SCHEIDSRECHTERSVERENIGING
Opgericht 14 januari 1924

“Zwolle en Omstreken”
Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970

JAARVERSLAG SECRETARIS a.i. 2008
Inleiding
De secretaris Wim Weuring had vorig jaar reeds aangegeven, dat hij zich op de Algemene Ledenvergadering van 2008, wanneer hij periodiek aftredend zou zijn, niet herkiesbaar zou stellen. Het secretariaat
werd nadien door hem nog wel draaiende gehouden en met support van de voorzitter kwamen toch nog
diverse zaken op “zijn pootjes” terecht. Op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2008, werd door
Wim aangegeven, dat er toch haast zou moeten worden gemaakt met het vinden van een opvolger, omdat
hij niet een jaar lang op interim-basis secretariaatswerkzaamheden zou willen uitvoeren.

Samenstelling bestuur
Aan het begin van het kalenderjaar had het bestuur de volgende samenstelling:
J. (Hans) van der Veen
W. (Wim) Weuring
A.J. (Bert) de Roo
H. (Henk) Schrik
F.M. (Fred) Mulder

voorzitter;
secretaris;
penningmeester;
commissaris 1;
commissaris 2.

In het kalenderjaar 2008 is het reeds jaren gevoerde beleid, zoals dat door de leden wordt beoogd, voortgezet. Na een aantal informele en formele gesprekken met een beoogde kandidaat, wordt de vacature van
secretaris met ingang van 1 augustus door Jan Lahuis ingevuld, weliswaar op interim-basis, omdat de
formele benoeming op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van 2009 moet plaatsvinden.
Het bestuur heeft in het kalenderjaar 2008 vier bestuursvergaderingen belegd. De eerste vergadering
werd gehouden bij de voormalige secretaris Wim Weuring. Deze vergadering stond hoofdzakelijk in het
teken van de organisatie van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2008 (zie hierna). Voor het
nieuwe seizoen 2008-2009 werd naast een vergaderschema ook een activiteitenoverzicht opgesteld. De
bestuursvergaderingen zullen voortaan worden gehouden bij Henk Schrik, bestuurslid van de SZO.
Zwolle is toch het meest centrale punt van de woonplaatsen van de bestuursleden. In het nieuwe seizoen
werd reeds 3 keer vergaderd, waarbij de uiteenlopende agendapunten aan de orde zijn gesteld. Voor de
vastgestelde besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen verwijs ik naar de website www.covs.nl onder
de rubriek “Verenigingen – Zwolle (513) – Notulen”. De secretaris van een vereniging is de “spil” in een
organisatie. Om een vereniging goed te kunnen besturen moet er een goede samenwerking zijn met de
voorzitter en penningmeester. Afgaande op de achter mij liggende periode kan worden vastgesteld, dat er
een hoge mate van samenwerking binnen het bestuur aanwezig is.
Naast de eigen bestuursvergaderingen woonde een delegatie van het bestuur ook de vergaderingen bij
van COVS District Oost (de JADV), die zoals te doen gebruikelijk worden gehouden in het clubhuis van
de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. en van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS
Nederland, dat dit jaar door het VCN – in de nieuwe samenstelling – op 24 mei 2008 werd gehouden in
Hoogland. Een afvaardiging van het bestuur woonde ook het overleg bij van de 13 COVS-groepen met
het districtsbestuur van COVS District Oost ter voorbereiding op het overleg met de KNVB District Oost,
dat werd gehouden op 20 oktober 2008 te Deventer.

De leden
De ledenadministratie wordt verzorgd door de penningmeester. Hij onderhoudt daartoe de contacten met
de Ledenadministratie van COVS Nederland. Door de Ledenadministratie van COVS Nederland worden
ook de kwartaalnota’s van het hoofdbestuur naar de COVS-groepen verzonden. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de ledenadministratie bij de penningmeester wordt ondergebracht. Het ledental is in het
verslagjaar enigszins gedaald. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2008 was het ledental 174.
Gedurende het verslagjaar hebben 8 leden hun lidmaatschap opgezegd. Eén lid is afgevoerd omdat zijn

Jaarverslag 2008 secretaris a.i. Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.

pagina 1

woon- of verblijfplaats onbekend is. Daarnaast heeft het bestuur 4 leden afgevoerd omdat zij niet hebben
voldaan aan hun financiële verplichtingen. Gedurende het verslagjaar hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld. Het aantal leden per 1 januari 2009 bedraagt derhalve 171.

Algemene Ledenvergadering 2008
De jaarlijks statutair verplichte Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2008 werd opnieuw gehouden
in Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle. Het bestuur kan met veel genoegen terugblikken op deze
vergadering. De opkomst van de leden (44 personen) was goed. Een goed gevulde zaal en naar later bleek
een prima sfeer. Nadat de voorzitter de ere-voorzitter, ere-leden, leden van verdienste, vertegenwoordigers van de COVS District Oost en van de KNVB District Oost, hartelijk welkom had geheten, werd de
agenda in een vlot tempo afgehandeld. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmees-ter
werden door de Algemene Vergadering goedgekeurd en vastgesteld. De exploitatie (baten- en lastenrekening) van de vereniging ziet er gezond uit. Vanuit de vergadering werd aan het bestuur voorgesteld
om het jaarverslag van de secretaris niet tè beknopt op te stellen, maar hiervan een goed gedocumenteerd verhaal te maken, aangezien het per slot van rekening een naslagwerk voor later is. Het bestuur
heeft hiervan kennis genomen. Bij punt 10 (“bestuursbeleid”) werd langer stil gestaan. Met name de
Technische Commissie (TC) kan wel nieuwe mensen gebruiken. Maar het valt niet mee om leden hiervoor warm te krijgen. Gelukkig heeft de TC tijdig “nieuw bloed” gekregen. Het bestuur is zeer ingenomen
met de toezegging van de leden Berend Rorije en Henk van den Beld om zitting te nemen in de TC. De
voorzitter maakte bij dit agendapunt ruimte vrij om enkele jubilarissen in het zonnetje te zetten. Naast
de jubilarissen, die 25 jaar (H. Schrik, A. Slijkhuis, J. van der Veen en L. van de Weerd) of 40 jaar (J.
Tabak) lid zijn, was er bijzondere aandacht voor Jan Lensink. Hij is recordhouder in Nederland voor wat
betreft het lidmaatschap van de COVS: 70 jaar lid! Iedereen was tijdens de vergadering onder de indruk
van zijn 91-jarige verschijning: kaarsrecht, goed “bij de pinken”, en lichamelijk en geestelijk helemaal fit.
Ongetwijfeld het oudste lid van COVS Nederland. De voorzitter van COVS District Oost had enkele geschenken voor hem meegebracht. De heer Lensink was samen met zijn vrouw aanwezig. Naast de oorkonde voor de heer Lensink, kreeg mevrouw Lensink een boeket bloemen. Het zelfde gold voor Piet de
Leeuw uit Kampen, die vorig jaar 60 jaar lid was van de COVS. Toen was de nieuwe oorkonde echter nog
niet gereed, zodat deze dit jaar aan hem werd uitgereikt. Geert Vrieling uit Nieuwleusen werd ook in het
zonnetje gezet. Hij fluit bijna 45 jaar maar moet binnenkort stoppen vanwege zijn 70-jarige leeftijd. Twee
leden van de SZO kregen de Gouden Scheidsrechter van COVS Nederland opgespeld. Gelet op hun vele
verdiensten voor de COVS in het algemeen en de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. in het bijzonder
hebben Klaas Muis en Fred Mulder deze onderscheiding verdiend. Jan Lahuis, voormalig secretaris van
COVS Nederland kwam speciaal naar Zwolle om zijn vriend uit het voormalige BCN toe te spreken en de
Gouden Scheidsrechter op te spelden. Klaas heeft diverse functies vervuld binnen de SZO, voorzitter van
COVS District Oost en binnen het Hoofdbestuur van COVS Nederland, de portefeuille Technische Zaken,
Veld- en Zaalvoetbal. Fred Mulder kreeg de speld opgespeld door de secretaris van COVS District Oost,
de heer E.J. Broekhuis. Fred is al vanaf de 70-er jaren bezig met de SZO. Ook nu nog steeds bestuurslid
met de portefeuille redactiecommissie van het clubblad “Scheidsrechterskontakt”, molestaties en de Fair
Playcommissie. Voor beide COVS-leden is deze onderscheiding meer dan verdiend. Bij het agendapunt
“bestuursverkiezing”, legde de afgetreden secretaris uit waarom hij zijn functie als secretaris van de SZO
wenste neer te leggen. Wim Weuring werd in 1996 benoemd tot secretaris van de SZO. Hij kan de functie
niet goed meer verenigen met zijn (privé-)werkomstandigheden. Hij dankte het bestuur en de leden voor
het prachtige nieuwe scheidsrechtersoutfit en dankte het bestuur en de Algemene Vergadering voor het
in hem gestelde vertrouwen, gedurende de afgelopen 12 à 13 jaar. Naast alle huldigingen had de vergadering een vlot verloop en werden alle voorgelegde bescheiden door de Algemene Vergadering goedgekeurd en vastgesteld. Tijdens de vergadering werd ook aandacht besteed aan het feit, dat David van de
Graaf op 17 januari 2008 zijn 1700ste wedstrijd floot. Hij heeft alles bijgehouden. Zijn eerste wedstrijd
was op 23 februari 1981. Maar wat voor Geert Vrieling geldt, is aan het eind van dit seizoen ook van
toepassing op David. Op 21 juni 2009 wordt David ook 70 jaar en zal hij de fluit aan de wilgen moeten
hangen. Als waardering kreeg hij de SZO-speld en een boeket bloemen voor het thuisfront.

Lief en Leed
Ook in het verslagjaar 2008 hebben de leden van de SZO te kampen gehad met lief en leed. Bij sport is
het niet ongebruikelijk dat mensen in de “lappenmand” terecht komen. In sommige gevallen was er zelfs
een ziekenhuisopname noodzakelijk. Daar waar mogelijk heeft het bestuur van de SZO haar adhesie
betuigd en in enkele gevallen werd er ook een bloemetje overhandigd. Daarnaast is ons weer een aantal
leden ontvallen. Om te voorkomen dat we iemand zullen vergeten, worden in dit jaarverslag geen namen
genoemd. In de meeste gevallen werd er gewag van gemaakt in het clubblad “Scheidsrechterskontakt”.
In de gevallen waar de droeve berichten het bestuur tijdig bereikten, heeft het bestuur haar deelneming
betuigd in de vorm van kaarten of aanwezigheid op de begrafenis of de crematie.
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Kaartcompetitie
Op 10 april 2008 werd de laatste kaartavond van het seizoen 2007-2008 gehouden. Maar liefst 21 kaartliefhebbers hadden de weg naar Café Restaurant De Vrolijkheid gevonden. Het werd weer een gezellige
laatste ronde met tussendoor een warme hap van de SZO. Er werd sportief en soms zeer hoorbaar “nagekaart”. Na deze laatste speelronde kon de eindstand van de kaartcompetitie worden opgemaakt. De 6
beste scores telden mee voor de eindstand. Omdat bij de tussenstanden de onderlinge punten redelijk
dicht bij elkaar lagen, hadden veel spelers nog kans op een prijs. Nadat de punten waren geteld, kon de
volgende balans worden opgemaakt.
1. Teun van Unen
2. Klaas Klaassen
Fred Savelkoel
4. Eduard Klaassen
5. Antonia Bastiaan
6. Gerrit Kuiper
7. Wim Berse
8. Hans van der Veen
9. Netty Mulder

Eindstand kaartcompetitie seizoen 2007 - 2008
30388 punten
10. Gradus Wezenberg
30044 punten
11. Ep Vinke
30044 punten
12. Bertus van der Weerd
29850 punten
13. Jan Pessink
29765 punten
14. Marinus Blankvoort
29726 punten
15. Dick Ruiter
29019 punten
16. Herman Snijder
28923 punten
17. Fred Mulder
28675 punten
18 Ben Bastiaan

28579
28443
28066
28053
28035
27663
27601
27505
25735

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

De eerste 7 vielen in de prijzen en kregen een envelop met inhoud overhandigd van de competitieleider
Marinus Blankvoort. Na een extra controle werd de eindstand naderhand gecorrigeerd, zoals deze hier
boven in het schema is weergegeven. In de loop van het kalenderjaar werd reeds een begin gemaakt met
de kaartcompetitie van het seizoen 2008-2009.

Training
De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2007-2008 twee trainingsgroepen. Eén in Emmeloord, onder leiding van Jan Jongman, en één in Hattemerbroek, onder leiding
van Jos Huis in ’t Veld.
De trainingsgroep Emmeloord kent altijd een zeer hechte groep, veelal bestaande uit dezelfde personen.
Zo’n 10 à 15 leden van de SZO werken daar elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 onder leiding van
Jan Jongman en Gerrit Meun aan hun conditie. Deze training wordt verzorgd op het sportcomplex van
de Voetbalvereniging Flevo Boys te Emmeloord. De trainingsgroep Emmeloord start het nieuwe seizoen
2008-2009 op dinsdag 19 augustus 2008 van 20.00 – 21.30 uur.
De trainingsgroep Hattemerbroek kan terugzien op een geslaagd seizoen. Een hoge trainingsopkomst,
veel nieuwe gezichten, het enthousiasme waarmee werd getraind en de goede sfeer. Dit alles kreeg een
passend slot, zoals ieder seizoen, met een gezamenlijk etentje bij Restaurant Jan Steen in Heino. Ook
hier weer een grote opkomst en goed eten in een ongedwongen sfeer. Trainer Jos Huis in ’t Veld kreeg
een leuke attentie aangeboden. En dan is het aan het eind van een seizoen stil en onwennig om niet
meer in je vaste ritme te zitten. De trainer heeft voor de vakantieperiode geen trainingsschema’s meegegeven, omdat hij er nog steeds vanuit gaat, dat bij het begin van de trainingen iedereen een bepaalde
basisconditie heeft. Hij gaat er vanuit dat iedereen enig duurwerk in de “pocket” heeft zodat bij het begin
van het seizoen direct gericht kan worden gewerkt aan de scherpte, het korte werk. De eerste trainingsavond staat gepland voor donderdag 14 augustus 2008, aanvang 20.00 uur. Er is voor de donderdagavond gekozen, omdat bij het begin van het seizoen op de dinsdagavond meestal het bekerprogramma
wordt afgewerkt.

Jeugdspelregelwedstrijden
Vanwege de geringe belangstelling is de spelregelwedstrijd om de Zwollebokaal niet gehouden. In plaats
daarvan werd op 8 februari 2008 door een spelregelteam van de SZO deelgenomen aan een oefenwedstrijd tegen twee jeugdspelregelteams van de s.v. Nieuwleusen. Dit ter voorbereiding van de spelregelteams van s.v. Nieuwleusen op de deelname aan de IJsselcup. De eindstand van de oefenavond luidde
als volgt:
1. Nieuwleusen 1 (332 punten) 2. SZO (298 punten) 3. Nieuwleusen 2 (261 punten). Persoonlijk winnaar
werd Ruben Brinkman met de maximale score van 115 punten.
Op vrijdag 22 februari 2008 werd de strijd om de IJsselcup gehouden in het clubgebouw van de v.v.
Nieuwleusen. De IJsselcup wordt gehouden tussen de 3 beste teams van de groepen Zwolle en Deventer.
Namens de groep Zwolle werd deelgenomen door twee teams van de v.v. Nieuwleusen, vanuit Deventer
werd deelgenomen door de verenigingen Harfsen 1 en 2 en Overwetering.
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De jury bestond uit de heren H. Harleman (Deventer), G. Vrieling (Zwolle) en J.S.D. Wissink (Zwolle).
Vragensteller was de heer A.J. de Roo en het secretariaat werd verzorgd door de heer H. Schrik. Net als
in voorgaande jaren waren de teams van Nieuwleusen te sterk voor de teams uit Deventer. De eindstand
was:
1.
2.
3.
4.
5.

Nieuwleusen II
Nieuwleusen I
Harfsen I
Overwetering
Harfsen II

267
231
219
207
173

punten
punten
punten
punten
punten

Persoonlijk winnaar werd Sander Schuurman van Nieuwleusen. Nieuwleusen II en Harfsen mochten
door naar de districtsfinale, die werden gehouden op vrijdag 14 maart 2008.
Op vrijdag 14 maart 2008 streed het jeugdspelregelteam van s.v. Nieuwleusen in de districtsfinale jeugdspelregelwedstrijden van COVS District Oost voor een plaats in de landelijke finale. De organisatie was
dit keer in handen van de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. onder auspiciën van de spelregelcommissie van COVS District Oost. Tegenstanders in Nijverdal waren die avond Quick ’20 uit Oldenzaal,
WNA uit Apeldoorn, v.v. Reutum, Harfsen en MEC uit Miste. Nieuwleusen kon het in de finale niet bolwerken tegen deze jeugdploegen en legde uiteindelijk beslag op de 5 e plaats. Na de eerste ronde, die bestond uit leesvragen, schaarde het team zich in de middenmoot. Daarna volgden de schriftelijke vragen.
Het team van Nieuwleusen bestond uit een jonge ploeg, die nog maar kort bezig is met de spelregelwedstrijden. Het bereiken van de districtsfinale was daarom al een heel goede prestatie. Onder leiding van
Jorrit Knol en Martin de Weerd zal dit team ongetwijfeld sterker worden en misschien volgend jaar weer
een gooi doen naar een plaats in de landelijke finale. Het eindklassement zag er als volgt uit:
1. Reutum met 408 punten;
2. WNA met 363 punten;
3. MEC met 319 punten;
3. Quick ’20 met 319 punten;
5. Nieuwleusen met 302 punten;
6. Harfsen met 233 punten.
Het individuele klassement werd gewonnen door Jeroen Lammerink van Reutum met 107 punten van de
maximaal te behalen 108 punten.
De kampioen uit COVS District Oost, v.v. Reutum, werd vervolgens opnieuw kampioen van Nederland.
Ook in een vernieuwde toernooiopzet, waarbij leesvragen uitgebreid waren met beeldfragmenten, staken
de Tukkers met kop en schouders boven de rest uit. Sinds 2003 heeft de v.v. Reutum alle landelijke
finales gewonen. Vol lof waren zij over de extraprijs, die zij vorig jaar uit handen van “oud” Betaald Voetbalscheidsrechter René Temmink mochten ontvangen. Aanwezig zijn op de “Kick-off” van de scheidsrechters uit het betaalde voetbal.
De finale op 12 april 2008 werd evenals vorig jaar in Deventer gehouden en onder auspiciën van de LCS
(Landelijke Commissie Spelregels) van het Verenigingsbestuur COVS Nederland georganiseerd. Ook nu
had René Temmink de algehele leiding. COVS-voorzitter Johan Dollekamp verwees in zijn openingswoord naar een nieuwe pilot rond “sportiviteit en respect” waarin COVS en KNVB proberen bij de jongste
voetballers deze begrippen zodanig vorm te doen krijgen dat langzamerhand waarden en normen weer in
de pas gaan lopen en al te veel uitwassen worden voorkomen. De voorzitter van COVS Nederland reikte
na afloop de prijzen uit. René Temmink overhandigde een bezoek aan Zeist uit aan de nummer 2 (Con
Zelo uit Waarland) en KNVB-scheidsrechterskostuums aan de nummers 1, de unieke prestatie van de
jongens van v.v. Reutum. De einduitslag luidde als volgt:
1. v.v. Reutum met 350 punten;
2. v.v. Con Zelo met 312 punten;
3. MEC met 309 punten;
4. WWNA met 288 punten;
5. Gelegenheidsteam (reserve-spelers) met 222 punten;
6. Aarlanderveen met 194 punten.
Winnaar van het persoonlijk klassement werd Matthijs Kolman van de v.v. Reutum. De aanmoedigingsprijs ging naar Manouk Sloothaak van Aarlanderveen.

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams
Op 4 februari 2008 werd door een spelregelteam van de SZO deelgenomen aan de Jan Visserbokaal.
Deze spelregelwedstrijd wordt sinds jaar en dag georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging
Apeldoorn e.o. Er streden 7 teams om de ereplaatsen. Het team van coach Klaas Klaassen, bestaande uit
Berend Rorije, Henk van de Beld en Rein van Leeuwen, kon echter niet meestrijden voor de hoofdprijs.
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Op 4 april 2008 vond in het clubgebouw van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. de districtsfinale spelregelwedstrijden voor COVS-teams plaats. De SZO had zich hiervoor helaas niet weten te
plaatsen. Wel was een lid van onze vereniging aanwezig als jurylid. Het werd een leerzame avond. De
schriftelijke vragen kende een andere opzet, die bij de deelnemers in goede aarde viel. De eindstand van
deze avond luidde als volgt:
1. Apeldoorn – 294 punten;
4. Almelo – 223 punten;
2. Deventer – 268 punten;
5. Doetinchem – 210 punten.
3. Enschede – 224 punten;
Persoonlijk winnaar werd – na barrage – Frans Willem Kouwer van de Scheidsrechtersvereniging
Apeldoorn e.o..
Op 17 mei 2008 volgde de Landelijke Finale Spelregelwedstrijden voor COVS-teams. Door COVS District
Zuid II was de organisatie toegewezen aan de Scheidsrechtersvereniging Sittard/Geleen e.o.. In het
Hubertushuis in Geleen wist COVS-groep ’t Gooi de titel met succes te prolongeren. Het was de vierde
keer in het bestaan van ’t Gooi, dat de felbegeerde titel in de wacht werd gesleept. Eerder lukte dat in de
jaren 2002, 2003 en 2007. ’t Gooi wist de rivaal uit haar eigen district West I, de SCU (Utrecht), net voor
te blijven. Dit moest echter wel geschieden na een barrage, want na de reguliere schriftelijke ronde,
mondelinge en quizronde, stonden beide COVS-groepen “broederlijk” naast elkaar met ieder 367 punten.
De barrage werd dus uiteindelijk gewonnen met 18 – 15 door de COVS-groep ’t Gooi. De deelnemer
namens COVS District Oost, de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. legde verdienstelijk beslag op
het “brons”. De heer Ruud Guyt, wethouder van Sport van de gemeente Sittard-Geleen, kon na afloop
een inwoner van zijn eigen gemeente blij maken met de eerste prijs in het individueel klassement. Wil
Versluis was met 143 punten van de maximaal haalbare 156 punten de beste scorende deelnemer. Na
alle formaliteiten werd de geslaagde dag afgesloten met een keurig verzorgd buffet. Voorzitter van COVS
Nederland, de heer Johan Dollekamp sloot af met de woorden “Sittard-Geleen had het goed voor elkaar”.
De einduitslag luidde als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

’t Gooi (West I) met 385 punten (na barrage 18 pnt);
Utrecht (West I) met 382 punten (na barrage 15 pnt);
Apeldoorn (Oost) met 351 punten;
De Langstraat (Zuid I) met 345 punten;
Sittard/Geleen (Zuid II) met 321 punten;
Rijnmond (West II) met 297 punten;
Drachten (Noord) met 294 punten;
Venlo (Zuid II) met 287 punten.

Op 21 november 2008 werd door COVS District Oost één van de beide voorronden (halve finales) georganiseerd. De Scheidsrechtersvereniging Winterswijk e.o. werd gevraagd om de organisatie op zich te
nemen. De wedstrijd werd gehouden in de kantine van de v.v. Winterswijk. Er namen 4 spelregelteams
deel, te weten de Scheidsrechtersverenigingen Apeldoorn e.o., Arnhem e.o., Doetinchem e.o. en de organiserende groep Winterswijk. Nadat de voorzitter van de COVS-groep Winterswijk, Willie Dorsthorst, de
aanwezigen welkom had geheten, werd de regie overgedragen aan de juryvoorzitter Gert Schol. Andere
juryleden waren Andries Versloot, Gerben Koeslag, Antoon Papen en Frits Brinks. Vragensteller was
Rinus van Amersfoort. Jan Elferink verzorgde het wedstrijdsecretariaat. De einduitslag luidde als volgt:
1.
2.
3.
4.

Apeldoorn met 257 punten;
Doetinchem met 223 punten;
Arnhem met 206 punten;
Winterswijk met 205 punten.

Persoonlijk winnaar werd Rein van Werven van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. met 106
punten.
Op 28 november 2008 werd de andere halve finale van COVS District Oost gehouden. De organisatie
was in handen van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. De regie was in handen van juryvoorzitter
Toon Schutte. De jury werd verder gevormd door Hans van der Veen, Frits Brinks, Tonnie ter Huerne en
Geert Vrieling. Vragensteller was Piet Oldeman. Het secretariaat werd verzorgd door Jan Lahuis. In
tegenstelling tot eerdere berichten deed de SZO toch mee met een spelregelteam. Het was een spannende
strijd, met name om de ere-plaatsen, die recht geven op deelname aan de Districtsfinale. Deze wordt gehouden op vrijdag 20 maart 2009 in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Deventer, aan de
Keurkampstraat 5 te Deventer. Met nipt verschil van slechts 9 punten werd de Scheidsrechtersvereniging Deventer e.o. winnaar. Winnaar van het individueel klassement werd de heer Jan Tabak van de
COVS-groep Almelo met 113 punten van de maximaal te behalen 128 punten. Tweede werd de heer Han
Marsman van de COVS-groep Deventer met 108 punten. Derde werd Alexander IJsendorn, eveneens van
de COVS-groep Deventer met 107 punten. De einduitslag luidde als volgt:
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1. Deventer met 314 punten;
2. Almelo met 305 punten;
3. Nijverdal met 232 punten;

4. Hengelo met 196 punten;
5. Zwolle met 189 punten.

Jan Willem van Essen Futsaltoernooi
Het traditionele Jan Willem van Essen futsaltoernooi van COVS District Oost vond weer plaats in Sporthal ’t Huiken te Elburg. Om twee poules van 5 teams te krijgen deed de SZO mee met twee teams. Het
toernooi kende een sportief en spannend verloop, mede dankzij de goede arbitrage door de scheidsrechters Jan Postma, Henri van de Vosse en Jaap van Werven. Voor Jan Postma was dit zijn laatste toernooi.
Jan had vroegtijdig kenbaar gemaakt te willen stoppen. Na afloop werd hierbij stil gestaan en ontving hij
uit handen van de toernooiorganisatie naast een enveloppe met inhoud tevens een boeket bloemen voor
de thuisbasis. Het team van Zwolle speelde een ongelukkig toernooi. De verwachtingen waren misschien
te hoog gespannen, maar het geluk was ook niet mee. De eerste wedstrijd tegen Apeldoorn werd 1–1, terwijl de SZO het betere van het spel had. Tegen Almelo werd ongelukkig met 2–3 verloren, nadat de SZO
kort voor tijd nog met 2–1 voorstond! Deze teleurstelling werd tegen Hengelo weggespeeld met een ruime
4–0 overwinning, maar de SZO kon zich niet meer plaatsen voor de prijzen. De laatste wedstrijd tegen
koploper Nijmegen werd gelijk gespeeld met 1–1. Zo eindigde de SZO met 5 punten als derde in de poule
en was uitgeschakeld voor de hoofdprijzen. Nijmegen en Almelo werden de nummers 1 en 2 in poule A.
In poule B deed de SZO 2 niet mee om de prijzen. Forse nederlagen werden sportief en manmoedig gedragen. Van Zutphen werd met 0–9 verloren. Tegen Nijverdal ging het al iets beter, 0–8 verlies! In de
wedstrijd tegen Deventer werd zelfs (ja, door de voorzitter!) gescoord, maar de nederlaag met 1–6 was een
feit. De hoop was gevestigd op de laatste wedstrijd tegen Winterswijk. Ook zij hadden nog 0 punten. Dat
zou dus wel moeten kunnen lukken. Maar de “pijp was leeg” en de nederlaag (0–4) een feit. Nijverdal en
Zutphen werden eerste en tweede in poule B. De strijd om de 3 e en 4e plaats werd na strafschoppen gewonnen door de groep Almelo. De finale tussen Nijmegen en Nijverdal was spannend en er werd ook behoorlijk strijd geleverd. De eindstand bleef steken op 2–2, zodat penalty’s de beslissing moest brengen.
Nijmegen was koelbloediger vanaf de penaltystip en won na strafschoppen met 10–9. De prijsuitreiking
werd verricht door de voorzitter van COVS District Oost, de heer Gerhard Langenkamp. De ere-voorzitter
van de SZO, de heer Jan Wissink viel de eer te beurt om de Piet de Vos Fair Play Bokaal te mogen uitreiken. Deze fraaie beker ging naar het team van de SZO 1. Tot slot de complimenten van de deelnemende teams voor de goede organisatie en de weer prima verzorgde lunch onder de bezielende leiding van de
voorzitter van de Technische Commissie, bestuurslid Henk Schrik.

Veldvoetbaltoernooi
Het bestuur en de commissie IJssel- en Berkeltoernooi kunnen met plezier en voldoening terug kijken op
het jaarlijks terugkerende toernooi, dat op 14 juni 2008 werd gehouden op de velden van de v.v. Voorst.
Dit jaar werd gekozen voor een andere opzet. Secretaris Gerrit Pas was er een avond goed voor gaan
zitten om te proberen de elftallen meer wedstrijden en minuten in actie te laten komen. Na veel gepuzzel
kwam de volgende oplossing uit de bus: alle elftallen in een beker en 5 willekeurige wedstrijden laten
spelen, zodat een ieder al minimaal aan 5 x 15 minuten voetbal toe zou komen. Het bestuur van
Zutphen vond het een goed voorstel en voorzitter Gerhard Langenkamp van het districtsbestuur COVS
Oost werd uitgenodigd om op de laatste trainingsavond te loting te verrichtten. Acht elftallen hadden
zich ingeschreven en verschenen netjes op tijd. In de voorrondes speelde ieder team tegen 5 elftallen en
2 elftallen werden ontlopen. Vanaf 10.00 uur werd er volop en sportief gespeeld en beet Zwolle het spits
af tegen de groep Doetinchem. De wedstrijd op het andere veld was Nijmegen – Apeldoorn. In beide
wedstrijden werden de punten gedeeld. De angst dat er veel wedstrijden in een gelijke score zouden
eindigen met weinig doelpunten werd gelukkig niet bewaarheid. Rond de klok van kwart voor één
hadden Liesbeth en Jan Heppen met hulp van enige bestuursleden van de COVS-groep Zuphen een
voortreffelijke broodmaaltijd gereed gezet. Mede dankzij de sponsoring van Bakkerij Verbeek en Joop
Breukink lieten alle aanwezigen zich het brood en de melk goed smaken. Vooral door deze gezamenlijke
broodmaaltijd laat de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. altijd zien waartoe een kleine vereniging in
staat is. De eindstand na alle voorronde wedstrijden zag er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Nijmegen
Deventer
Nijverdal
Enschede

13 punten
10 punten
10 punten
8 punten

5.
6.
7.
8.

Apeldoorn
Zutphen
Doetinchem
Zwolle

6
4
2
1

punten
punten
punten
punt

Om de uiteindelijke finalisten iets meer rust te gunnen werd er eerst begonnen met een wedstrijd tussen
Nijmegen – Enschede en Deventer – Nijverdal om zodoende vast te kunnen stellen wie er zouden strijden
in de grote en kleine finale. Nijmegen en Enschede hielden elkaar lang in evenwicht maar de Tukkers
met hun niet aflatende enthousiasme en strijdlust wisten met een klinkende 2-0 overwinning zich te
plaatsen voor de grote finale. Nijmegen plaatste zich voor de strijd om de bronzen beker. Deventer en
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Nijverdal hielden elkaar als goede buur goed in evenwicht en wisten het nylon niet in beweging te brengen: 0-0. Stafschoppen dus. Deventer sloeg daarin genadeloos toe en de Overijsselse finale bestond uit
Deventer tegen Enschede. De 4 elftallen kregen enkele ogenblikken rust zodat Apeldoorn – Zutphen en
Doetinchem – Zwolle konden gaan strijden om de verdeling van de plaatsen 5 tot en met 8. In een leuke
en aantrekkelijke wedstrijd speelden Enschede en Deventer om de eerste en tweede plaats. Deventer
hield de gelederen goed gesloten en wist toen misschien al dat als het op strafschoppen aan zou komen,
zij reeds ervaring hadden door de vorige wedstrijd. Het werd inderdaad gelijk, 0-0. De Deventeraren
hadden Vrouwe Fortuna op de deklat van de goal. Het was uiteindelijk de Scheidsrechtersvereniging
Deventer e.o., die na de 20ste strafschop de titel van “Kampioen van COVS District Oost” in de wacht
sleepte, zodat de wisselbeker mee ging naar de koekstad. De COVS-groepen Deventer en Enschede
plaatsten zich hier mee voor de Landelijke Finale Veldvoetbal van COVS Nederland dat in 2009 volgens
het vastgestelde rooster wordt gehouden in COVS District Zuid I. In de kleine finale wist Nijmegen als
titelverdediger geen potten te breken en met een niets aan het toeval overlatende 4-0 overwinning sloeg
Nijverdal duidelijk toe. Einstand:
1.
2.
3.
4.

Deventer
Enschede
Nijverdal
Nijmegen

5.
6.
7.
8.

Apeldoorn
Zutphen
Zwolle
Doetinchem

Na afloop werden door de voorzitter van Zutphen, Marco Arnoldus nog enkele mensen en organisaties in
het zonnetje gezet i.v.m. het welslagen van het toernooi namelijk de scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, de verzorger Harrie Leijdelmeijer, de sponsoren, v.v. Voorst en alle andere helpers. Een speciaal
applausje was er voor de catering van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o..
COVS districtsvoorzitter Gerhard Langenkamp deelde hierna met een applaus voor elk genoemd team de
bekers uit en kreeg de winnaar van de belangrijkste beker, die werd uitgedeeld voor Fair Play, het grootste applaus n.l. de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o..

De Redactiecommissie
De Redactiecommissie is er met vereende krachten weer in geslaagd om het clubblad 5 maal per jaar uit
te brengen. Fred Mulder heeft de redactie van het clubblad in zijn portefeuille. Hij is samen met Wout en
Wilma Jongman de stuwende krachten in deze commissie. Vanuit het bestuur zijn er altijd de vaste
rubrieken “voorwoord van de voorzitter”, “bestuursmededelingen” en “lief en leed”. Het is vaak in het
clubblad gememoreerd, dat ook individuele leden van de SZO een bijdrage kunnen leveren, als daartoe
de behoefte bestaat. Zo waren het afgelopen jaar enkele actieve en sportieve leden van de SZO in de
“spot-lights”. Ook werd tussentijds stil gestaan bij de uitgevoerde activiteiten en het verloop van de
Algemene Ledenvergadering.

Technische Commissie
Bij het begin van dit kalenderjaar waren er personele problemen met de Technische Commissie (TC).
Vanuit het bestuur heeft Henk Schrik dit in zijn portefeuille, doch hij kan het niet alleen. Deze commissie moest worden uitgebreid, want er kwam te veel neer op de schouders van het bestuur. Het bestuur
heeft gericht mensen benaderd voor deze TC. Dat viel uiteraard niet mee. In het clubblad werd reeds een
aantal keren door de voorzitter in zijn voorwoord aangegeven, dat mensen met een SZO-hart zich ook
spontaan bij het bestuur mochten melden.
Het bestuur stelt zich voor dat een TC zicht sterk maakt voor allerlei technische zaken, zoals de conditietest (shuttle-run-test), voetbaltoernooien op het veld en in de zaal, het organiseren van clubavonden
en eventueel het zoeken van sponsoren. Gelukkig werden er uiteindelijk een paar leden bereid gevonden
om de opengevallen plaatsen in de Technische Commissie in te nemen.

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 penningmeester, worden gecontroleerd door een kascommissie. In het verslagjaar gebeurde dat ook vóór dat de
Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 17 maart 2008. Op de Algemene Ledenvergadering bracht de kascommissie bij monde van de heer H. Maat verslag uit. De kascommissie bestaande uit
de heren H. Maat en S. de Jager stelden de Algemene Vergadering voor om het hele bestuur, in casu de
penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging met applaus akkoord. De heer Maat treedt
reglementair af. De heer S. de Jager werd herbenoemd en volgens het rooster van aftreden werd het
reservelid, de heer F. Rigterink, in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve werd benoemd de heer
J. Schoonhoven.
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De Shuttle-run-test
Op woensdag 24 september 2008 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. de jaarlijkse
conditietest (shuttle-run-test). Het bestuur is uiterst tevreden over de organisatie, die door de Technische Commissie, onder leiding van bestuurslid Henk Schrik, werd uitgevoerd. De organisatie geeft over
het algemeen méér werk vooraf, dan op de dag zelf. Het verwerken van de aanmeldingen en vervolgens
de aanmeldingen bevestigen met een brief waarin, het tijdstip, de startserie en het startnummer wordt
vermeld is elk jaar weer een hele klus. Er was één (min) puntje. Er was niet gedacht aan de geluidsinstallatie.
We kunnen spreken van een redelijke opkomt. Iets minder deelname dan vorig jaar. Toch hadden zich
nog 77 personen gemeld. Er bleven 3 weg zonder zich af te melden. Eén persoon meldde zich alleen voor
de spelregeltoets. Zo kwamen er uiteindelijk 73 personen aan de start. Daarvan stapte er één persoon
vroegtijdig uit en haalden er 3 personen het aantal benodigde trappen niet. Van een totaal van 73 deelnemers is het slagingspercentage 94,5 %. Dat is behoorlijk goed, sterker nog, dat is hartstikke goed. De
personen, die het vereiste aantal trappen niet hebben gehaald, konden later in het seizoen in oktober
nog een keer in de herkansing.
De ere-voorzitter, Jan Wissink, verving ons bestuurslid Fred Mulder, die genoot van een mooie vakantie.
De heer Wissink was gevraagd om namens het bestuur de heer H.J. (Henk) van der Worp, die elk jaar
namens de KNAU aanwezig is, te ontvangen, te ondersteunen en te assisteren. Zoals gebruikelijk was
aan de test ook een toets gekoppeld. Deze werd, zoals vanouds door de vertegenwoordigers van de Regiocommissie A van de KNVB, afgenomen. De resultaten worden op deze plaats niet gepubliceerd.
Een woord van dank gaat uit naar de secretaris van COVS District Oost, de heer E.J. (Jan) Broekhuis,
die de administratie namens het districtsbestuur verzorgde. Door de goede samenwerking met de voorzitter en secretaris van de SZO had de hele administratie een vlot verloop.

Kerstbingo
De kerstbingo werd in 2008 gehouden op vrijdag 19 december 2008 bij Café Restaurant De Vrolijkheid
te Zwolle. Er hadden circa 65 mensen de moeite genomen om de reis naar voornoemd etablissement,
“ons vaste honk” te maken, waaronder enkele ereleden en leden van verdienste. De voorzitter Hans van
der Veen heette even na acht uur iedereen van harte welkom. De koffie en twee consumptiebonnen
waren voor rekening van de SZO. Bestuurslid Henk Schrik, die ieder jaar de attenties verzorgt voor de
vrijwilligers van de SZO, moest wegens een fikse griep en spit helaas verstek laten gaan. Er heerste een
heel ontspannen sfeer en toen de voorzitter het woord gaf aan de organisatie van deze clubavond, Wout
Jongman en Fred Mulder, kon de verkoop van bingokaartjes van start gaan. De avond werd verdeeld in
drie gedeelten. In de eerste twee gedeelten werden drie rondjes bingo gespeeld. Het laatste gedeelte werd
één grote ronde, waarna tenslotte werd afgesloten met de verloting. De organisatie kreeg deze avond de
steun van Remco, zoon van Wilma en Wout Jongman, die de nummers van de getrokken bingoballetjes
opnoemde. Het organisatiecomité, bestaande uit de families Jongman, Mulder, Van der Veen en Westerhof, had weer voor leuke attractieve prijzen gezorgd. Gelukkig werden de prijzen behoorlijk gelijkmatig
over de zaal verdeeld, zodat bijna iedereen wel aan haar/zijn trekken kwam. Je kunt bij een leuke
happening altijd, als een soort cliché, zeggen dat de wegblijvers weer iets hebben gemist.

Onderscheidingen
In 2008 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op
de Algemene Ledenvergadering. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar de tekst van de
paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2008”, waarin hieraan uitgebreid aandacht wordt besteed.

Sluiting
Voor een secretaris en penningmeester van een vereniging is het ieder jaar weer een hele klus om de
jaarstukken tijdig gereed te hebben voor verzending naar de leden. Het is ook alsof er ieder jaar weer
meer of iets anders is gebeurd. Zo’n eerste jaar is het voor een secretaris altijd moeilijk om in de voetsporen te treden van een voorganger. Daarnaast is het moeilijk zaken op een rijtje te zetten en deze te
benoemen in een jaarverslag, omdat het eerste half jaar niet bewust wordt meegemaakt. Ondergetekende
is wel een persoon, die van mening is dat zaken, die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd voor het
nageslacht moeten worden vastgelegd. Iedereen doet dat op zijn eigen wijze. In mijn eerste jaarverslag
van de SZO heb ik bewust zoveel mogelijk namen weggelaten. Soms zijn namen niet relevant. Soms heeft
het noemen van namen een negatieve uitwerking.
Ik hoop in ieder geval met dit jaarverslag een beeld te hebben geschetst van de activiteiten, die de revue
bij de SZO zijn gepasseerd. Daarnaast is het een naslagwerk voor de vele generaties na ons. Ik heb dat
op een leesbare en herkenbare stijl gedaan, die past bij ondergetekende.
Hardenberg, 1 januari 2009.
Namens het bestuur, de secretaris a.i. Jan Lahuis.
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