
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Met de COVS is een scheidsrechter een echte teamspeler” 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2018 
 

Inleiding 
 

In het jaarverslag van de secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) worden evenals 

in voorgaande jaren de activiteiten van de SZO van het afgelopen kalenderjaar aan de orde gesteld. Op 

die manier worden de activiteiten, handelingen en bezigheden voor de toekomst bewaard.  
 

In dit jaarverslag worden ook de activiteiten van COVS District Oost, COVS Nederland en andere COVS-
groepen van Nederland benoemd, zoals u van de secretaris van de SZO gewend bent. Daarbij is “handig” 

gebruik gemaakt van de verslagen en teksten, die zijn gepubliceerd in het officieel orgaan van de COVS, 

het vakblad “de Scheidsrechter”. Ook is gebruik gemaakt van artikelen uit clubbladen en nieuwsbrieven 

van andere COVS-groepen. Op deze wijze worden de leden van de SZO uitvoerig geïnformeerd over de 

activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2018. 
 

Namens het bestuur van de SZO, heeft de secretaris van de SZO evenals in voorgaande jaren getracht, 
om de leden van de SZO zo goed mogelijk te informeren over ons beleid via de website, via het clubblad 

en door de verzending van e-mails. De stijl van deze uitvoerige en zorgvuldige berichtgeving blijft zoals 

gewoonlijk de verantwoording van de secretaris van de vereniging. De huidige secretaris van de SZO is 

namelijk van mening, dat alle activiteiten van de COVS aan bod moeten komen. Ik wens u ook dit jaar 

weer veel leesplezier. 
 

Samenstelling bestuur 
 

Aan het begin van het kalenderjaar had het bestuur de volgende samenstelling: 
 

E.J.H. (Eddy) de Gier voorzitter; 

J. (Jan) Lahuis secretaris; 

S. (Sanne) van der Elst penningmeester; 

A.H. (Hans) van Bruggen commissaris I; 

L.C.M. (René) van der Elst commissaris II. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 was de voorzitter, E.J.H. (Eddy) de Gier, periodiek 
aftredend. Hij werd bij acclamatie unaniem voor een volgende bestuursperiode van 3 jaar herbenoemd.  

Voorts was de portefeuillehouder (Commissaris II), de heer L.C.M. (René) van der Elst periodiek aftredend. 

In verband met veranderde (privé) omstandigheden heeft de penningmeester, mevrouw S. (Sanne) van der 

Elst, te kennen gegeven dat zij de functie van penningmeester niet langer kan combineren met de drukke 

werkzaamheden en na 1 jaar weer wenste af te treden. In de bestuursvergadering van 7 februari 2018 

werd over haar opvolging gesproken. De heer René van der Elst heeft aangegeven de functie van penning-
meester wel te ambiëren, zodat hij op de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 in de functie van 

penningmeester werd benoemd. Voor de functie van Commissaris II (portefeuillehouder), die tot dusver 

door René werd ingevuld, werd in de periode daarna naar een goede opvolger gezocht. Daarbij zijn enkele 

gesprekken gevoerd met kandidaten, doch dat heeft tot op heden niet tot een gewenst resultaat geleid. Het 

tot nu toe gevoerde beleid werd door de wijzigingen in het jaar 2018 niet gewijzigd, maar gecontinueerd.  
 

Het bestuur heeft in 2018 zes bestuursvergaderingen belegd. Deze bestuursvergaderingen werden op één 
na op onze vaste vergaderlocatie in Kampen gehouden. In verband met een griepje werd één vergadering 

gehouden bij de penningmeester in Dronten. De bestuursvergaderingen vonden immer in een hele har-

monieuze sfeer plaats. Nadat de notulen van de bestuursvergaderingen in de eerstvolgende keer werden 

vastgesteld, werden deze door de secretaris gescreend op privacygevoelige zaken en op de website van de 

COVS geplaatst. Voor de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen verwijs ik u naar de nieuwe web-

site van de SZO, www.szozwolle.nl onder tabblad “Informatie – vervolgblad verslagen”. In het afgelopen 
kalenderjaar 2018 werden ook weer vele besluiten genomen. Er werd besloten om de notulen van onze 

bestuursvergaderingen niet langer te publiceren op onze nieuwe website. Zoals hiervoor aangegeven zul-

len verslagen van Algemene Vergaderingen wel worden gepubliceerd. Het bestuur van de SZO gaf vervol-

gens uitvoering aan de genomen besluiten en aan het reeds jaren vastgesteld beleid. 
 

Naast de eigen bestuursvergaderingen woonden de voorzitter Eddy de Gier en secretaris Jan Lahuis – na 

afschaffing van de districtsbesturen – ook het in stand gehouden Voorzittersoverleg van 29 oktober 2018 

bij, dat dit keer in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o. werd georganiseerd. 

Het Bestuurdersoverleg van COVS District Oost ter voorbereiding op de gehouden Buitengewone Alge-

mene Vergadering (BAV) van 16 mei 2018 en de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van 8 september 
2018 van COVS Nederland, werd dit jaar niet gehouden. De voorzitter en secretaris waren echter wel 

aanwezig op de BAV, gehouden te Utrecht en de JAV, gehouden te Leusden. 
 

Het afgelopen kalenderjaar werden geen recepties van voetbalverenigingen bezocht, die kampioen zijn 

geworden dan wel hun jubileum vierden. Hiervoor werden geen uitnodigingen ontvangen. Dit zou ook te 

maken kunnen hebben met de verhuizing van de secretaris van Hardenberg naar Almere, waardoor deze 

mutatie niet bij de voetbalverenigingen is doorgevoerd. 
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De leden 
 

De penningmeester verzorgt sinds jaren de ledenadministratie van de SZO, waarvoor hij/zij ook de con-

tacten onderhoudt met de Ledenadministratie van COVS Nederland, die namens het VCN de kwartaal-

nota’s van het hoofdbestuur voor de afdracht van de COVS-groepen verzorgt. Het aantal leden is ook in 
2018 vrij stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2018 had de SZO 143 leden. 

Tijdens het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er zich ook weer enkele 

- met name jonge - nieuwe leden hebben aangemeld. Het ledental per 31 december 2018 bedroeg 140. 

Het bestuur verwacht dat het aantal leden van de SZO ook de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven. 

Aangezien jeugdige scheidsrechters vanaf 12 jaar reeds voor € 1,= lid kunnen worden van de COVS is 
het niet ondenkbaar, dat er zich nog meer jeugdleden zullen melden bij de SZO. Daarentegen is het wel 

jammer dat COVS-groepen tijdens de BOS-cursussen van de KNVB geen nieuwe leden kunnen werven, 

omdat COVS-groepen niet meer worden geïnformeerd. De SZO heeft 140 leden, waarvan 102 gewone 

leden, 1 aspirant A-lid, 13 aspirant B-leden, 12 donateurs, 5 leden van verdienste en 7 ereleden, waar-

onder de erevoorzitter. 
 

Algemene Ledenvergadering 2018 
 

Omstreeks 20.00 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheids-
rechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar werd gehouden in de kantine van de v.v. KHC 

te Kampen. Het bestuur was heel content dat we er dit jaar ook voor de derde keer terecht konden.  

Voor Eddy de Gier was het de eerste keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de SZO mocht 

leiden. Vorig jaar nam hij het “stokje” over van Hans van der Veen, die nu als erelid van de SZO samen 

naast de erevoorzitter Jan Wissink, de vergadering bijwoonde. In zijn welkomstwoord, waarin 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 van Verdienste Meinte Roel Schilstra uit 

Zwolle. Vervolgens werd de agenda van deze 94ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. 

De vergadering werd net als in de voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectie-

scherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 werden op één aanmerking 

nà onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stuk-
ken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden, dat er zich 25 leden van de SZO hadden 

afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Almelo, Hengelo en Zutphen van het COVS District 

Oost. Het Jaarverslag SZO 2017 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en 

dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. 

Het financieel Jaarverslag 2017 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm 
getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester mevrouw Sanne van der Elst werd gegeven. 

Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en 

eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. De kascommissie bestond 

dit jaar uit Jan Jongman en Jan Bosscher. De commissie bracht bij monde van de eerstgenoemde ver-

slag uit van hun bevindingen. De heren Jongman en Bosscher  hadden geen onvolkomenheden in de 

administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kas-

commissie trad de heer Jan Jongman reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Jan 

Bosscher voor een jaar herbenoemd. Reservelid Jan Willem Westendorp werd vervolgens in de kascom-

missie benoemd. De voorzitter deelde vervolgens mede dat SZO-lid Siem de Jager zich spontaan bij hem 

had gemeld als reservelid, waarvoor de voorzitter alleen nog de toestemming van de vergadering vroeg. 
Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie met 

ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd met € 5,= in verband met het naderende 100-jarig jubileum 

in 2024. De contributie zal tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële 

problemen zouden voordoen. De contributie werd derhalve per 1 januari 2018, € 50,= per jaar voor de 

gewone leden. Voor de donateurs bedraagt de contributie per 1 januari 2018, € 37,50. De contributie 

voor A-aspiranten (tot 19 jaar) wordt gehandhaafd op € 1,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland 
voor rekening van de SZO wordt genomen. De contributie voor de B-aspiranten (19 tot 22 jaar) wordt 

gehandhaafd op € 20,=. Via automatische incasso wordt de helft van de genoemde bedragen in rekening 

gebracht. SZO-leden en Donateurs, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd worden 

verplicht om het volledige bedrag in januari in zijn geheel te voldoen. De begroting voor 2018 werd ook 

door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester van de SZO is 
de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2017.  

Er is rekening gehouden met minder inkomsten door minder leden, maar ook met meer inkomsten door 

de contributieverhoging. De extra inkomsten worden voor het 100-jarig jubileum gereserveerd. Bij het 

bestuursbeleid ging de voorzitter vervolgens in op alle activiteiten, die door de SZO in 2017 werden geor-

ganiseerd. 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 ver-
bonden adverteerders de revue. Door de digitale uitgifte en het uitgeven van een eigen gedrukte uitgave 

werd daar het afgelopen jaar flink op bespaard. Ook werd de organisatie van de kaartcompetitie onder 
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leiding van 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. De opkomsten zijn prima te noemen. 

Vermeldenswaardig zijn de reacties van de verschillende voetbalverenigingen naar aanleiding van ons 
verzoek om een donatie. Een aantal voetbalclubs ondersteunt onze vereniging met een geldbedrag. Hier 

mee kunnen we dan weer activiteiten ontplooien richting die verenigingen in de vorm van het organise-

ren van spelregel c.q. instructieavonden. Ook verzorgen wij naast de arbitrage van de Beltona Cup com-

petitie, de scheidsrechters voor de Beloften-competitie van de clubs rond de Veluwe. Dat levert ook de 

SZO geld op doordat de leden een bedrag van de vergoedingen afstaan aan de SZO. De voorzitter dankte 

bestuurslid Hans van Bruggen die deze aanstellingen heeft verzorgd. De Kerstbingo, thema-avonden en 
jaarvergaderingen kunnen wij dankzij KHC houden in hun clubgebouw. Het bestuur is erg ingenomen 

met deze samenwerking, zodat een speciaal dankwoord uitgaat naar de preses, voorzitter Tjibbe van Dijk 

van KHC, tevens lid van de SZO. 

De voorzitter refereert aan de enquête die is gehouden onder de oudere leden om te peilen of zij ook iets 

voelen voor een gezellige avond. De secretaris deelt mede, dat de respons nog niet heel geweldig is.  

Bij agendapunt 11 bestuursverkiezing werd de periodiek aftredende voorzitter, de heer E.J.H. (Eddy) de 
Gier, voor een volgende periode van 3 jaar herkozen. Voorts is de portefeuillehouder (Commissaris II), de 

heer L.C.M. (René) van der Elst, ook periodiek aftredend. In verband met veranderde (privé-) omstandig-

heden heeft de penningmeester mevrouw S. (Sanne) van der Elst, te kennen gegeven dat zij de functie 

van penningmeester niet langer kan combineren met haar drukke werkzaamheden, zodat zij helaas na 1 

jaar weer moet aftreden. In de bestuursvergadering van 7 februari jl. werd over de opvolging gesproken. 
René van der Elst heeft het bestuur medegedeeld, dat hij de functie van penningmeester wel wenst over 

te nemen. Desgevraagd door de voorzitter geeft de Algemene Ledenvergadering aan geen bezwaren te 

hebben tegen de benoeming van René van der Elst als de nieuwe penningmeester van de SZO. Voor de 

functie van Commissaris II (portefeuillehouder), die tot dusver door René werd ingevuld, zou de komende 

periode naar een goede opvolger worden gezocht. SZO-leden die zich geroepen voelen, kunnen contact 

opnemen met het bestuur. De voorzitter dankte Sanne van der Elst voor het feit dat zij gedurfd heeft om 
penningmeester te worden van een voor haar vreemde vereniging. Hij bedankte haar voor de tijd die zij 

toch in de SZO gestoken heeft en bood haar een afscheidsbloemetje aan. Vorige jaar werd de Technische 

Commissie geïnstalleerd. Zij werden voor respectievelijk 1, 2 en 3 jaar benoemd. Age Albada werd daar 

naderhand aan toegevoegd. Age moet op deze Algemene Ledenvergadering nog officieel worden benoemd. 

De Algemene Ledenvergadering heeft geen bezwaren tegen zijn benoeming, zodat hij nu officieel voor een 
periode van 3 jaar wordt benoemd in de TC. Voorst werd Ivor Knol vorig jaar voor één jaar benoemd in 

de TC. Hij heeft het bestuur te kennen gegeven zich voor een volgende periode herkiesbaar te stellen. Er 

zijn geen bezwaren zodat hij herbenoemd wordt. Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Vervolgens kwamen we bij het huldigen van de jubilarissen van de COVS. De heren Ulbe Posthumus en 

Bert de Roo, werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap van de COVS. Hen werd de bijbehorende 

speld opgespeld door Eddy de Gier en kregen zij uit handen van Sanne van der Elst namens het bestuur 
een boeket bloemen. Daarna werden Ben Harmens en Harwie Kluinhaar gehuldigd voor hun 40-jarig 

lidmaatschap van de COVS. Ook zij kregen de bijbehorende speld opgespeld door de voorzitter en wer-

den ook in het bezit gesteld van een boeket bloemen. Tot slot richtte de voorzitter het woord tot Jan 

Broekhuis, die al 50 jaar lid is van de COVS. Hem werd de bijbehorende speld opgespeld en kreeg ook 

uit handen van Sanne van der Elst een boeket bloemen. De voorzitter memoreerde dat we vorig jaar in 
september 2017 ook al Peter de Leeuw hadden gehuldigd met het 70-jarig lidmaatschap van de COVS.  

Door de KNVB – bij monde van Jan van Dijk – werd ook nog vier onderscheidingen uitgereikt aan vier 

SZO-leden. De heren Heine Drenth, Hans Pekaar, Ivor Knol en William Smit werden de bijbehorende 

versierselen opgespeld en ontvingen zij een oorkonde, vergezeld door een boeket bloemen, die ook door 

Sanne van der Elst werd overhandigd. Van de genodigden maakte niemand gebruik van zijn/haar 

“spreekrecht”. De voorzitter reikte nog een bloemetje uit aan Marinus Blankvoort, die sinds 1999 de 
kaartcompetitie voor de SZO verzorgt. Marinus heeft toegezegd om ook in het seizoen 2018 – 2019 de 

kaartcompetitie voor de SZO te zullen organiseren. De voorzitter reikt ook een bloemetje uit aan Henk 

Schreurs, die een vervelende tijd achter de rug heeft. Op de training in Kampen is hij onwel geworden, 

maar is er toch nog wonder-boven-wonder goed vanaf gekomen. De voorzitter dankte de v.v. KHC voor 

haar gastvrijheid en goede “zorgen”. Eddy biedt de voorzitter Tjibbe van Dijk daarvoor ook een bloemetje 
aan. De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen 

en wenste iedereen wel thuis. 
 

Voor meer informatie, foto’s e.d. verwijs ik de leden naar de website van de SZO, www.szozwolle.nl onder 

de rubriek “Informatie – vervolgblad verslagen”. 
 

Lief & Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2018 heeft het bestuur van de SZO aandacht geschonken aan de leden van de  

http://www.szozwolle.nl/
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SZO of hun eventuele partners, die te kampen hebben gehad met lief en leed. In sommige gevallen was 
er sprake van een ziekenhuisopname en soms betrof het een ernstige blessure of een geboorte. Om geen 

mensen tekort te doen door iemand te vergeten, worden op deze plaats dan ook geen namen genoemd. 

Daar waar mogelijk heeft het bestuur van de SZO haar adhesie betuigd en in vele gevallen werd er ook 

een bloemetje overhandigd of een fruitmand bezorgd. Er kwamen enkele gevallen voor van lief en leed, 

waarvan het bestuur van de SZO niet op de hoogte is gebracht. Het bestuur moet uiteraard eerst wel 
worden geïnformeerd alvorens tot actie kan worden overgegaan. De SZO had zelf gelukkig niet te maken 

met het overlijden van een lid, doch COVS Nederland raakte wel enkele markante persoonlijkheden kwijt 

door het overlijden van oud-voorzitter Jaap Bax, Lid van Verdienste Koo Koekoek en voormalig VCN-lid 

namens COVS District Oost, Gerben Koeslag. Voor zover in onze macht of onze mogelijkheden heeft het 

bestuur van de SZO hieraan eveneens aandacht geschonken.  
 

Werving & Behoud 
 

Werving en Behoud zit in de portefeuille van de voorzitter, doch we trachten als bestuur van de SZO 
elkaar aan te vullen. Via mailwisseling maar ook via persoonlijke contacten heeft het bestuur getracht 

om de leden, die om welke moverende redenen dan ook hun lidmaatschap wensten op te zeggen, voor de 

SZO te behouden. Soms lukte dat wel, soms ook niet. Het is voor elk lid van de COVS, zijn of haar eigen 

keuze om wel of geen lid te blijven en het lidmaatschap op te zeggen. In de meeste gevallen is het uit 

onvrede met de KNVB dat men stopt met het fluiten of omdat iemand om gezondheidsredenen de mooie 
hobby van scheidsrechter moet beëindigen en men een lidmaatschap bij de COVS niet meer noodzakelijk 

acht. Doordat de COVS-groepen sinds 2015 geen uitnodiging meer krijgen voor de BOS-cursussen, kan 

ook een streep worden gezet door de wervende werking, die daarvan uitging. De COVS in het algemeen 

en de SZO in het bijzonder, zal dus andere wegen moeten bewandelen om aandacht te besteden aan het 

werven van nieuwe leden. We prijzen ons gelukkig, dat we behoorlijk veel jonge leden hebben, doch het 

is ook een “kunst” om deze leden te behouden. Ondanks deze negatieve tendens, heeft het bestuur van 
de SZO ook in 2018 toch inhoud trachten te geven aan werving en behoud.  
 

Promotie- en degradatie 
 

In verband met een structuurwijziging bij de KNVB en door een gewijzigd piramidesysteem, sprak de 

KNVB in het seizoen 2015-2016 niet meer over promotie- en degradatie maar over de plaatsing van de 

scheidsrechters in een bepaalde groep. Dit had tot gevolg dat enkele scheidsrechters in een hogere groep 

werden ingedeeld, maar dat er ook scheidsrechters waren, die in een lagere groep werden geplaatst. Het 
bestuur van de SZO feliciteert haar leden, die hoger zijn geplaatst en wil het bestuur de leden, die een 

stapje lager zijn geplaatst, een hart onder de riem steken en hen sterkte wensen om weer in dezelfde 

groep terug te keren. Het Verenigingsbestuur COVS Nederland is momenteel in overleg met de KNVB in 

verband met een nieuw rapportagesysteem. Zodra hierover meer mededelingen kunnen worden gedaan, 

zal hierover worden gepubliceerd op de website of worden de leden ingelicht via e-mail. 
 

De Kaartcompetitie 
 

Op donderdag 12 april 2018 werd de afsluitende kaartavond van de kaartcompetitie van het seizoen 
2017-2018 gehouden. De winnaar van de laatste afsluitende kaartavond was Klaas Klaassen met 5.409 

punten. Op de tweede plaats eindigde Hans van der Veen met 5.125 punten. Derde eindigde Herman 

Snijder met 5.009 punten. De poedelprijs ging dit keer naar organisator Marinus Blankvoort met 3.781 

punten. Op het moment dat Marinus Blankvoort de prijzen van de dagzege uitreikte, berekende de 

secretaris de eindscores voor het eindklassement, want hiervoor moeten de hoogste en de laagste scores 
nog worden afgetrokken. 
 

De heer Ulbe Posthumus werd winnaar van de SZO kaartcompetitie van het seizoen 2017 - 2018 met 

29.647 punten. Op de tweede plaats eindigde Klaas Klaassen met 28.718 punten, gevolgd door mevrouw 

Anthonia Bastiaan op de derde plaats met 28.478 punten. Op de vierde plaats eindigde mevrouw Netty 
Mulder met 28.111 punten en Fred Mulder werd vijfde met 27.549 punten. Marinus Blankvoort werd 

zesde met 27.435 punten. Ben Bastiaan legde beslag op de zevende plaats, die recht geeft op een 

geldprijs.  
 

1. Ulbe Posthumus 29.647 punten  5. Fred Mulder 27.549 punten 

2. Klaas Klaassen 28.718 punten  6. Marinus Blankvoort 27.435 punten 

3. Anthonia Bastiaan 28.478 punten  7. Ben Bastiaan 27.153 punten 

4. Netty Mulder 28.111 punten     
 

De overige plaatsen waren er voor 8. Wim Berse (27.041 pnt), 9. Jan Lahuis (26.910 pnt), 10. Herman 

Snijder (26.782 pnt), 11. Jan Bosscher (25.532 pnt), 12. Wim Weuring (22.334 pnt), 13. Teun van Unen  

(21.621 pnt), 14. Gerrit Kuiper (20.569 pnt), 15. Hans van der Veen (19.925 pnt). 
 

De resterende deelnemers aan de kaartcompetitie kwamen op grond van artikel 6, lid 2 van het Kaart-  
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reglement van de SZO, niet meer in aanmerking voor plaatsing in de eindrangschikking omdat zij  
drie of meer kaartavonden hebben gemist. Secretaris Jan Lahuis reikte aan Ulbe Posthumus nog een 

extra prijs uit. Hij behaalde op de eerste kaartavond van 2018 op donderdag 18 januari in het clubhuis 

van de Handbalvereniging Zwolle de hoogste score (5.920 punten) van alle 8 gehouden kaartronden van 

het seizoen 2017 - 2018. Aan hem werd een ingelijst certificaat met bijbehorende prijs, een VVV-cadeau-

kaart t.w.v. € 10,= uitgereikt. 
 

De individuele winnaars van de acht kaartavonden waren achtereenvolgens: 
 

1. Netty Mulder 5.291 punten  5. Ulbe Posthumus 5.519 punten 

2. Fred Mulder 5.516 punten  6. Ben Bastiaan 5.397 punten 

3. Netty Mulder 5.313 punten  7. Klaas Klaassen 5.584 punten 

4. Ulbe Posthumus 5.410 punten  8. Klaas Klaassen 5.409 punten 
 

Marinus Blankvoort reikte na afloop de prijzen uit. De wisselbeker, die in het bezit blijft van de vereni-

ging, staat nu dus één jaar bij Ulbe Posthumus 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,=. Marinus Blankvoort reikte ook nog twee VVV-cadeaukaarten 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 ook voor twee attenties had gezorgd. 
 

Marinus Blankvoort heeft op de Algemene Ledenvergadering aangegeven, dat hij ook in het seizoen 

2018-2019 de kaartcompetitie zal organiseren, daarbij voor de standen geassisteerd door de secretaris. 
 

De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2017-2018 twee trainings-
groepen. Eén groep traint in Emmeloord bij de v.v. Flevo Boys, onder leiding van Tiemen de Boer en Jan 

Jongman. Jan Jongman nam eerst de honneurs waar van Gerrit Beekman, die eerst met zijn studie zat 

en nu verhuisd is naar Apeldoorn, zodat hij niet meer beschikbaar is. De andere groep traint bij de v.v. 

KHC in Kampen. Deze trainingen in Kampen worden gegeven door het trio Siem de Jager, Wim Weuring 

en Eddy de Gier. De trainingsgroep in Emmeloord is vrij stabiel en varieert tussen de 6 en 12 leden, 
maar baart het bestuur van de SZO wel zorgen. De trainingsgroep in Kampen is flink gegroeid en groeit 

nog steeds. Deze groep bestaat elke week uit 15 à 25 leden. Ook in de zomer van 2018 werd er door een 

groep van circa 5 à 10 leden doorgetraind. Ook de technische avonden, die thans worden verzorgd door 

de Technische Commissie (TC), worden aan de trainingsavonden in Emmeloord en Kampen gekoppeld. 

Voor het seizoen 2018-2019 heeft de TC een planning kenbaar gemaakt. 
 

Spelregelwedstrijden SZO 
 

Door de Technische Commissie werd het idee geopperd om na afloop van de trainingen spelregelwed-
strijden te organiseren. Niet om de Clubkampioenschappen “nieuw leven in te blazen”, maar doodeen-

voudig om de actieve SZO-leden voor te bereiden op eventuele spelregeltoetsen, die de KNVB verbindt 

aan de themabijeenkomsten of verplicht stelt bij mogelijke promotie naar een hogere groep. Daar naast 

is het ook één van de doelstellingen in de statuten van zowel de COVS als de SZO.  

In het seizoen 2017-2018 werden deze spelregeltoetsen voor het eerst geïntroduceerd en beurtelings 
gehouden in Emmeloord en Kampen. 

In het bestuur werd besloten om hieraan een klein prijsje te verbinden. Een kleine wisselbeker en een 

bijbehorende Iris-cadeaukaart t.w.v. € 10,=. Aan het begin van het nieuwe seizoen werd deze prijs op 25 

september 2018 door voorzitter Eddy de Gier voor het eerst uitgereikt aan Henk Damhuis uit Dronten, 

die na alle gehouden spelregeltoetsen de meeste punten had vergaard. Ook in het seizoen 2018-2019 

worden deze spelregelwedstrijden gecontinueerd. Weliswaar in een iets gewijzigde opzet. Nu kan men 
gedurende één maand zowel in Emmeloord als in Kampen, de spelregeltoets van de maand maken, te 

beginnen in de maand oktober. Na afloop van de maand worden de antwoorden en de behaalde punten 

per SZO-lid door de TC bekend gemaakt. De TC houdt de behaalde scores bij, waarna aan het eind van 

het seizoen opnieuw een wisselbeker met een bijbehorende geldprijs wordt uitgereikt.  
 

Jeugdspelregelwedstrijden COVS District Oost  
 

Naar aanleiding van een enquête van de secretaris van de SZO onder de voetbalverenigingen in het 
rayon van de SZO, heeft het bestuur van de SZO in haar bestuursvergadering van 19 november 2008 

besloten om in het vervolg geen jeugdspelregelwedstrijden meer te organiseren. Natuurlijk wordt er op 

Districts- en Landelijk niveau nog wel aan jeugdspelregelwedstrijden van de COVS gedaan, omdat dit 

een doelstelling is, die in de Statuten van de COVS is geformuleerd. In COVS District Oost werden in 

2018 geen voorronden jeugdspelregelwedstrijden en districtsfinales gehouden. Ook de landelijke finale, 

die dit keer in Apeldoorn zou worden gehouden, kon wegens tè weinig animo geen doorgang vinden. 
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Nederlands Kampioenschap Jeugdspelregelwedstrijden COVS Nederland  
 

Zoals hiervoor reeds werd gememoreerd kon de Landelijke Finale van de Jeugdspelregelwedstrijden van 

COVS Nederland om het Kampioenschap van Nederland, dat dit keer bij de SAO in Apeldoorn zou wor-

den gehouden, wegens tè weinig animo ook geen doorgang vinden. Dit is geen goed teken. 
 

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams in COVS District Oost  
 

Het is het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook in 2018 niet gelukt om een spel-

regelteam op de been te brengen voor de spelregelwedstrijden voor COVS-teams. Ook dit jaar moest de 

SZO zich helaas afmelden. De leden van de Technische Commissie is gevraagd om eens te kijken of er 

eventueel mogelijkheden zijn om weer een spelregelteam af te vaardigen.  
 

Op vrijdag 27 april 2018 organiseerde de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. (DSV) de oostelijke 

spelregelfinale voor COVS-groepen. Dit keer hadden de groepen Almelo, Doetinchem, NOT, Nijverdal, 

Winterswijk en Zwolle vroegtijdig aangegeven niet mee te doen aan deze spelregelwedstrijden. 
 

Doordat enkele teams door omstandigheden verstek moesten laten gaan en er op het laatste moment 

wegens ziekte nog meer afmeldingen kwamen, waren er slechts drie COVS-teams aanwezig, waarvan één 

gelegenheidsteam, dat buiten mededinging mee deed. Winnaar werd het team van de Deventer Scheids-

rechtersvereniging e.o., dat daardoor mee mocht doen aan de Landelijke Finale voor COVS-teams in 

Eindhoven. Persoonlijke winnaar werd Alexander IJsendorn (Deventer) met 108 punten. 

De einduitslag luidde als volgt. 
 

1. Deventer 304 punten 3. Gelegenheidsteam Deventer 257 punten 

2. Zutphen 295 punten  
 

Nederlands Kampioenschap Spelregels voor COVS-teams COVS Nederland  
 

Op zaterdag 9 juni 2018 organiseerde de jubilerende COVS-groep Eindhoven het NK Spelregels voor 

COVS-teams. Naast de organiserende vereniging en de kampioen van 2017 (RSV Rotterdam), hadden 

zich na de districtsfinales nog zes andere COVS-groepen voor dit kampioenschap geplaatst: Schagen-

Den Helder, Venlo, Gouda, Drachten, Deventer en ‘s Hertogenbosch.  
 

Na de opening door de voorzitter Pol Hinke waren de deelnemers aan de beurt. Vragensteller Nick Ooms 

kweet zich met zijn luide stem prima van zijn taak en de jury, onder voorzitterschap van Dick Visser van 

de Landelijke Spelregel Commissie, lette goed op, kortom een prima team. Met tien pittige schriftelijke 

vragen konden de deelnemers van start gaan, gevolgd door twee ronden met leesvragen. Daarna was de 
tijd aangebroken om aan de goed verzorgde lunch te beginnen, waarbij de discussie over bepaalde 

vragen nagenoeg het enige onderwerp van gesprek was. 
 

Na de middagpauze werden de deelnemers getrakteerd op een rondje mondelinge vragen, gevolgd door 
beeld- en quizvragen. De spanning liep, evenals de temperatuur in De Stip, op en de vele goede ant-

woorden werden soms afgewisseld met een “uitglijder” maar het niveau was over het algemeen zeer goed. 

De strijd ging de hele dag vooral tussen Rotterdam en Venlo, maar van iedere van de vijf spelrondes was 

regerend kampioen Rotterdam steeds de eerste per spelronde en uiteindelijk winnaar met 380 punten, 

gevolgd door Venlo met 368 punten en ’s Hertogenbosch met 341 punten. 
 

Het hoogtepunt was de strijd om de individuele winnaar. Hiervoor hadden Collin Prooi en Franklin Berg 

van Rotterdam en Jan Willems van Den Bosch zich met 127 punten geplaatst. Na loting mocht eerst 

Franklin, gevolgd door Jan en tenslotte Collin, antwoord geven op de door Nick Ooms gestelde barrage-

vraag. Hierbij werden de drie van elkaar gescheiden zodat afzonderlijk van elkaar antwoord op dezelfde 

vraag gegeven kon worden. Binnen een minuut moesten de drie, in eigen woorden, zoveel mogelijke om-
standigheden aangeven, waarbij de scheidsrechter, nadat het spel was stil gelegd, met een scheidsrech-

tersbal moet hervatten. Franklin wist binnen de tijdslimiet zeven mogelijkheden aan te geven, gevolgd 

door Jan met zes en Collin met vijf. Hierdoor werd Franklin Berg terecht de individuele winnaar van deze 

goed georganiseerde dag. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de COVS-voorzitter Pol Hinke. 
 

De einduitslag luidde als volgt:  
 

1. RSV Rotterdam (West II) 380 punten 5. Drachten  (Noord) 322 punten 

2. Venlo (Zuid II) 368 punten 6. Deventer  (Oost) 321 punten 
3. Den Bosch (Zuid I) 341 punten 7. Eindhoven (Zuid I) 282 punten 

4. Schagen-Den Helder (West I) 339 punten 8. Gouda  (West II) 217 punten 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi COVS District Oost   
 

Op zaterdag 6 januari 2018 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 38ste 

keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het Districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District 

Oost. Van de 13 COVS-groepen uit District Oost, hadden zich er 11 opgegeven om mee te doen. Tijdens 



Jaarverslag 2018 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 9 

 

het Voorzittersoverleg van maandag 30 oktober 2017 werd de loting verricht voor dit toernooi, dat 
gespeeld werd in twee poules van 5 en 6 COVS-teams. 

Sinds jaar en dag werd dit zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in ’t Huiken te Elburg, maar daar kwam 

het bestuur steeds voor grotere bedragen voor de zaalhuur te staan. Er werd “een hengeltje” uit gegooid 

bij de voorzitter van v.v. KHC, waar we ook reeds twee keer onze Algemene Ledenvergadering hadden 

gehouden. Eind 2017 zou daar ook onze Kerstbingo worden gehouden. Op Sportpark “De Venen” in 
Kampen is ook een sporthal aanwezig. Wellicht dat we daar ons Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoer-

nooi zouden mogen organiseren. Vorig jaar lukte dat (nog) niet, maar in 2018 konden we met ons zaal-

voetbaltoernooi daar wel terecht, waar we uiteraard graag gebruik van maakten. Dat had echter ook 

consequenties voor de dames van de catering van de SZO. De v.v. KHC wilde de lunch in eigen beheer 

houden, zodat we onverhoopt “afscheid” moesten nemen van de “smeerploeg” van Henk Schrik. Het 

bestuur vond dit ook wel jammer, maar dat was nu eenmaal de consequentie. Volgens de voorzitter van 
de v.v. KHC, Tjibbe van Dijk, zou er geen zaalhuur in rekening worden gebracht. Dat gaf uiteindelijk 

toch de doorslag om ’t Huiken in Elburg te verlaten en te kiezen voor de KHC-hal te Kampen. 

Vorig jaar ging het toernooi wegens extreme weersomstandigheden niet door, maar deze keer was het 

weer perfect en konden alle teams afreizen richting het sportpark van KHC Kampen, de nieuwe locatie 

voor dit jaarlijks terugkerende toernooi. Na een bakje koffie en de nodige nieuwjaarswensen werden de 

SZO spelers door coach Henk “De Generaal” Maat en assistent-coach William Smit geïnstrueerd om de 
kleedkamer op te zoeken. Immers, de kraker tegen Deventer stond gelijk op het programma, dus een 

gedegen voorbereiding was noodzakelijk. De afgelopen jaren speelden we als SZO altijd mee in de onder-

ste regionen en daar wilden we toch verandering in brengen. We wilden de weg naar boven wel inslaan, 

maar dan moesten er wel punten gesprokkeld worden. Maar wie moesten dat voor de SZO dan wel gaan 

doen? Hans van Bruggen als doelman en Tiemen de Boer, Mark van de Brug, René van der Elst, Robin 
van Gelder, Thomas de Gier, Vincent Smook en Kevin de Vries als veldspelers. Helaas konden we geen 

gebruikmaken van de voetbalkwaliteiten van Remco Jongman, want hij kon wegens familieomstandig-

heden niet aanwezig zijn. Dan die eerste wedstrijd tegen Deventer. De focus werd gelegd op het houden 

van de nul en van daaruit kijken of we aanvallend iets konden brengen. Al snel bleek dat wij als SZO 

elkaar eenvoudig konden vinden en het balbezit was voornamelijk voor ons. En toen … ineens…. was het 

Thomas de Gier die met een magnifieke steekpass door de as onze spits Mark van de Brug alleen voor de 
doelman zette. Mark was wakker (hij had de nacht ervoor vanaf 3.00 uur ’s nachts  gewerkt voor zijn 

werkgever), want hij ramde de bal snoeihard in de touwen. Een dik verdiende 1-0 voorsprong! Deventer 

wilde zich niet laten kennen in deze IJsselderby en zocht daarna de aanval. Verdedigend kregen wij het 

moeilijker en zodoende besloten we de spreekwoordelijke bus voor de goal te parkeren. We moesten ver-

dedigen voor wat we waard waren, want aanvallend konden we geen vuist meer maken. Deventer kreeg 
enkele opgelegde kansen om de gelijkmaker binnen te schieten, maar onze goalie speelde de wedstrijd 

van zijn leven. Op katachtige wijze wist hij elke bal te pareren en zo ontpopte hij zich tot onze “Bolle van 

Zwolle”. Op de bank was het billenknijpen, maar toen de zoemer ging en de tijd om was, stond nog altijd 

die 1-0 op het scorebord. De eerste overwinning was een feit. 

In het verdere verloop van de poulefase ging het eveneens voortvarend. Onze blauw-rode shirts hadden 

wel iets weg van het Barcelonatenue, maar nu alleen het tikkie-takkie voetbal nog. Met prima veldspel 
wisten we diverse keren het net te vinden en werden achtereenvolgens Almelo en Doetinchem opzij gezet. 

Na drie wedstrijden in de poule stonden we alleen aan kop met de volle 9 punten, 0 doelpunten tegen en 

we waren zeker van het bereiken van de kruisfinales. Een ongekende weelde, waar we vooraf absoluut 

voor getekend hadden. Enige smetje was de gele kaart van Kevin, omdat hij geen timmermansoog bleek 

te hebben. Hij zag drie meter afstand voor ongeveer vijf meter aan, maar de arbiter van dienst trapte hier 
niet in en schotelde hem resoluut de gele kaart voor. Vervolgens snelden we ons naar de kantine, waar 

de dames van de voetbalvereniging KHC een lunch verzorgden. Tijdens het nuttigen van de verschillende 

broodjes en de kroket, bespraken we de wedstrijden nog even na. We moesten ook vooruit kijken, want 

we waren er natuurlijk nog niet. De laatste wedstrijd in de poule tegen Zutphen was nog een formaliteit, 

maar Tiemen waarschuwde het hele team nog “pas op voor de middag dip”. In de laatste wedstrijd van 

de poulefase tegen Zutphen veranderde onze aanpak. De vaste rotsen in het team kregen rust, zodat ook 
de spelers die wat minder minuten hadden gemaakt de kans kregen zich echt in de kijker te spelen. 

Zutphen stond op dat moment troosteloos onderaan met 0 punten, waardoor wij op voorhand al dachten 

deze wedstrijd ook wel even winnend af te sluiten. Dit liep toch net even anders dan gedacht. Zutphen 

speelde fel, maar correct en wij hadden moeite met het spel van de Zutphenaren. De kroketten waren 

blijkbaar nog niet gezakt en de geoliede machine van voor de lunch bleek toch niet meer zo soepel te 
draaien. Deze wedstrijd verloren we met 2-1 en we zakten direct een plaats in de eindstand, omdat 

Deventer uiteindelijk ook op 9 punten eindigde in de poule maar dan met een beter doelsaldo. Aan de 

andere kant was deze teleurstelling ook wel even goed, want nu stonden we als team weer met beide 

benen op de grond. De volle focus stond nu op de kruisfinale tegen Nijmegen. Arnhem coach Joop Visser 

zag zijn droomfinale al voor zich, Arnhem – Nijmegen. Wij zagen een andere droomfinale, de strijd om de 

IJssel tussen Zwolle en Deventer. Hiervoor moesten wij natuurlijk eerst Nijmegen zien te verslaan. Een 
jonge en frisse ploeg met een aantal technische voetballers. In een gelijk opgaande strijd wisten beide 

ploegen éénmaal te scoren, maar toch kregen we het in de slotfase nog even moeilijk. Onze verdediger 
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Tiemen “betonblok” de Boer gunde een aanvaller van Nijmegen geen ruimte en hij zette hem met een 
professionele schouderduw aan de kant. Echter, de leidsman vond de schouderduw eerder amateuris-

tisch en bestrafte Tiemen met een gele prent en dus een twee minuten tijdstraf. Met een man minder 

moesten we de 1-1 over de streep zien te trekken. Door een snelle tactische zet van onze coach Henk 

Maat bleven alle spelers achter de bal en kreeg Nijmegen geen kans meer tot scoren, shoot-outs moesten 

de beslissing brengen. Nijmegen begon aan de shoot-out, maar onze sluitpost bleek een ware plaag voor 
de voetballers uit Nijmegen. Hans ranselde de eerste uit de goal, waarna Robin ook zijn shoot-out miste. 

Hans stopte ook de tweede shoot-out en gelukkig was het Thomas die wel raak schoot voor de SZO. De 

derde poging van Nijmegen kon al de beslissende zijn en ook hier kwam Hans als winnaar uit de strijd. 

We hadden de loterij gewonnen en we stonden in de FINALE!! Onze droomfinale kwam uit. Deventer won 

van Arnhem, waardoor er een herhaling kwam van onze openingswedstrijd. Al snel kwamen we op een 

1-0 voorsprong door een zeer fraaie aanval. Mark gaf een voorzet vanaf de rechterkant en deze belandde 
precies op het hoofd van Thomas. Hij wist met een simpele knikbeweging de doelman te verschalken, 

maar Deventer voerde de druk op en wij werden in de verdediging gedrongen. Enkele goede reddingen 

van Hans bleken slechts uitstel van executie te zijn, want de technisch vaardige nummer 5 van Deventer 

kon met enkele passeerbewegingen zo door onze verdediging snijden. Daarna een balletje breed en de 

bal weer terug en de bal kon in een leeg doel binnengetikt worden. 1-1 met nog maar beperkte tijd te 

gaan. Deventer wist ondanks enkele goede kansen het net niet meer te vinden. Maar toen, de laatste 
minuut van de officiële speeltijd, kreeg Kevin de bal in zijn voeten halverwege de speelhelft van Deventer. 

Zonder na te denken vuurde hij de bal op het doel van de Deventer doelman af, de bal zeilde in de 

richting van de rechterbovenhoek. Dit kon niet anders dan een doelpunt worden, het publiek begon te 

schreeuwen, de technische staf ging staan en de scheidsrechter wilde zijn boekje al pakken om een 

doelpunt te noteren, maar toen ………… de keeper van Deventer had de bal klemvast. Afgelopen, 1-1 
eindstand en weer moesten shoot-outs de beslissing brengen. Henk had hetzelfde drietal aangewezen 

voor de shoot-outs. Robin begon en hij knalde de bal zo hard als hij kon de goal in. Deventer had blijk-

baar goed bestudeerd wat Hans deed als doelman bij de shoot-outs in de kruisfinale, want met een 

simpel schot werd hij op het verkeerde been gezet en belandde de bal door zijn benen in het doel. 

Thomas was onze tweede man, maar hij schoot de bal vol op het lijf van de doelman. Hans moest de bal 

stoppen om de score gelijk te houden, maar een identieke actie als bij de eerste poging zorgde dat de 
tweede voor Deventer ook binnen ging. Onze laatste man was Mark die dus moest scoren om ons in de 

race te houden. Hij kwam aanlopen, haalde aan en boem….. op de vuisten van de doelman. De shoot-

outs werden gewonnen door de mannen uit Deventer en daardoor mogen zij zich de winnaar van het Jan 

Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 2018 noemen. Een prachtige tweede plaats werd behaald door 

onze mannen. Een prestatie om trots op te zijn en waar we zeker inspiratie uit kunnen putten voor het 
veldvoetbaltoernooi in Voorst, later dit jaar. Via deze weg nogmaals dank aan het bestuur voor de voor-

treffelijke organisatie, de mensen van KHC Kampen voor de lunch en het beschikbaar stellen van de 

locatie en natuurlijk de scheidsrechters die alle wedstrijden in goede banen moesten leiden, want er is 

niets zo moeilijk als een stel van die gekke voetballende scheidsrechters in het gareel te houden. Na 

afloop werden de prijzen uitgereikt door de secretaris van de SZO, Jan Lahuis, daarbij geassisteerd door 

bestuurslid Hans van Bruggen, Hans van der Veen, erelid van de SZO en voormalig voorzitter, en erelid 
Klaas Muis, die – door de afwezigheid wegens ziekte van erevoorzitter Jan Wissink – de sportiviteitsprijs 

zou uitreiken. De secretaris maakte de prijswinnaars 11 tot/met 5 bekend. Hans van Bruggen bedankte 

uiteraard de scheidsrechters, de mensen van de EHBO en de v.v. KHC voor de uitstekende lunch en het 

beschikbaar stellen van de accommodatie. Erelid Hans van der Veen reikte de “beker met de grote oren” 

uit aan de winnaar, de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. Erelid Klaas Muis reikte de sportiviteits-
beker de “Piet de Vos Fair Play Bokaal” uit aan de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. 
 

De eindstand luidde als volgt. 
 

1. Deventer 7. Winterswijk  

2. Zwolle 8. Enschede 

3. Arnhem 9. Hengelo  

4. Nijmegen 10. Almelo 

5. Apeldoorn 11. Zutphen 

6. Doetinchem  
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

Op zaterdag 20 januari 2018 werd in Sportcentrum “De Vliegende Vaart” in Terneuzen het toernooi om 

het Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal 2018 van COVS Nederland gehouden. Het toernooi werd ge-

organiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Zeeuws-Vlaanderen. Uit het hele land waren acht teams 

bijeengekomen om voor het kampioenschap te strijden. Daarbij was ook het “uit te dagen” team van de 

COVS-groep Groningen, de winnaar van het NK-toernooi van 2017. De voorzitter van de organiserende 
vereniging, Nieck Elderson, stelde dat het altijd een mooi evenement is om aan mee te doen. Het is leuk 

om op zo’n dag samen te zijn met scheidsrechters uit het hele land. 
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Voor de groep Drachten begon de reis al ‘s morgens om 6 uur, terwijl hun collega’s uit Groningen zelfs al 
op vrijdagavond naar Zeeland waren gekomen. Voor de uitstekende organisatie van de COVS Zeeuws-

Vlaanderen begon de dag met een kleine uitdaging daar de COVS-groep Boxmeer-Cuijk liet weten dat ze 

door omstandigheden onderweg later zouden komen. De pauze in het programma bood uitkomst om de 

wedstrijd tussen Groningen en Boxmeer-Cuijk in te halen. 

Na de poulewedstrijden was het al snel duidelijk dat er een nieuwe winnaar zou komen, daar Groningen 
als titelverdediger na nederlagen tegen Venlo en Tilburg met een derde plaats in poule A genoegen moest 

nemen. Venlo werd winnaar van poule A terwijl Tilburg als nummer twee mee ging naar de kruisfinales. 

In poule B wisten Zeeuws-Vlaanderen en Alkmaar er een leuke strijd van te maken voor de poulewinst. 

Beide eindigden op 7 punten maar Zeeuws-Vlaanderen had een beter doelsaldo (10-3 tegen 9-3) en werd 

zo groepswinnaar.  
 

In de spannende kruisfinales wist Venlo met 4-3 te winnen van Alkmaar en won Tilburg met 5-2 van 

Zeeuws-Vlaanderen door onder andere twee doelpunten in de laatste minuut. Venlo tegen Tilburg werd 

zo de finale van een sportief toernooi, waarbij maar enkele gele kaarten voor spelovertredingen werden 

gegeven. Even spannend als de eerste wedstrijd in poule A (Venlo won toen met 4-3) werd het in de 

finale echter niet. Venlo kwam nu binnen de minuut op 1-0 en stond even later met 2-0 voor. Tilburg 
probeerde het wel, maar kon het verschil niet kleiner maken, waardoor Venlo uiteindelijk met 3-1 

zegevierde. 
 

De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Venlo  (Zuid II)  5. Groningen  (Noord) 

2. Tilburg (Zuid I)  6. Drachten  (Noord) 

3. Zeeuws-Vlaanderen (Zuid I)  7. Walcheren/N-Z-Beveland (Oost) 

4. Alkmaar (West I)  8. Boxmeer-Cuijk (Zuid II) 
 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door VCN-bestuurslid Pieter-Jan Janssen. De sportiviteitsbeker 

werd uitgereikt aan de Scheidsrechtersvereniging Drachten e.o.  
 

IJssel- en Berkeltoernooi veldvoetbal COVS District Oost 
 

Na enkele jaren van afwezigheid deden wij met onze vereniging weer mee met het IJssel- en Berkel 

voetbaltoernooi, welke traditiegetrouw werd georganiseerd door de scheidsrechtersvereniging Zutphen. 
Toch leek het er op dat wij ons team op het laatste moment moesten gaan afmelden voor dit toernooi, 

omdat meerdere spelers niet meer mee konden doen. Een aantal jongens waren geblesseerd of moesten 

ineens werken, voor de finaledag van de Beltona competitie moest een trio geleverd worden en de KNVB 

had een talenten dag georganiseerd waar een aantal van onze voetballers voor uitgenodigd was. Onze 

voorzitter heeft een aantal niet-leden weten te strikken om met ons mee te voetballen en na overleg met 

de organisatie mochten wij toch meevoetballen, uiteraard niet voor de prijzen maar voor de zogenoemde 
‘spek en bonen’. Dit mocht de pret niet drukken en op zaterdag 23 juni vertrokken wij richting Voorst, 

alwaar het toernooi zou gaan plaatsvinden. Onze coach Henk Maat en teamleider William Smit hadden 

de volgende spelers tot hun beschikking: Vincent Haarnack, Bert Wietsma, Thomas de Gier, Eddy de 

Gier, Tiemen de Boer, Damian de Boer, Jan van Dijk, Karst van Dijk, Gerwin Schaap en Kevin Ullersma. 

Voor de mentale begeleiding en support waren René van der Elst en Jonas van Bergen ook meegereisd. 
 

De eerste wedstrijd tegen Zutphen begonnen we wat onwennig. Onze mannen waren nog niet helemaal 

op elkaar ingespeeld, waardoor we al snel tegen een 1-0 achterstand aankeken. Door even de mouwen 

op te stropen en elkaar op te peppen wisten we uiteindelijk toch een 1-2 overwinning over de streep te 

trekken. Een prima opening en dat hadden we ook zeker nodig, want in de tweede wedstrijd wachtte 
aartsrivaal Deventer. In een gelijk opgaande en sportieve wedstrijd bleek dat we enorm aan elkaar 

gewaagd waren. Het bleef spannend tot de laatste minuut, maar een overwinning kwam er voor beide 

teams niet. Een 1-1 eindstand bleef op het scorebord staan. Opmerkelijk hierbij was wel dat de arbiter 

van dienst, Gerard Harmelink, ook uit Deventer afkomstig was. Van partijdigheid was uiteraard geen 

enkele sprake en bij deze wil ik alvast onze dank uitspreken voor de scheidsrechters die op deze dag alle 

wedstrijden tot een goed einde hebben gebracht.  
 

Na de lunch stonden nog vier wedstrijden op het programma. Het team uit Arnhem leek een fysiek sterk 

team, maar onze behendige spelers wisten toch een redelijk eenvoudige 3-1 overwinning in de wacht te 

slepen. Nijverdal bleek wel een sterke tegenstander. Lange tijd keken we tegen een 1-0 achterstand aan, 
maar vlak voor tijd wisten we toch de gelijkmaker nog binnen te tikken. Nu bleek Nijverdal wat Duitse 

invloeden in het team te hebben, want in de laatste seconde dwarrelde een verkeerde voorzet zomaar in 

het Zwolse doel. De bal was niet te houden voor onze goalie Vincent en een 2-1 nederlaag was een feit. 

De volgende wedstrijd was tegen Enschede. Een team van uitersten, want het was een ploeg met aan de 

ene kant ervaren mannen op respectabele leeftijd en aan de andere kant piepjonge voetballertjes. Deze 

wedstrijd leek slechts een formaliteit maar door onderschatting kregen we een goal tegen. We bleven 
aandringen en toen Enschede de druk niet meer aan kon, leek de ban gebroken. We wonnen deze wed-
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strijd met 3-1. De laatste wedstrijd tegen Nijmegen ging gelijk op. Vlak voor tijd stond het nog 1-1 en 
onze Thomas de Gier bleek nog niet gescoord te hebben, wat hem door Eddy nog even flink ingewreven 

werd. In de laatste minuten van het toernooi kreeg hij dan toch zijn verdiende goal, waardoor we ook de 

mannen uit Nijmegen hadden verslagen. 
 

Uiteindelijk een officieuze derde plaats, die in de kantine nog even gevierd werd met een welverdiende 
gele rakker uit de tap. Namens de TC wil ik alle voetballers en overige aanwezigen bedanken voor hun 

bijdrage en hopelijk kunnen we in januari wel vol voor de prijzen gaan tijdens ons eigen Jan Willem van 

Essen zaalvoetbaltoernooi. De eindstand luidde als volgt: 
 

1. Deventer 3. Nijmegen 5. Zutphen 7. Zwolle   
2. Nijverdal 4. Arnhem 6. Enschede 
 

De sportiviteitsbeker werd gewonnen door de Scheidsrechtersvereniging Arnhem e.o.  
 

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland 
 

Het NK Veldvoetbal voor COVS-teams werd gehouden op 16 juni 2018 en georganiseerd door de Scheids-
rechtersvereniging Eindhoven e.o. Het toernooi werd gehouden bij de v.v. Acht, dat zich een prima gast-

heer toonde. In poule A eindigde Amsterdam op de eerste plaats. Tweede werd Nijmegen. In poule B eind-

digde Venlo/Helmond op de eerste plaats en werd Deventer tweede. In de kruisfinale versloeg Deventer  

met 0-1 het team van Amsterdam en won Venlo na het winnen van strafschoppen van Nijmegen. In de 

troostfinale legde Amsterdam beslag op de derde plaats door met 2-1 te winnen van Nijmegen. In de finale 

versloeg Venlo-Helmond het team van Deventer met 0-2. 
 

De eindstand luidde als volgt: 
 

1. Venlo-Helmond   6. Alkmaar  
2. Deventer   7. HSV (Den Haag)  

3. Amsterdam   8. Boxmeer-Cuijk 

4. Nijmegen   9. Rotterdam 

5. Eindhoven/Valkenswaard  10. Breda 
 

De Sportiviteitsprijs werd gewonnen door de Rotterdamse Scheidsrechtersvereniging (RSV). Volgend jaar 

wordt het toernooi gehouden in Enschede, ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan op 7 maart 2019. 
 

Clubblad “Scheidsrechterskontakt” 
 

Nadat de Redactiecommissie in 2014 afscheid had genomen, is de secretaris van de SZO er ook in het 

verslagjaar 2018 weer in geslaagd om vijf leuke clubbladen van “Scheidsrechterskontakt” uit te brengen.  

Aan de 10 resterende SZO-leden zonder e-mail en/of internet, werd een gedrukte versie van het clubblad 
verstuurd. Vanuit het bestuur worden altijd de vaste rubrieken “voorwoord van de voorzitter”, “bestuurs-

mededelingen”, “onze jarigen”, “spelregels veld” en “spelregels zaal” verzorgd. Het clubblad werd in 2018 

opnieuw als een digitale bladerbare pdf-versie uitgegeven. In 2018 werd de druk en de lay-out verzorgd  

door de secretaris, zoals dit op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 werd besloten. De 

SZO-leden die iets van zich willen laten horen, kunnen en mogen altijd kopij aanleveren. De secretaris 

c.q. het bestuur zal dan beoordelen of er ruimte in het clubblad is om het artikel al dan niet te plaatsen 
aangezien zij zich het recht voorbehouden om correcties door te voeren en/of censuur toe te passen. 
 

De Technische Commissie 
 

In het bestuur werd in 2009 besloten om de werkzaamheden van de Technische Commissie (TC) voor 

eigen rekening te nemen. De verenigingsactiviteiten werden tot de Algemene Ledenvergadering van 2017 

vanuit het bestuur door de beide portefeuillehouders aangestuurd. Op de ALV van 27 maart 2017 werd 

een nieuwe Technische Commissie geïnstalleerd. De heren Ivor Knol, Arjen van ’t Slot, William Smit en 
Age Albada traden toe tot deze commissie. Zij hebben in 2018 diverse activiteiten georganiseerd, zoals de 

technische thema- en spelregelavonden. Hans van Bruggen is namens het bestuur de portefeuillehouder 

die de TC aanstuurt. Door de installatie van deze Technische Commissie wordt het bestuur enigszins 

ontlast en krijgt zij weer meer tijd voor andere dingen. Op verzoek van de portefeuillehouder werd ook in 

het verslagjaar de organisatie van thema- en spelregelavonden voortgezet. Op de ALV van 2018 werden 

enkele TC-leden, die periodiek aftredend waren, voor een volgende periode van 3 jaar benoemd. 
 

De Kascommissie 
 

Op grond van artikel 22, lid 5, van de Statuten en artikel 24, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement 

moet de financiële administratie van het bestuur van de vereniging, dat wordt verzorgd door de penning-

meester, worden gecontroleerd door een kascommissie. In het verslagjaar gebeurde dat ook voordat de 

Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 26 maart 2018. Op de Algemene Ledenvergade-

ring bracht de kascommissie bij monde van de heer J. Jongman verslag uit.  
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De kascommissie, in 2018 bestaande uit de heren J. (Jan) Jongman en J. (Jan) Bosscher stelde de 
Algemene Vergadering, in Kampen bijeen, voor om het bestuur, in casu de penningmeester, décharge te 

verlenen. De vergadering ging met een applaus akkoord. De heer Jongman trad reglementair af. De heer 

Bosscher werd herbenoemd en de heer J.W. (Jan Willem) Westendorp werd benoemd in de kascommis-

sie benoemd. Als nieuwe reserve bood de heer S. (Siem) de Jager uit Elburg zich spontaan aan. 
 

De Kerstbingo 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) en de Ontspanningscommissie kunnen 
ook in 2018 terug zien op een hele geslaagde Kerstbingo. Een geweldige opkomst. 33 SZO-leden, waar-

van 21 met hun partner. 12 SZO-leden waren alleen. Er waren 7 leden, die met elkaar 18 introducees 

mee namen. Totaal maakt dit een opkomst van groot en klein tot maar liefst 72 personen. Er waren ook 

enkele SZO-leden, die normaal gesproken wel aanwezig zouden zijn geweest, maar die andere verplich-

tingen hadden. De Ereleden Herman Snijder en Hans van der Veen, alsmede Erevoorzitter Jan Wissink 

en Lid van Verdienste Bert de Roo hadden zich afgemeld. Fred Mulder had ons oudste lid, de 90-jarige 
Peter de Leeuw en zijn vrouw Willy uit Kampen opgehaald. Zo konden zij op hun leeftijd deze Kerstbingo 

nog eens mee maken. In elk geval was het dit jaar wel een heel gemêleerd gezelschap. En met 72 perso-

nen was het een mooie “volle” kantine van de v.v. KHC, waar we nà vorig jaar voor de tweede keer tè gast 

waren. Evenals vorig jaar waren namens de v.v. KHC de heer en mevrouw Pietersma onze gastheer en 

gastvrouw. De voorzitter Eddy de Gier heette even na acht uur iedereen van harte welkom. De koffie en 
thee en twee consumptiemunten waren zoals gewoonlijk voor rekening van de penningmeester van de 

SZO. De ereleden Fred Mulder en Wout Jongman “tekenden” weer voor de organisatie. Fred bediende de 

bingomolen en Wout las de getrokken nummers op. De verkoop van lootjes gebeurde dit jaar weer door 

Wilma en Lindsey Jongman. 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 van 

Emmeloord en Kampen. De voorzitter sloot omstreeks 23.15 uur de Kerstbingo van 2018 af. Namens het 
bestuur dankte hij iedereen voor zijn of haar komst en wenste iedereen prettige Kerstdagen, een goede 

jaarwisseling en een goede gezondheid voor 2019. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2018 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 

de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 

de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2018”, waarin hieraan aandacht werd besteed. 
 

De nieuwe website van de SZO 
 

De (directe) informatievoorziening naar onze leden geschiedt in de eerste plaats mondeling op de trainin-

gen, vervolgens schriftelijk via convocaties, brieven en e-mail. Daarna via de website en tot slot voor de 

leden, die niet over een computer beschikken via het clubblad. Namens het bestuur tracht de secretaris 

iedereen zo goed mogelijk te bereiken en te informeren. 
 

Maickel Dijkstra en René van der Elst, als vertegenwoordiger namens het bestuur, hebben een prachtige 

website ontworpen. Daarbij werd van diverse kanten input gegeven, maar met name Maickel Dijkstra 

heeft een prachtig stukje “werk” afgeleverd, waar de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. trots op kan 

zijn en mee voor de dag kan komen. 
 

Op dinsdag 6 november 2018 heeft René van der Elst namens het bestuur van de SZO onder aanwezig-

heid van een aanzienlijk aantal leden de nieuwe website van de SZO geopend. De website biedt SZO-

leden en geïnteresseerden informatie over de vereniging. Op de website zijn onder meer de aanstellingen 

van de Beltona Cup en Onder 23 competitie van VSCO '61 te vinden. Het gaat hier om de aanstellingen 

die door SZO Zwolle worden verzorgd. Maar ook andere informatie is er te vinden zoals de 
aankondigingen van de Kerstbingo, het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi en de 

Kaartcompetitie. Daarnaast de informa-tie omtrent de privacywetgeving en uiteraard de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement van de SZO.  

Het bestuur heeft besloten om notulen/verslagen van bestuursvergaderingen niet meer te publiceren. 

Uiteraard geldt dat niet voor de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van de SZO. Deze kunnen 

nog steeds op de website worden geraadpleegd. De website zal voortdurend worden geactualiseerd zal er 
steeds meer informatie - ook vanuit het verleden - worden aangevuld. In de loop van 2019 zullen ook alle 

digitale nummers van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” worden gepubliceerd. Ook de andere Regle-

menten en Bestuursbesluiten zullen op de website worden gepubliceerd. De SZO-leden worden dan ook 

verzocht om de nieuwe website www.szozwolle.nl regelmatig te bezoeken, zodat zij op de hoogte blijven 

van het “wel en wee” van de vereniging. 
 

Door de ingebruikname van de nieuwe website, zal geen gebruik meer worden gemaakt van de website 

van de COVS. Alle artikelen zijn verwijderd en er is alleen door middel van een link nog een verwijzing 

naar de nieuwe website. Op onze website zijn eveneens verwijzingen aanwezig naar de websites van de 
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COVS en KNVB. In 2019 zullen ook links op de website worden geplaatst naar de adverteerders en de 
sponsoren, indien zij zich aandienen. 
 

COVS District Oost - Verenigingsbestuur COVS Nederland 
 

Na het afschaffen van de Districten van de COVS, wordt er zo nu en dan een Bestuurdersoverleg met de 

COVS-groepen belegd. Het Voorzittersoverleg in de maand oktober van elke kalenderjaar werd gehand-

haafd. In 2018 werd geen Bestuurdersoverleg met de COVS-groepen ter voorbereiding op de te houden 

Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van 16 mei 2018 en Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) 
van COVS Nederland van 8 september 2018 belegd. De besturen van de COVS-groepen moesten op de 

voornoemde vergaderingen hun eigen standpunten en meningen naar voren brengen.    
 

De voorzitter Eddy de Gier en secretaris Jan Lahuis bezochten het Voorzittersoverleg van COVS District 

Oost dat op 29 oktober 2018 werd gehouden in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Doetin-
chem te Doetinchem. Tijdens dit Voorzittersoverleg werd ook de loting verricht voor het Jan Willem van 

Essen zaalvoetbaltoernooi, dat door de SZO op zaterdag 5 januari 2019 voor de 39ste keer zal worden 

georganiseerd. 
 

Door het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) werd op 27 maart 2018 een “Rondje langs de Vel-
den” georganiseerd in alle 6 Districten van de COVS. Hierbij werd aangedrongen op meer samenwerking 

tussen de diverse COVS-groepen om zodoende gehoor te geven aan het verzoek van de KNVB om hen te 

assisteren bij de begeleiding en coaching van nieuwe scheidsrechters. De SZO heeft daartoe een eerste 

aanzet gemaakt door een overleg te organiseren met de COVS-groepen SMO (Meppel) en SNO (Nijverdal). 

Deze samenwerking zal in 2019 worden geïntensiveerd.   
 

KNVB District Noord - Oost 
 

Aangezien de COVS geen uitnodigingen meer krijgt voor de te houden BOS-cursussen, komt de werving van 

nieuwe SZO-leden onder druk te staan. In BOS-cursussen, gedoceerd door de KNVB, worden jonge mensen 

– met name bij voetbalverenigingen – opgeleid tot scheidsrechter. COVS-groepen werden altijd uitgenodigd 

om de COVS te promoten. Een goede ontwikkeling is dat deze veelal jonge mensen lid kunnen worden van 

de COVS en dit in de afgelopen jaren, getuige de aanwas van leden bij de SZO, ook hebben gedaan. In dit 

verband doet ons lid Jan Bosscher ook binnen CSV ’28 goed werk en stimuleert hij de jongeren om zich ook 
aan te sluiten bij de COVS c.q. de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

De KNVB District Noord-Oost organiseerde ook in 2018 voor haar scheidsrechters thema- en/of maatwerk-

bijeenkomsten. De shuttle-run-testen c.q. conditietesten van vroeger worden wel gemist. Dit was altijd een 

moment in het seizoen dat de conditie werd “gemeten”. De aanwezigheid op een maatwerkbijeenkomst zegt 
namelijk nog niets over de conditie van de desbetreffende persoon. Het is daarom ook jammer, dat er op dat 

beleidsterrein in Zeist geen “input”, “inbreng” en “tegengas” meer van de COVS komt, omdat er geen COVS-

lid meer participeert in de Hoofdcommissie Scheidsrechterszaken in Zeist. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. onderhield altijd goede contacten met de KNVB District Oost. 
Door de structuurwijziging van de KNVB naar 3 districten, zijn deze contacten verwaterd en staat deze 

samenwerking tussen de COVS en KNVB onder druk. 
 

De COVS dient mijns inziens een nieuwe weg in te slaan om het verloren gegane “terrein” desondanks 
weer terug te winnen. 
 

Sluiting 
 

Het bestuur van de SZO kan ook weer tevreden zijn over hetgeen in 2018 tot stand is gebracht. Ik heb 

veel waardering en complimenten ontvangen voor de zorgvuldige wijze waarop ik de afgelopen periode 

het secretariaat heb ingevuld en het clubblad heb verzorgd. Ik ben natuurlijk ook niet feilloos, zodat er 

ongetwijfeld fouten zijn gemaakt, want dat is immers menselijk. Voor mijn gemaakte fouten, bied ik bij 

deze mijn verontschuldigingen aan. 
 

Alle activiteiten, die in het afgelopen jaar 2018 hebben plaatsgevonden, heb ik met het jaarverslag, dat 

voor u ligt, voor het voetlicht gebracht. Ik hoop dat u – zoals ik in de inleiding heb gewenst - nu u aan 

het eind bent gekomen – dit verslag met plezier heeft gelezen. 
 

Almere, 31 december 2018. 
 

Namens het bestuur SZO,  
 

 

 

 

 

de secretaris Jan Lahuis. 


