Aan de leden van de Scheidsrechtersvereniging “Zwolle en Omstreken”
Mijne heren,
Hierbij bied ik allen aan het jaarverslag over 2007. Na lezing heeft u een beeld van de
activiteiten, de stand van zaken en de ontwikkeling van de S.Z.O.
De Technische Commissie bestond in januari uit G.J. Groot Koerkamp, H. Maat,
U. Posthumus en A.H. van Bruggen.
Op 13 januari heeft de T.C. zorg gedragen voor een correcte organisatie van het Jan Willem
van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg. De T.C. is met vlag en wimpel geslaagd: alles was
weer tot in de puntjes geregeld.
Uitslag: 1. Nijmegen
2. Deventer
3. Apeldoorn en Zwolle
De P.J. de Vosbokaal, de vroegere Fair Play-prijs, stond in 2007 in Winterswijk.
Op 16 juni nam de S.Z.O. deel aan het IJssel- en Berkeltoernooi in Voorst.
Zwolle eindigde als nummer 3.
Op 26 september konden scheidsrechters bij v.v. Berkum de Shuttle-run-test lopen en/of de
spelregeltoets afleggen. Aantal deelnemers aan de test: 80; geslaagd: 77.
De voorronde van de jeugdspelregelwedstrijden werd op 11 februari gehouden bij vv.
Nieuwleusen.
Uitslag: 1. Nieuwleusen I
2. Nieuwleusen II
3. Heino II (een meisjesteam)
Het spelregelteam van de S.Z.O. bestond uit K.H. Klaassen, Berend Rorije en Henk van de
Beld. Op 16 november deed het team mee aan de spelregelwedstrijd om de Peperbus, een
wedstrijd voor de groepen in COVS district Oost. Zwolle eindigde hier als vijfde.
Op 26 maart verzorgde Teus van Hattum de technische avond in De Vrolijkheid.
Beïnvloeding, houding en mentale weerbaarheid van de scheidsrechter waren het onderwerp.
De S.Z.O. heeft, samen met de groep Nijverdal, een technische dag georganiseerd bij vv.
Heino, op 27 januari. Naast een veldtraining kende het programma een bijeenkomst in de
kantine, waarop allerlei facetten van het voetbalspel, en de invloed van de scheidsrechter, aan
de orde kwamen.
Op 19 maart 2007 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Café Restaurant "De
Vrolijkheid" gehouden.
J. van der Veen werd herkozen als voorzitter en F.M. Mulder als commissaris.
Het bestuur bestond in 2007 uit de volgende personen:
J. van der Veen, voorzitter, W. Weuring, secretaris, A.J. de Roo, penningmeester,
H. Schrik, commissaris en F.M. Mulder, commissaris.
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De COVS had voor de volgende leden een onderscheiding:
25 jaar lid: C. Bouw en D. Ruiter,
40 jaar lid: J. Broekhuis en A.W.C. Hoogendoorn.
60 jaar lid: P. de Leeuw.
Het ledental op 1 januari 2007:
nieuwe leden in 2007:
vervallen leden in 2007:
het ledental op 31 december 2007:

169
17
11
175

M.H. Blankvoort organiseerde op 8 donderdagen in september tot en met april de
Klaverjaswedstrijden in Café Restaurant "De Vrolijkheid".
Eindstand:

1. Dick Lamers
2. Bertus van der Weerd
3. Fred Savelkoel
4. Klaas Klaassen
5. Ben Bastiaan
6. Wim Berse

7. Marinus Blankvoort
8. Teun van Unen
9. Erwin Klaassen
10. Dick Ruiter
11. Joop Tabak
12. Gradus Wezenberg

Wout en Wilma Jongman uit Emmeloord verzorgen al jaren op voortreffelijke wijze de layout en de samenstelling van het clubblad. Het clubblad is in 2007 5 keer verschenen. Het blad
vormt voor bestuur en leden een goed communicatiemiddel.
Op vrijdag 21 december streepten, krasten of stempelden zo’n 50 aanwezigen ingespannen
door of op getallen tijdens de Kerstbingo in Café Restaurant "De Vrolijkheid" te Zwolle.
De families Van der Veen, Mulder en Jongman hadden gezorgd voor een prima prijzenpakket.
Een geslaagde avond.
In Hattemerbroek en Emmeloord kunnen leden trainen. Het aantal trainende leden in
Emmeloord is min of meer stabiel, de groep in Hattemerbroek groeit.
Zwolle, 31 december 2007.

W. Weuring
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