijf in het dorp, woensdagavond de eerste bestuursvergadering in Kampen,
donderdagavond een balletje trappen met de overige senioren bij BAS-Voetbal en
vrijdagavond eindelijk met het gezin op de bank. Hierna volgde uiteraard het sportweekend waar ik op zaterdag was aangesteld bij Quick `20 – JVC Cuijk, aftrap om
19.00 uur. Was ik blij met de aanstelling? Ja, natuurlijk maar ook hier …. die tijd!
Wie verzint dat? Mocht je alle dagen nagaan dan vraag je jezelf wel eens af waar
steek je al die tijd nu eigenlijk in ? Het antwoord is daarin vrij simpel en dat heet
“hobby” en een hobby kost nu eenmaal veel tijd.
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tegenwoordig hetzelfde maar is de “Online Sterrenstatus” belangrijker dan een gesprek onder 4 ogen. Bij een gesprek onder 4 ogen kun je gebruik maken van de
intonatie, verschillende woordkeuzes en kun je de emotie lezen in het gezicht. De
tijd van weleer bij “De Vrolijkheid” gaat nooit meer terugkeren maar een gesprek
onder 4 ogen zeker wel. Ik ben dan ook zeer verheugd dat wij het hebben kunnen
bewerkstellingen dat wij naast onze “vaste plek” bij v.v. Flevo Boys in Emmeloord,
een steeds “vaster honk” hebben gekregen bij v.v. KHC te Kampen. Dit is ook goed
te zien aan de hoeveelheid leden die bij de trainingen komt. Je kunt dan beter de
stemming meten en direct een gesprek aangaan en eventuele vragen beantwoorden. Ik vind dit voor de vereniging goed bestede tijd en kost uiteindelijk niets.
Waarbij Gerrit Kuiper op de Algemene Ledenvergadering memoreerde dat als je lid
van een vereniging bent, het eigenlijk vanzelfsprekend is, dat je voor je vereniging
iets doet, zie ik dit gelukkig steeds meer terug. Het is mooi om te zien dat naast de
jarenlange vaste kern die voor de catering bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi zorgde of hun tijd voor het klaverjassen en de bingo beschikbaar stelden, er zich nu ook nieuwe gezichten laten zien. De invulling van de TC met Ivor
Knol, Arjen van `t Slot en William Smit is hier een voorbeeld van. Ik hoop dat er
nog meer leden zich op wat voor manier dan ook hun tijd gaan investeren in onze
mooie vereniging. In de jaren voor mij heb ik illustere voorgangers gehad waarbij
zij ook hun kostbare tijd zonder probleem hebben ingewisseld voor de SZO en de
taken die hierbij horen. Ik wil er één in het bijzonder noemen en dat is Hans van
der Veen. Als je 25 jaar voorzitter bent geweest dan heb je heel veel mensen zien
komen en gaan. Heb je vele gesprekken gevoerd en heeft Sonja vele avonden
alleen gezeten omdat de SZO om je vrijwillige aandacht vroeg.
Hans bedankt voor je tijd!
Met sportieve groet, Eddy de Gier,
Voorzitter SZO e.o.

Bestuursmededelingen

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, nà de Algemene
Ledenvergadering van 27 maart jl. en de bestuursvergadering van 5 april jl.
Het bestuur van de SZO kan terugzien op een mooi, gedenkwaardige en heel goed
bezochte Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017. Verderop in dit clubblad
is hieraan een geheel artikel gewijd en staat er reeds een verslag met enkele foto’s
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de website in te zien en daar eventueel te downloaden.
Los van enkele blessures en lichte kwaaltjes zijn er momenteel bij het bestuur geen
ernstige vormen van “Lief en Leed” bekend.
Op de Algemene Ledenvergadering is gesproken over de wijze waarop het clubblad
in de toekomst zou kunnen worden uitgebracht. In de bestuursvergadering van 5 april
jl. is besloten dat het clubblad voortaan in eigen beheer zal worden uitgegeven. De
10 SZO-leden zonder e-mail krijgen een uitgeprint exemplaar toegezonden. Onze
adverteerders zal worden bericht, dat het clubblad hen voortaan alleen nog digitaal
zal worden toegezonden.
Hans van der Veen, die na een bestuurslidmaatschap van 33 jaar en een voorzitterschap van 25 jaar op de ALV afscheid heeft genomen, heeft 25 jaar lang het voorwoord verzorgd in dit clubblad. Op één van de volgende pagina’s neemt hij met een
gepast “NAWOORD” ook afscheid als “preses” van het clubblad. Het voorwoord zal
voortaan door de nieuwe voorzitter Eddy de Gier worden verzorgd. Gelet op de uitvoerige verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering, zijn de Bestuursmededelingen flink ingekort.
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.

Nawoord van uw ex-voorzitter Hans van der Veen

Met heel veel plezier en dankbaarheid kijk ik terug op de Algemene Ledenvergadering van de SZO van 27 maart jl. Een fantastische opkomst en een prima sfeer in het
clubgebouw van de voetbalvereniging KHC.
Maar er was natuurlijk alle reden voor een feestelijke avond. Een zestal COVSjubilarissen, twee KNVB onderscheidingen, een aftredend penningmeester Gerrit
Kuiper die tot Lid van Verdienste werd benoemd voor zijn inzet gedurende vele jaren
en de zilveren speld door mij kreeg uitgereikt.
En voor mezelf een mooie toespraak van secretaris Jan Lahuis, die uitmondde in het
benoemen tot Erelid van de SZO en daarbij de Gouden Speld met diamantje, voor
het 25-jarig voorzitterschap, en een mooie oorkonde ontving. Voor de beide dames
was er een mooi boeket bloemen.
Ook werden twee nieuwe bestuursleden verwelkomd, namelijk René van der Elst als
Commissaris en Sanne van der Elst als de nieuwe penningmeester. Eddy de Gier
werd benoemd als mijn opvolger en kreeg symbolisch de voorzittershamer door mij
overhandigd.
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Gier snel hun plekje zullen vinden en samen een mooie bestuursperiode tegemoet
gaan.
Ik kan nu een bestuursperiode van 33 jaar afsluiten, waarvan de laatste 25 jaar als
voorzitter. De eerste week na mijn aftreden was toch “anders”. Geen SZO meer,
geen e-mails van Jan of andere berichten. Wel spookten de Jaarvergadering en de
herinneringen nog steeds door mijn hoofd. Maar dat zal in de loop van de tijd wel
veranderen. Nu heb ik nog wat “dossiers” op te ruimen of over te dragen aan Eddy.
Ook op mijn computer staan nog de nodige documenten in SZO-mappen. Of die
allemaal interessant zijn voor Eddy moet ik nog even bekijken.
Sportvrienden, dank voor jullie support in al die jaren. Het ga jullie in alle opzichten
goed en wij zullen elkaar nog wel eens ontmoeten op de diverse activiteiten van de
SZO.
Hans van der Veen, ex-voorzitter SZO.

Onze jarigen in de komende maanden

3
5
5
10
10
12
12
14
15
15
18
19
28

April
Hans van der Veen
Stan Burm
Ibadullah Avci
Mick Bronts
André Hoogendoorn
L. van der Weerd
Henk Schreurs
H. Uitslag
Wilco Fransman
Arjen van ’t Slot
Jan Bosscher
Herman van Diepen
Meinte Schilstra

5
8
8
9
12
16
17
17
18
19
22
28
28

Mei
Jan Willem Westendorp
Jos Huis in ’t Veld
Ray Onrust
Henk Schrik
Teun van Unen
Tjibbe van Dijk
Geert van Eerde
Bert Slot
Tiemen de Boer
Herman Snijder
Petrik Woudsma
Vincent Smook
Gerard Venneman
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Spelregels Veldvoetbal

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

a. Hij laat een aftrap nemen na een geldig doelpunt;
b. Hij laat de strafschop overnemen;
c. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte
vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats van overtreding;
d. Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats van overtreding.
2. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een
directe vrije schop?

a. Te hoog trappen naar de bal op het moment dat een tegenstander de bal
wil koppen en waarbij de tegenstander niet wordt geraakt;
b. Te laag koppen in een poging de bal te spelen die een
tegenstander wil trappen en waarbij geen fysiek contact is;
c. Een tegenstander proberen te laten struikelen;
d. Spelen op gevaarlijke wijze.
3. Een doorgebroken speler loopt met de bal aan de voet het strafschopgebied
binnen. Een verdediger hindert hem door aan zijn shirt vast te houden, zo
danig, dat zijn doelverdediger de bal zo kan oprapen. De overtreding begon
buiten het strafschopgebied. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij het
spel hiervoor heeft onderbroken?

a. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de rode kaart, wegens het ontnemen
van een scoringskans en hervat het spel met een strafschop;
b. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de rode kaart, wegens het ontnemen
van een scoringskans en hervat het spel met een directe vrije schop op de rand
van het strafschopgebied;
c. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de gele kaart, wegens spelbederf en
hervat het spel met een strafschop;
d. Hij bestraft de verdediger met het tonen van de gele kaart, wegens spelbederf en
hervat het spel met een directe vrije schop op de rand van het strafschopgebied;
4. Een aanvaller en een verdediger lopen achter een pass aan. Beide spelers hebben
lichamelijk contact met elkaar. Als de aanvaller de bal op de doelverdediger schiet,
vallen de beide spelers op de grond. Tijdens het contact, blijkt dat de aanvaller
eerste de verdediger bij het shirt vast heeft en dat vervolgens de verdediger de
aanvaller aan het shirt trekt. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter moeten
zijn?
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begaan dezelfde overtreding;
b. De scheidsrechter geeft een scheidsrechtersbal omdat beide spelers op het
zelfde moment een even zware overtreding begaan;
c. De scheidsrechter kent een strafschop toe, omdat hij de verdediger bestraft
voor het trekken aan het shirt. Het voordeel is in dit geval voor de aanvallende
partij.
d. De scheidsrechter bestraft de eerste overtreding en kent een directe vrije
schop toe aan de verdedigende partij;
5. Tijdens een strafschoppenserie stuit de bal uit een strafschop via
de lat vóór de doellijn op de grond en gaat dan alsnog in het doel.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Het doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop is
niet rechtstreeks in het doel geschoten;
b. Het doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop
heeft zijn uitwerking gehad op het moment dat de bal tegen de lat komt;
c. Het doelpunt afkeuren en de strafschop laten overnemen, want de strafschop
heeft zijn uitwerking gehad op het moment dat de bal vóór de doellijn op de grond
komt;
d. Het doelpunt goedkeuren, want de strafschop heeft zijn uitwerking gehad op het
moment dat deze de doellijn geheel en al is gepasseerd.

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2017

Omstreeks 20.05 uur opende voorzitter Hans van der Veen de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar
werd gehouden in de kantine van de v.v. KHC te Kampen. Het is vorig jaar heel goed
bevallen, zodat het bestuur heel erg content was, dat we er dit jaar ook weer terecht
konden. We werden ook dit jaar gastvrij bij de v.v. KHC ontvangen en er werd van
alles geprobeerd om ons ten dienste te zijn. In het begin wilde het niet zo vlotten met
de beamer, maar vóór aanvang van de vergadering was alles wel in kannen en
kruiken. In zijn welkomstwoord, waarin de diverse ereleden, leden van verdienste en
genodigden van de COVS en KNVB welkom werden geheten, werd één moment
stilte in acht genomen voor het overlijden van ons lid Ben Renker uit Slagharen en
Gradus Wezenberg uit Hattem, weliswaar geen lid van de SZO, maar wel jarenlang
de vriend en “rechterhand” van Marinus Blankvoort, die de kaartcompetitie reeds 18
jaar voor de SZO verzorgt.
ste
Vervolgens werd de agenda van deze 93 jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd in zijn geheel begeleid via een power-point op het pro-
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werden zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan de secretaris goed
gekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris vermelden, dat er zich 10 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook
voor de 4 zusterverenigingen, Almelo, Deventer, Doetinchem en NOT van het COVS
District Oost. Het Jaarverslag SZO 2016 van de secretaris werd eveneens zonder
één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goed gekeurd en vastgesteld. Volgens de voorzitter werd alles weer heel uitgebreid gedocumenteerd en prima gepresenteerd.
Het financieel Jaarverslag 2016 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester Gerrit
Kuiper werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één opof aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. De kascommissie, bestaande uit Henk Maat
en Jan Jongman, bracht bij monde van de eerst genoemde verslag uit van hun bevindingen. De heren Jongman en Maat hadden geen onvolkomenheden in de administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gevolgd met applaus.
Bij de verkiezing van de kascommissie trad Henk Maat reglementair volgens het
Huishoudelijk Reglement af en werd Jan Jongman herbenoemd. Reservelid, Jan
Bosscher, werd in de kascommissie benoemd. Tijdens de vergadering bood SZO-lid
Jan Willem Westendorp zich spontaan als reserve lid aan. Overeenkomstig het
bestuursbesluit van de Algemene Vergadering van 21 maart 2016 zou de contributie
over 2016 en 2017 niet worden verhoogd. De voorzitter wilde echter voor de hierna
volgende jaren een voorstel voorleggen. De vereniging zal in 2024, dus over ruim 7
jaar, honderd jaar bestaan. Een vereniging die 100 jaar bestaat, mag dit toch niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Een dergelijk jubileumjaar gaat ook geld kosten en om
daarvoor een buffer op te bouwen in de komende jaren, vanaf 2018 tot 2024, wil het
bestuur het volgende aan de leden voorleggen. 1. De contributie zou met ingang van
2018 kunnen worden verhoogd met € 5,= (€ 45,= + € 5,=) gedurende de periode
2018 – 2024 en daarna de € 5,= weer laten vervallen, zodat de contributie weer op
€ 45,= wordt gesteld. Het bestuur vraagt de ereleden en leden van verdienste, die
zijn vrijgesteld van de betaling van contributie ook om een bijdrage van € 5,= per jaar
te leveren. De tijdens deze jaren extra verkregen gelden worden in een soort fonds
gestort ten behoeve van het jubileum. 2. De contributie wordt met ingang van 1 januari 2018 direct verhoogd met € 5,= van € 45,= naar € 50,= en de extra verkregen gelden gedurende de jaren 2018 – 2024 worden eveneens in de daarvoor bestemde
begrotingspost (fonds) gestort. De contributie zal dan in de periode 2018 – 2024 niet
meer worden verhoogd, maar zal ook nà 2024 € 50,= per jaar bedragen. Ook in dit
geval wordt van de ereleden en leden van verdienste een bedrag ad. € 5,= per jaar
verlangd. Zij behoren ook een bijdrage te leveren aan het wel slagen van het 100jarig jubileum. Na discussie werd door de Algemene Vergadering akkoord gegaan
met optie 2. De begroting voor 2017 werd ook door de penningmeester van de SZO
op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen
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gehouden met minder inkomsten door minder leden. Er valt ook weinig meer over te
zeggen. Bij het bestuursbeleid ging de voorzitter vervolgens in op alle activiteiten, die
door de SZO werden georganiseerd. De voorzitter dankte het bestuur voor al haar
inzet en het vrijmaken van de nodige uren. Achtereenvolgens passeerden de redactie van het clubblad Scheidsrechterskontakt met de daaraan verbonden adverteerders de revue en werd de organisatie van de kaartcompetitie onder leiding van SZOlid Marinus Blankvoort genoemd. Ook de organisatie van de Kerstbingo, verzorgd
door Wout Jongman en Fred Mulder en het prestigieuze Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg werden geroemd. De voorzitter noemde ook de twee trainingsgroepen in Emmeloord en Kampen, waarbij de namen van de trainers niet
werden vergeten. Tiemen de Boer en Jan Jongman in Emmeloord. Siem de Jager,
Wim Weuring en Eddy de Gier in Kampen, waar zo nu en dan Jos Huis in ’t Veld ook
invalt. Vermeldenswaardig zijn de reacties van de verschillende voetbalverenigingen
naar aanleiding van ons verzoek om een donatie. Veel voetbalclubs ondersteunen
onze vereniging met een donatie, waardoor wij in staat zijn om onze activiteiten te
ontplooien. In ruil voor deze donatie verzorgen wij op hun verzoek een spelregelinstructieavond. De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en de aan ons
geboden mogelijkheid om de Algemene Ledenvergadering hier te houden. Tijdens
het punt bestuursbeleid werd de Algemene Vergadering ook voorgesteld om de
heren Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor respectievelijk één, twee en
drie jaar te benoemen in de Technische Commissie. Nadat zij zich aan de Algemene
Vergadering hadden voorgesteld, werden zij met applaus in de nieuwe TC benoemd.

Bij agendapunt 11 bestuursverkiezing werd de periodiek aftredende secretaris, de
heer J. (Jan) Lahuis, voor een volgende periode van 3 jaar herkozen. 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 droeg de
Algemene Vergadering 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 van de SZO de suggestie om zijn
dochter S. (Sanne) van der Elst voor te dragen als de nieuwe penningmeester van
de SZO. Sanne van der Elst heeft zich op 22 februari jl. als lid van de SZO aange-
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nieuwe penningmeester van de SZO. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat
zij bij acclamatie zijn benoemd. Vervolgens stond de voorzitter stil bij het afscheid

van de penningmeester Gerrit Kuiper. Na het opsommen van alle werkzaamheden
en taken, stelde de voorzitter de Algemene Vergadering voor om Gerrit Kuiper te
benoemen tot Lid van Verdienste van de SZO. De benoeming wordt met applaus
bekrachtigd. Vervolgens worden Gerrit Kuiper de bijbehorende versierselen opgespeld en de oorkonde uitgereikt. De secretaris Jan Lahuis staat stil bij het afscheid
van de voorzitter Hans van der Veen. Hans van der Veen heeft meer dan 33 jaar een
bestuursfunctie vervuld bij de SZO, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter. Nadat
alle taken en werkzaamheden waren vermeld, stelde de secretaris de Algemene
Vergadering voor om Hans van der Veen voor zijn vele verdiensten voor de arbitrage
en de bijzondere en langdurige inzet voor de SZO te benoemen tot Erelid van de

SZO. Er volgt een daverend applaus zodat het voorstel met absolute meerderheid
van stemmen werd aangenomen. Hans van der Veen wordt de bijbehorende versierselen, de gouden speld met een diamantje voor het jarenlange voorzitterschap opgespeld en de oorkonde uitgereikt. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
Vervolgens kwamen we bij het huldigen van de jubilarissen van de COVS. De heren
Marinus Blankvoort, Peter Bies en Jan Willem Westendorp werden gehuldigd voor

- 13 hun 25-jarig lidmaatschap van de COVS. Hen werd de bijbehorende speld opgespeld door Hans van der Veen en kregen zij uit handen van Eddy de Gier namens
het bestuur een boeket bloemen. Daarna werden Jan van Dijk, Johannes Fijn en
Johan Goedhart gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap van de COVS. Ook zij
kregen de bijbehorende speld opgespeld door de voorzitter en werden ook in het
bezit gesteld van een boeket bloemen. Vervolgens werd het woord gevoerd door de
secretaris die de prijs voor “Het Slimste Lid van de SZO 2016” zou uitreiken. De prijs
van de puzzelrubriek, die in 2016 in het clubblad werd opgenomen. Harwie Kluinhaar
was de gelukkige, zodat hij de bijbehorende prijs, een Iris-bon t.w. € 10,= en een
certificaat ter herinnering aan de deelname van 2016 in ontvangst mocht nemen.

Door de KNVB werd ook nog twee onderscheidingen uitgereikt aan twee SZO-leden.
Aan Gerrit Kuiper werd de “Waarderingsspeld in Zilver” met oorkonde uitgereikt. Aan
Henk Maat werd “De Scheidsrechter van Verdienste” eveneens met oorkonde uitgereikt. Namens de KNVB voerde de heer Jan van Dijk nog het woord. Hij bedankte de
SZO voor het constructieve meedenken met de KNVB voor wat betreft de rapportage
e.d. De COVS en KNVB hebben altijd een gezamenlijk belang. Wim van der Velde,
voorzitter COVS-groep Nijverdal, sprak de Algemene Ledenvergadering van de SZO
toe. Hij feliciteerde de SZO met het verjongde bestuur en sprak de wens en hoop uit,
dat de SZO een mooie toekomst tegemoet gaat. De erevoorzitter Jan Wissink was
de laatste “spreker” van de genodigden. Hij memoreerde een hele gedenkwaardige
avond. Afscheid nemen van twee “oud gedienden” en twee nieuwe bestuursleden in
het bestuur benoemen. Speciale aandacht richt hij tot de scheidende voorzitter Hans
van der Veen. Hij vindt het een beetje wrang dat hij tot erevoorzitter werd benoemd,
terwijl Hans de 25 jaar als voorzitter heeft volgemaakt. Als dat niet was gebeurd, dan
was hij vandaag tot erevoorzitter benoemd. Een “pleister” op de wond is, dat hij wel
dezelfde gouden speld – met diamant – als de erevoorzitter heeft ontvangen voor het
25-jarig voorzitterschap. De erevoorzitter feliciteert de (her)benoemde bestuursleden.
Hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt met de SZO. De voorzitter dankte
de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en dankte de leden voor het in
hen gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en wenste iedereen een sportieve voortzetting van het seizoen en tot een volgende activiteit van de SZO.

- 14 De scheidende voorzitter gaf vervolgens de
voorzittershamer over aan Eddy de Gier, die de
Algemene Ledenvergadering door alle plichtplegingen, na 1 uur en drie kwar-tier, omstreeks
21.50 uur, kon afsluiten. Het bestuur van de SZO
kan terug kijken op een hele gedenkwaardige en
constructieve vergadering in een sfeervolle
omgeving in een fantastische accommodatie.
Voor meer informatie met foto’s e.d. verwijs ik de leden naar de website van de
COVS, www.covs.nl onder de rubriek groepen.
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.

IJssel- en Berkeltoernooi d.d. 10 juni 2017 te Voorst

De Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. organiseert op zaterdag 10 juni 2017 het
Districtstoernooi veldvoetbal van COVS Oost. Het IJssel en Berkeltoernooi wordt in
ste
juni 2017 voor de 47 keer georganiseerd.
Dit veldvoetbaltoernooi voor de COVS-groepen (scheidsrechtersverenigingen) van
COVS District Oost wordt georganiseerd op het Sportpark “De Forst” van de v.v.
Voorst, Beelelaan 1, 7383 BH Voorst.
De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) heeft voor het laatst meegedaan
aan dit veldvoetbaltoernooi in 2011. Dat is al weer 6 jaar geleden. Al die jaren daar
na heeft het bestuur van de SZO de COVS-groep Zwolle moeten afmelden wegens
te weinig animo.
Vorig jaar werd voor het eerste ook gespeeld met 7 tegen 7. Het bestuur van de SZO
wil trachten een team af te vaardigen naar Voorst, maar dan moeten er wel genoeg
spelers bereid zijn zich op te geven bij ons bestuurslid Hans van Bruggen, telefoon
038 – 3 32 01 76. Opgave kan nog tot en met 28 april a.s. Mochten er zich dan geen
8 à 10 of meer SZO-leden hebben aangemeld dan gaat het bestuur van de SZO de
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook in 2017 opnieuw afmelden voor dit voetbaltoernooi.
Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis.
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Kaartcompetitie SZO seizoen 2016 - 2017
De kaartcompetitie van het seizoen 2016 – 2017 is weer ten einde. Op donderdag
13 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste afsluitende kaartavond was Wim Weuring. Hij behaalde 5.233 punten. Teun van Unen
werd tweede met 5.207 punten. Derde eindigde Hans van der Veen met één punt
minder 5.206 punten. Op de vierde plaats eindigde Klaas Klaassen met 4.953 punten en vijfde werd Marinus Blankvoort met 4.716 punten. De poedelprijs ging dit keer
naar Jan Bosscher met 3.959 punten. Op het moment dat Marinus Blankvoort de
prijzen van de dagzege uitreikte, berekende de secretaris de eindscores voor het
eindklassement, want hiervoor worden de hoogste en laagste scores afgetrokken.
De heer Gerrit Kuiper werd winnaar van de kaartcompetitie van het seizoen 2016 –
2017 met 28.439 punten. Op de tweede plaats eindigde mevrouw Netty Mulder met
28.270 punten, gevolgd door Marinus Blankvoort op de derde plaats met 28.133
punten. Op de vierde plaats eindigde Klaas Klaassen met 27.895 punten en Wim
Berse werd vijfde met 27.347 punten. Teun van Unen werd zesde met 27.183 punten en Fred Mulder werd zevende met 26.758 punten. De overige plaatsen waren er
voor 8. Hans van der Veen (26.678 pnt), 9. Jan Bosscher (26.488 pnt), 10. Anthonia
Bastiaan (26.398 pnt), 11. Ben Bastiaan (26.208 pnt), 12. Ulbe Posthumus (26.048
pnt), 13. Jan Lahuis (25.712 pnt), 14. Wim Weuring (22.185 pnt).
De resterende deelnemers aan de kaartcompetitie kwamen op grond van artikel 6,
lid 2, van het Kaartreglement van de SZO, niet meer in aanmerking voor plaatsing in
de eindrangschikking omdat zij drie of meer kaartavonden hebben gemist. Hans van
der Veen reikte aan Teun van Unen nog een extra prijs uit. Hij behaalde op de kaartavond van donderdag 17 november 2016 in het clubhuis van de Handbalvereniging
Zwolle de hoogste score (5.700 punten) van alle 8 gehouden kaartronden van het
seizoen 2016 – 2017. Aan hem werd een ingelijst certificaat met de bijbehorende
prijs van € 10,= uitgereikt.
Alle individuele winnaars van deze acht kaartavonden waren achtereenvolgens: 1.
Anthonia Bastiaan (5.606 punten), 2. Jan Bosscher (5.114 punten), 3. Teun van
Unen (5.700 punten), 4. Herman Snijder (5.405 punten), 5. Hilly Wissink (5.519 punten), 6. Marinus Blankvoort (5.304 punten), 7. Fred Mulder (5.111 punten) en 8. Wim
Weuring (5.233 punten).
Marinus Blankvoort reikte na afloop de prijzen uit. De wisselbeker, die in het bezit
blijft van de vereniging, staat nu dus één jaar bij Lid van Verdienste Gerrit Kuiper op
de schoorsteenmantel. Voor de eerste 7 plaatsen van het eindklassement werden
ook leuke geldprijzen uitgereikt. Voor de eerste prijs € 35,=, voor de laatste, zevende
plaats € 5,=. Hans van der Veen reikt als voormalig voorzitter nog twee Iris-bonnen
uit aan Hilly Wissink en Hennie Hofstede, de beide kantinebeheerders van de Handbalvereniging Zwolle die altijd weer klaar staan voor de SZO met een hapje en een
drankje. De SZO betaalt ook geen zaalhuur, zodat de secretaris Jan Lahuis dit keer
voor twee leuke attentie had gezorgd, die door de ex-voorzitter werden overhandigd.
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Spelregels Zaalvoetbal

1. Mag een coach tijdens de wedstrijd als speler gaan fungeren?
a.
b.
c.
d.

Dat is nooit toegestaan;
Dit mag slechts tijdens de rust geschieden;
Dit mag alleen als het desbetreffende team over minimaal 4 spelers beschikt;
Hij mag onbeperkt wisselen met een speler. Het spel dient dan “dood” te zijn.

2. De strafschopnemer moet de strafschop nemen:
a.
b.
c.
d.

binnen 4 seconden;
binnen 4 seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter;
zo snel mogelijk na het fluitsignaal;
als de doelverdediger op de doellijn staat.

3. De doelverdediger wil zoveel mogelijk tijd winnen bij het nemen van een
doelworp. Wat beslist de scheidsrechter, als hij hiervoor affluit?
a.
b.
c.
d.

De scheidsrechter vermaant de doelverdediger;
De scheidsrechter grijpt niet, tenzij de 4 seconden-regel wordt overtreden;
De scheidsrechter bestraft de doelverdediger met een directe vrije schop;
De scheidsrechter bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop
op de plaats van zes-meterlijn.

4. Een verdediger neemt een directe vrije schop op circa 2 meter van zijn
eigen doel. De doelverdediger is zich hiervan niet bewust en laat de bal
gaan in eigen doel. Wat is de spelhervatting?
a. Aftrap na geldig doelpunt;
b. Hoekschop;
c. Vrije schop over laten nemen, daar deze niet in het spel was, omdat de bal
niet buiten het strafschopgebied is geweest;
d. Doelworp voor de doelverdediger; gele kaart voor de verdediger vanwege het
opzettelijke terugspelen.
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Kaartcompetitie SZO 2017 - 2018

Marinus Blankvoort verzorgt ook het volgend seizoen 2017 – 2018 de kaartcompetitie voor de SZO. Op de laatste kaartavond werd door hem al weer de data voor de
volgende kaartcompetitie vast gelegd. Het zijn weer de volgende donderdagen:
In 2017: 21 september – 19 oktober – 16 november – 14 december;
In 2018: 18 januari – 15 februari – 15 maart – 12 april;
Namens de Ontspanningscommissie, Marinus Blankvoort.

Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad.
Vraag 1
B
Vraag 2
C
Vraag 3
A
Vraag 4
D
Vraag 5
D

Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad.
Vraag 1
A
Vraag 2
B
Vraag 3
D
Vraag 4
C

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ *
voor het eerstvolgende nummer moet
uiterlijk woensdag 14 juni 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.
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