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SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  

  Opgericht 14 januari 1924 

  
  “Zwolle en Omstreken” 
    

  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 
 

JAARVERSLAG SECRETARIS 2009 
 

Inleiding 
 

Vorig jaar heeft u een uitgebreid jaarverslag van de secretaris a.i. ontvangen. De ontvangen feedback 
was verschillend van aard. De één was verbaasd, de tweede was verontrust, omdat voor een eventuele 
volgende secretaris de lat te hoog ligt, de derde was enthousiast, omdat dit jaarverslag beantwoordde 
aan zijn verwachtingen en weer een ander vroeg zich af of het niet korter kon. Daar probeer ik dan maar 
een tussenweg in te vinden. Het blijft echter mijn eigen stijl. Soms ben je afhankelijk van anderen, waar-
van je een artikel overneemt of iemand die een deel voor zijn rekening neemt. 
 

Samenstelling bestuur 
 

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

J. (Hans) van der Veen voorzitter; 
J. (Jan) Lahuis secretaris a.i.; 
A.J. (Bert) de Roo penningmeester; 
H. (Henk) Schrik commissaris 1; 
F.M. (Fred) Mulder commissaris 2. 
 

In het kalenderjaar 2009 is het reeds jaren gevoerde beleid, zoals dat door de leden wordt beoogd, voort-
gezet. Het secretariaat werd vanaf 1 augustus 2008 tot 16 maart 2009 op interim basis uitgevoerd door 
Jan Lahuis. Hij werd op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2009 officieel benoemd. Op deze 
ledenvergadering heeft de penningmeester Bert de Roo te kennen gegeven, dat hij zijn functie op de 
Algemene Ledenvergadering van 2010, wanneer hij periodiek aftredend is, wenst neer te leggen. Op deze 
wijze heeft het bestuur ruimschoots de tijd om een vervanger te zoeken.   
 

Het bestuur heeft in het kalenderjaar 2009 zes bestuursvergaderingen belegd. Vier bestuursvergaderin-
gen werd gehouden bij bestuurslid Henk Schrik, in principe onze vaste vergaderlocatie, aangezien deze 
het meest centraal is gelegen. Er werd twee maal uitgeweken naar een andere locatie. De eerste vergade-
ring van het seizoen werd gehouden in de nieuwe woning van de penningmeester Bert de Roo, die van 
Dronten naar Kampen is verhuisd. In verband met vakanties werd de tweede vergadering van het nieuwe 
seizoen gehouden bij de voorzitter Hans van der Veen te Dalfsen. Voor de notulen van de vergaderingen 
verwijs ik naar de website van de COVS, www.covs.nl onder de rubriek “Verenigingen – Zwolle (513) – 
Notulen”. Er is een hoge mate van harmonie en samenwerking binnen het bestuur. In het verslagjaar 
2009 werden verscheidene besluiten genomen. De taken en uitvoering van de Technische Commissie, 
een nieuw reglement voor de kaartcompetitie, een uitvoeringsbesluit met betrekking tot “Lief en Leed”, 
de evaluatie van het Dirk Jan Klein Tijssinkbokaal, een puntensysteem fair-play ten behoeve van het 
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. 
 

Naast de eigen bestuursvergaderingen woonde een delegatie van het bestuur ook de JADV bij van COVS 
District Oost, die zoals gebruikelijk werd gehouden in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging 
Apeldoorn e.o.. De Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland, die op 16 mei 2009 
werd gehouden bij het Golden Tulip Hotel te Garderen, werd bijgewoond door de secretaris en de pen-
ningmeester. De voorzitter woonde het traditionele voorzittersoverleg te Zutphen bij. 
 

De leden 
 

Het is heel begrijpelijk dat de ledenadministratie door de penningmeester wordt verzorgd. Hij onder-
houdt daartoe de contacten met de Ledenadministratie van COVS Nederland. Door COVS Nederland 
worden de kwartaalnota’s van het hoofdbestuur via de ledenadministratie naar de COVS-groepen 
verzonden. Het aantal leden is in 2009 iets afgenomen. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 
2009 had de SZO 171 leden. Gedurende het verslagjaar hebben 10 leden hun lidmaatschap opgezegd. 
Gedurende het verslagjaar hebben er zich 8 nieuwe leden, waarvan 1 als donateur, aangemeld. Het 
aantal leden per 31 december 2009 bedraagt derhalve 169. De verwachting is, dat het aantal leden nog 
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zal toenemen, omdat er diverse nieuwe scheidsrechters van de cursus zijn gekomen. Deze potentiële 
leden is diverse informatie aangaande de COVS toegezonden, inclusief een aanmeldingsformulier SZO. 
 

Algemene Ledenvergadering 2009 
 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd op 16 maart 2009 gehouden in Café Restaurant “De 
Vrolijkheid” te Zwolle. 
 

Er gaven uiteindelijk 44 leden gehoor aan de uitnodiging om de Algemene Ledenvergadering bij te 
wonen. Dat is exact het zelfde aantal als vorig jaar. Namens de KNVB District Oost, regio A, was ons 
“eigen” lid, Dick Lamers aanwezig. Namens het Districtsbestuur van COVS District Oost gaven voorzitter 
Gerhard Langenkamp en secretaris Jan Broekhuis (tevens lid van de SZO) acte de presence. De heer 
Langenkamp vertegenwoordigde tevens onze zustervereniging de Deventer Scheidsrechtersvereniging 
e.o.. Namens de andere zustervereniging de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. waren de heren J.A. 
Arrindell en G.J. Maneschijn aanwezig. De derde scheidsrechtersvereniging, waar de SZO nauwe banden 
mee onderhoudt, de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. had zich keurig afgemeld. Dat kan niet 
van alle leden van de SZO worden gezegd. Er hadden zich 12 leden afgemeld, waaronder het Lid van 
Verdienste, de heer G.J. (Geert) Groot Koerkamp en de heer C.A.R.M. (Stan) Burm, voorzitter van de 
Districtsscheidsrechterscommissie van de KNVB District Oost en tevens lid van de SZO. Dat betekent 
dat niet alle leden van de SZO de moeite hebben genomen om zich af te melden. Na de opening door de 
voorzitter Hans van der Veen, werd de agenda voortvarend afgewerkt. De notulen werden onder dank-
zegging aan de vorige secretaris – rekening houdend met de gemaakte opmerkingen – goedgekeurd en 
vastgesteld. Er werden diverse mondelinge, telefonische en schriftelijke afmeldingen – eveneens per e-
mail – ontvangen. Als ingekomen stuk kunnen de concept Statuten van de Notaris E.M. de Jong worden 
genoemd. Deze kwamen bij agendapunt 11 aan de orde. Het jaarverslag 2008 van de secretaris ad 
interim werd zonder één enkele opmerking onder dankzegging aan de kandidaat-secretaris goedgekeurd 
en vastgesteld. Ook het jaarverslag 2008 (Jaarrekening 2008 en Balans per 31 december 2008) van de 
penningmeester werd – na de heldere toelichting door de penningmeester Bert de Roo – onder 
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. Door de voorzitter werd de schriftelijke 
verklaring van de Kascommissie voorgelezen. De jaarrekening geeft een correct beeld van de inkomsten 
en uitgaven en de cijfers op de Balans per 31 december 2008 komen overeen met de saldi van de 
rekeningen. Op grond van de bevindingen stelde de kascommissie voor om de penningmeester en het 
bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Bij de verkiezing van de kascommissie, 
trad de heer S. (Siem) de Jager reglementair af. De heer F. (Frans) Rigterink werd herbenoemd en de 
heer J. (Jacco) Schoonhoven, thans reservelid, werd in de kascommissie benoemd. Tijdens de vergade-
ring werd geen reservelid benoemd. Er was niemand die zich spontaan aanbood. Het bestuur gaat dus 
nog op zoek naar een nieuw reservelid. Het bestuur stelde voor om de contributie over 2009 niet te ver-
hogen, maar de contributie over het jaar 2010 voor de actieve leden te verhogen van € 35,= naar € 40,= 
en voor de niet-actieve leden te verhogen van € 27,50 naar € 30,=. Nadat de contributieverhoging voor 
2010 door de penningmeester was toegelicht, werd het voorstel van het bestuur door de Algemene 
Vergadering aangenomen. De contributie is sinds 2003 niet meer verhoogd en de kosten nemen wel 
steeds meer toe. Het bestuur kan wel toezeggen, dat de contributie vóór 2013 niet weer zal worden 
verhoogd. Voor de daarop volgende jaren kunnen we geen voorspelling doen. Nadat de penningmeester 
eveneens een toelichting had gegeven op de begroting van 2009, werd ook deze door de Algemene 
Vergadering (lees: de leden SZO) geaccordeerd. De voorzitter gaf vervolgens een kort relaas omtrent het 
gevoerde beleid van het afgelopen jaar en het beleid dat het huidige bestuur wenst voort te zetten. 
Hierover werden verder geen vragen gesteld, zodat mag worden aangenomen, dat de leden tevreden zijn 
over het gevoerde beleid. Het bestuur had voorgesteld om de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
aan te passen en deze op elkaar af te stemmen. Aangezien echter ook het Verenigingsbestuur COVS 
Nederland met een statutenwijziging komt, hetgeen ook consequenties kan hebben voor de statuten van 
de SZO, werd hierover geen besluit genomen. De wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (hierna: 
HH) werd wel aangenomen. Dit is ook gemakkelijker. Een wijziging van het HH kan op de Algemene 
Ledenvergadering geschieden en behoeft geen goedkeuring van de notaris. Indien het HH nog een keer 
zou moeten worden gewijzigd, dan levert dat geen extra onkosten op. Statuten moeten worden 
vastgelegd bij de notaris. Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende voorzitter Hans van 
der Veen en Fred Mulder, portefeuillehouder bestuur SZO (redactie – commissie fair play – lotto/toto) 
herbenoemd. Als secretaris werd Jan Lahuis uit Hardenberg benoemd. Hiermede is het bestuur weer 
compleet. De voorzitter gaf nog wel aan, dat de penningmeester Bert de Roo te kennen heeft gegeven, dat 
hij volgend jaar als hij periodiek aftredend is, zich niet herkiesbaar zal stellen. Het bestuur van de SZO 
heeft een jaar de gelegenheid uit te zien naar een adequate opvolger met voldoende boekhoudkundige 
kennis. In verband met de aanwezigheid van Lid van Verdienste Tonnie Eikelboom, werden de 
agendapunten 13 (rondvraag) en 14 (huldigingen) door de voorzitter geruild. De heer Eikelboom moest 
voor het toedienen van de noodzakelijke medicijnen tijdig naar huis. De leden J.W.C. Goedhart (25 jaar), 
J. van Tongeren (40 jaar), H. Zanting (40 jaar) en T. Eikelboom (50 jaar) werden vervolgens door de 
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voorzitter van COVS District Oost, Gerhard Langenkamp gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap 
van de COVS. 
Vervolgens richtte de voorzitter van COVS District Oost zich op drie leden van de COVS, die voor hun 
verdiensten voor de COVS werden onderscheiden. Jan Jongman en Wim Weuring ontvingen de Zilveren 
Scheidsrechter voor het feit, dat zij respectievelijk meer dan 25 jaar als trainer voor de trainingsgroep 
Emmeloord van de SZO en 12 ½ jaar als secretaris voor de SZO actief waren geweest. Jan Jongman gaat 
ook nog even door, terwijl Wim Weuring zijn functie op 17 maart 2008 heeft neergelegd. De speld werd 
hem door zijn vrouw Gea opgespeld. 
Tot slot werd de voorzitter van de SZO, Hans van der Veen, eveneens onderscheiden voor zijn vele ver-
diensten voor de SZO. Sinds 1984 vervult hij reeds een functie binnen het bestuur van de SZO. Eerst als 
commissaris (portefeuillehouder), vervolgens vice-voorzitter en vanaf 1992 tot heden de preses (voorzit-
ter) van de SZO. Gerhard Langenkamp deelde mede, dat het VCN heeft behaagd om aan Hans van der 
Veen de Gouden Scheidsrechter uit te reiken. De speld werd hem opgespeld door zijn vrouw Sonja. 
Na dit indrukwekkende agendapunt ging de voorzitter weer terug naar de “Rondvraag”. Bij dit punt 
vroegen 5 leden van de SZO het woord. Bij het agendapunt “Genodigden aan het woord” spraken achter-
eenvolgens Dick Lamers (KNVB), Gerhard Langenkamp (COVS District Oost) en onze Ere-voorzitter Jan 
Wissink, de Algemene Vergadering en het bestuur van de SZO toe. 
 

Lief en Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2009 hebben de leden van de SZO te kampen gehad met lief en leed. Bij sport is 
het gebruikelijk 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. In 2009 zijn ons twee hele prominente 
SZO-leden ontvallen. Ons Lid van Verdienste, Geert Groot Koerkamp uit Dronten, kwam op 14 juli 2009 
te overlijden. Dries Visser uit Zwolle overleed op 30 november 2009. Beide leden hebben hun sporen in 
de sport en maatschappij verdiend. Op beide begrafenissen waren vele leden van de SZO, die hun mede-
leven betuigden. In de meeste gevallen werd van het voornoemde lief en leed gewag gemaakt in het club-
blad “Scheidsrechterskontakt”en/of in “de Scheidsrechter”. In de gevallen waar de droeve berichten het 
bestuur tijdig bereikten, heeft het bestuur haar deelneming betuigd in de vorm van kaarten of aanwezig-
heid op de begrafenis of de crematie. 
 

Kaartcompetitie 
 

De kaartcompetitie van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) wordt ieder jaar goed bezocht. Op  
de laatste avond waren er nog een stuk of 10 personen, die in aanmerkingen kwamen voor de eerste 
plaats. Het werd een spannende avond en de uiteindelijke winnaar was de gehele avond “bloed”-nerveus. 
Hij voelde de adem in de nek van zijn achtervolgers. In één partij werd op het scherpst van de snede 
gestreden. Het leek wel het TV-spelletje van Joost Prinsen: “Met het mes op tafel”. Het gaat om de ont-
spanning en dat je leden van de SZO ontmoet in de hoop nog met een leuk prijsje naar huis te gaan.  
Dat had best gekund, want Marinus Blankvoort had weer voor leuke dagprijsjes gezorgd.  
De zege van de laatste speelavond was voor Joop Tabak, met 5214 punten. Hij wist van de 8 speelavon-
den, drie keer beslag te leggen op de eerste plaats. Tweede werd Fred Savelkoel met 5149 punten. Derde 
werd Jan Lahuis. De poedelprijs was op de laatste speelavond voor de organisator van deze avond zelf. 
Dat kostte Marinus Blankvoort ook de eindoverwinning in het totaalklassement. Ook Eduard Klaassen 
had hele “goede papieren” voor de eindoverwinning, maar ook hem waren de Goden niet goed gezind. 
Wat door hem werd verwacht en reeds werd voorspeld, gebeurde ook. Hij werd voorbij gestreven door 
zijn zus Evelina, die beslag wist te leggen op de tweede plaats. Derde werd “Good-old” Bertus van der 
Weerd. Van het totaal (8 kaartavonden) werden uiteindelijk de twee laagst behaalde scores afgetrokken, 
zodat er 6 avonden mee telden voor het klassement. Op de website is te zien, hoe de diverse scores tot 
stand zijn gekomen. 
 

Vanwege de afwezigheid van de voorzitter werden de prijzen voor het kaartklassement uitgereikt door de 
organisator van de kaartcompetitie, de heer Marinus Blankvoort. Er werden door hem 7 (geld-) prijzen 
uitgereikt. De uitslag luidde als volgt: 
 

1. Fred Savelkoel 29.751 pnt. 5. Gradus Wezenberg 29.257 pnt. 
2. Evelina Klaassen 29.556 pnt. 6. Antonia Bastiaan 29.251 pnt. 
3. Bertus van der Weerd 29.544 pnt. 7. Ep Vinke 29.170 pnt. 
4. Eduard Klaassen 29.488 pnt. 
 

Aan bovenstaande SZO-leden werd een enveloppe met inhoud uitgereikt. De werkelijke inhoud werd  
echter niet bekend gemaakt. Wellicht zou het leuk zijn om in het vervolg een wisselbeker aan de kaart-
competitie te verbinden. In elk geval mag Fred Savelkoel zich één jaar lang de kampioen noemen van het 
Kaartklassement van de SZO. 
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Training 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2008-2009 twee trainings-
groepen. Eén in Emmeloord, onder leiding van Jan Jongman, en één in Hattemerbroek, onder leiding 
van Jos Huis in ’t Veld. Aan het eind van het seizoen gaf Jos aan met de training te willen stoppen. Het 
bestuur zocht naar een vervanger en vond deze ook. Van diverse zijden kwamen echter minder leuke 
reacties en maakten drie leden de overstap naar de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn. Het bestuur 
heeft uiteindelijk het initiatief genomen, om de training door iemand anders te laten verzorgen. Teun van 
Unen nam de honneurs heel even waar. Aangezien Jos Huis in ’t Veld echter besloot om toch weer te 
gaan fluiten, heeft hij de training weer op zich genomen. Dat neemt niet weg, dat we wel op zoek moeten 
naar een vervanger. COVS Nederland heeft aangegeven, dat er in de Districten cursussen mogen worden 
gegeven voor de opleiding van nieuwe conditie-trainers bij COVS-groepen en cursussen voor de opleiding 
van nieuwe kaderleden. Het ook al weer jaren geleden, dat dergelijke cursussen werden gegeven. 
 

Jeugdspelregelwedstrijden 
 

Naar aanleiding van een enquête onder de 80 voetbalverenigingen in het rayon van de SZO, heeft het 
bestuur van de SZO in de bestuursvergadering van 19 november 2008 besloten om de eerste 2 à 3 jaar 
geen jeugdspelregelwedstrijden meer te organiseren. Natuurlijk wordt er op Districtsniveau en Landelijk 
niveau nog wel aan jeugdspelregelwedstrijden gedaan. 
 

Op vrijdag 13 maart 2009 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. de Districtsfinale 
jeugdspelregelwedstrijden van COVS District Oost in hun mooie clubhuis. Na de eerste ronde leesvragen 
was het onderlinge verschil tussen 4 van de 6 deelnemende teams heel klein.  Hierna werd de schrifte-
lijke ronde gemaakt, waarvan de punten pas op het eind bekend werden gemaakt. De wedstrijd werd na 
een lange pauze hervat met een tweede ronde leesvragen, waarin Quick ’20 en WWNA de meeste goede 
antwoorden gaven. In deze ronde was ook het duo Snip (Rinus van Amersfoort, vragensteller) en Snap 
(Toon Schutte, juryvoorzitter) aanwezig. Zij zorgden (soms iets te veel) voor het wegnemen van de span-
ning. Nu restte nog de quizronde, waarin door Reutum en Quick ’20 de meest goede antwoorden werden 
gegeven. Hierna werd er door de juryvoorzitter bekend gemaakt, welke twee teams doordringen tot de 
landelijke finale, die wordt gehouden op 18 april 2009 te Deventer. De eindstand luidde als volgt: 
 

1. Quick ’20 (Oldenzaal) 375 punten 4. MEC (Winterswijk) 329 punten 
2. Reutum 370 punten 5. Enter Vooruit 324 punten 
3. WWNA (Apeldoorn) 355 punten 6. Harfsen 240 punten 
 

Aangezien uit andere Districten geen teams werden aangemeld, mocht ook de nummer drie (WWNA) 
naar de landelijke finale in Deventer. 
 

Op 18 april 2009 vond in het Etty Hillesum Lyceum te Deventer het Nederlands kampioenschap Jeugd-
spelregelwedstrijden voor voetbalverenigingen plaats. Voor de derde keer op rij werd deze finale – op ver-
zoek van het hoofdbestuur van de COVS (LCS) – georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging 
Deventer e.o. Voorheen gebeurde dat in Apeldoorn. COVS-voorzitter Johan Dollekamp benadrukte in 
zijn openingswoord het belang van spelregelkennis. Het behoort tot de vormende elementen van het 
voetbal. Wie de regels hanteert toont respect voor spelers en het spel. Hij meldde ook dat de KNVB alle 
deelnemers als winnaars beschouwt en reikte – voordat de wedstrijd was afgelopen – al een prijs uit. 
Iedere deelnemer ontving een kaartje voor de bekerfinale van 17 mei 2009. Spelregelwedstrijden bestaan 
uit schriftelijke -, lees-, beeld- en quizvragen. Telkens komt het aan op “Wat moet de scheidsrechter 
beslissen?” Het werd een spannende wedstrijd. Na de leesronden stonden v.v. Reutum en v.v. Quick ’20 
gezamenlijk bovenaan en volgden Con Zelo, Baarlo en WWNA op korte afstand. Wolfaartsdijk uit Zeeland 
sloot de rij. In de derde werden beeldvragen gesteld. Door de opgedane ervaringen in het recente ver-
leden bleek het team van Reutum hier het beste mee om te kunnen gaan. Na deze ronden stond de 
kampioen van 2008 meer dan 20 punten voor. Uiteindelijk bleek dat het team uit Reutum (371 punten) 
ook in 2009 weer de beste was. Met bijna 60 punten voorsprong op WWNA (315 punten) werden de 
“Tukkers” kampioen. Quick ’20 legde beslag op de derde plaats met 311 punten. Baarlo (306 pnt), Con 
Zelo (295 pnt) en Wolfaartsdijk (248 punten) maakten het zestal vol. Individueel winnaar werd Sander 
Oude Luttikhuis uit Reutum met een score van 108 van de 120 te behalen punten. Het was al de tweede 
keer dat hij deze prijs in ontvangst mocht nemen. Ab van Buren, die namens de KNVB District Oost de 
teams toesprak, benadrukte het belang van de spelregelwedstrijden. “Als je op deze wijze bij spelregels 
en het leiden van wedstrijden betrokken bent geraakt, dan reageer je ook tijdens een eigen voetbalwed-
strijd anders op beslissingen van de scheidsrechter!” 
 

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams 
 

Op 20 maart 2009 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. de Districtsfinale spelregels 
voor COVS-teams van COVS District Oost. Nadat de mondelinge, schriftelijke, twee leesvragen en ronde 



Jaarverslag 2009 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 5 

quizvragen achter de rug waren, hield de jury beraad. Er volgde nog een barrage voor de persoonlijk 
winnaar tussen Alexander IJsendorn (Deventer) en Maurice Paarhuis (Nijverdal). Alexander IJsendorn 
trok aan het langste eind met 140 punten van de te behalen 146 punten. Voorwaar geen sinecure.  
De volledige eindstand luidt als volgt: 
 

1. Deventer 361 punten 5. Almelo 282 punten 
2. Apeldoorn 355 punten 6. Doetinchem 266 punten 
3. Nijverdal 322 punten 7. Enschede 309 punten (buiten mededining) 
4. Arnhem 304 punten 
 

De voorzitter van COVS District Oost reikte na afloop de prijzen uit. Deventer mag nu na 10 jaar weer 
eens deelnemen aan de landelijke finale, die dit jaar door de COVS-groep Veendam wordt georganiseerd. 
 

Het was dan toch weer het spelregelteam van Scheidsrechtersvereniging ’t Gooi dat op 9 mei 2009 in 
Wildervank de landelijke finale spelregelwedstrijden voor COVS-teams wist te winnen. Voor de derde 
achtereenvolgende keer en de vijfde keer in totaal. Aanvankelijk zag het daar er niet naar uit dat het 
team van ’t Gooi de hoogste ogen zou gooien. Opnieuw was het SCU (Utrecht) dat de belangrijkste tegen-
speler was tijdens dit NK. Het team van ’t Gooi deed het in het begin behoorlijk, met in haar kielzog de 
teams van Deventer en De Langstraat. Ook Deventer leverde te veel punten in om ’t Gooi van de derde 
landstitel af te houden. Al met al een spannende wedstrijd, waarin ’t Gooi 379 punten behaalde. Dat 
waren er slechts zes meer dan SCU. En elf meer dan Deventer, dat derde werd. De vierde plaats was 
voor De Langstraat met 364 punten. Vijfde werd Oss-Uden met 345 punten, zesde Drachten met 331 
punten en zevende Rijnmond met 323 punten. Het team van het organiserende Veendam verweerde zich 
kranig, maar moest genoegen nemen met de achtste en laatste plaats met 253 punten. In het persoon-
lijk klassement eindigde Rob Dumont van SCU Utrecht op de eerste plaats met 134 punten, gevolgd 
door Johan van Tilburg van De Langstraat met 131 punten. Op de derde plaats eindigden veelvoudig 
Nederlands kampioen Dick Visser (’t Gooi), zijn teamgenoot Hans de Jong en Alexander IJsendorn 
(Deventer) met 127 punten. Na loting werd de derde plaats toegekend aan IJsendorn. De publieksprijs 
werd na loting gewonnen door A. van der Doelen van Oss-Uden. De prijzen werden uitgereikt door Johan 
Dollekamp, landelijk voorzitter van de COVS en Jan de Jong, portefeuillehouder Spelregelzaken van de 
COVS. Al met al was het weer genieten op een landelijk evenement van de COVS. 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op een paar kleine “incidentjes” na, is het Districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost uitste-
kend en sportief verlopen. Een paar spelers dachten “verhaal” te moeten halen bij de “dienstdoende” 
scheidsrech-ter, die de partij uitstekend in de “geest van de wedstrijd” leidde, maar de gegeven “gele 
kaarten”, waren volledig terecht. Zulke gebeurtenissen horen niet op een COVS-toernooi thuis. De 
leiding was deze dag in handen van de scheidsrechters Peter van de Ruitenbeek, Henry van de Vosse  
en Jaap van Werven. De arbitrage was van een hoog niveau en werd alom door de aanwezigen en de 
organisatie geprezen. Waarvoor “hulde!” Dat mag ook wel eens worden gezegd. Spreekstalmeester van 
deze dag was zoals gewoonlijk bestuurslid Fred Mulder. De leiding in de bestuurskamer en in de 
lunchroom was bij bestuurslid Henk Schrik in goede handen. Ook de verloting, verzorgd door de dames, 
was een overweldigend succes. Een mooi extraatje voor de penningmeester. 
Zoals vooraf afgekondigd, werd er gespeeld in drie poules. Op deze wijze kreeg iedereen even veel wed-
strijden te spelen. Drie wedstrijden in de poule en twee wedstrijden in het middagprogramma. De SZO 
nam met twee teams deel om de drie poules volledig te bezetten. Alleen de COVS-groepen Arnhem en 
Noord Oost Twente hadden afgezegd. Het team van Zwolle 2 was in poule A ingedeeld bij Apeldoorn, 
Winterswijk en Zutphen. Het team werd gecoacht door Jos Huis in ’t Veld. Alle wedstrijden gingen ver-
loren, doch de sfeer was er niet minder om. Winnaar werd Zutphen. Het team van Zwolle 1 was met 
Almelo, Doetinchem en Hengelo ingedeeld in poule B. Het team werd gecoacht door Wout Jongman. Na 
winst op Doetinchem (3-2) en Hengelo (5-1) was in de laatste wedstrijd een gelijkspel voldoende. De wed-
strijd tegen Almelo ging helaas verloren, zodat een tweede plaats in de poule werd ingenomen. Winnaar 
in de poule werd Almelo. In poule C bevonden zich Deventer, Enschede, Nijmegen en Nijverdal. Winnaar 
in de poule werd Deventer. Na een kleine pauze werd ’s middags het programma met de finalepoules 
voortgezet. Het tweede team van Zwolle werd in poule G ingedeeld met de nummers 4 uit de andere 
poules. Door verlies tegen Hengelo (0-6) en Enschede (1-3) werd Zwolle 2 laatste van het toernooi. Het 
eerste team van Zwolle werd in poule E ingedeeld met de nummers 2 uit de andere poules. Door een 
gelijkspel (0-0) tegen Apeldoorn en verlies tegen Nijverdal (0-2) werd de vijfde plaats gedeeld met 
Apeldoorn. In de finalepoule won Zutphen met 2-0 van Almelo en speelde het tegen Deventer gelijk met 
0-0. Aangezien de wedstrijd tussen Almelo en Deventer ook gelijk (1-1) eindigde, trok Zutphen uiteinde-
lijk aan het langste eind en mogen zij COVS District Oost vertegenwoordigen op het NK Zaalvoetbal, dat 
volgend jaar wordt gehouden in COVS District Zuid II, te organiseren door de COVS-groep Oss-Uden. 
Na afloop reikte de voorzitter van COVS District Oost, Gerhard Langenkamp, de prijzen uit. Hij dankte 
de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. voor de uitstekende organisatie in een mooie ambiance en 
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mooie sporthal. Hij dankte ook de scheidsrechters voor hun prima leiding. Zutphen legde beslag op de 
eerste prijs, tweede werd Deventer en de derde prijs werd gewonnen door Almelo. De voorzitter van de 
SZO deelde vervolgens mede, dat Zutphen de wisselbeker voor de vijfde keer had gewonnen, zodat deze 
definitief in hun bezit blijft. De SZO zal een sponsor moeten zoeken voor de aanschaf van een nieuwe 
wisselbeker. De ere-voorzitter van SZO reikte de Fair Play prijs uit. Hij had meer gele kaarten gezien dan 
in voorgaande jaren. Dit behoort volgens hem niet zo te zijn. Dit toernooi moet een “high-day” zijn voor 
de COVS-groepen in District Oost. Een soort familiedag. De scheidsrechters hadden door het hele 
toernooi heen hun waardering in cijfers uitgebracht over het sportieve gebeuren. Het team van Zwolle 2 
had met 41 de meeste punten “verzameld”, zodat de heer Jan Wissink aan de voorzitter van de SZO, 
deelnemer aan het team van Zwolle 2, de Piet de Vos Fair Play bokaal overhandigde. De COVS-groep 
Nijverdal (39) werd tweede, de COVS-groep Enschede (38) derde. 
 

Veldvoetbaltoernooi 
 

Op 6 juni jl. organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. voor de 39ste keer het Districts-
toernooi veldvoetbal van COVS District Oost. Dit keer werd gebruik gemaakt van de schitterende accom-
modatie van de voetbalvereniging Lochem. Het werd een hele mooie zonnige dag. Ook de Scheidsrech-
tersvereniging Zwolle e.o. (SZO) had zich hiervoor ingeschreven. Berend Rorije van de Technische Com-
missie had met veel “pijn en moeite” een team van 15 personen weten samen te stellen. Op het laatste 
moment viel de heer Westendorp ook nog af, zodat we met 10 veldspelers, een keeper en 3 wisselspelers 
aan de “klus” moesten beginnen. Aangezien Wout Jongman te kennen had gegeven niet meer als coach 
te willen optreden, moesten we het doen met de speler/coach Berend. De eerste wedstrijd moesten we 
aantreden tegen een zware tegenstander. De organiserende vereniging Zutphen komt ieder jaar met een 
sterk team voor de dag, zodat we flink aan de bak moesten. Het spel golfde mooi op en neer en we had-
den het verdedigend aardig onder controle. Bij een uitval over rechts stuurde William Smit onze (jarige) 
spits Hans van Duren de diepte in. Hij omspeelde de laatste man van Zutphen en schoot de bal met 
links diagonaal in de verre hoek. Door deze achterstand moest Zutphen nu wel komen. Dat gebeurde 
ook en twee maal moesten onze verdedigers Ferdi de Kleine en Tiemen de Boer aan de “noodrem” trek-
ken. Een wellicht terechte gele kaart bleef uit. Tot twee minuten voor het eind konden we de 1-0 voor-
sprong verdedigen, maar bij een doelpoging van de spits van Zutphen werd het schot niet geblokt, waar-
door onze keeper kansloos was. Eindstand 1-1. In de tweede wedstrijd speelden we tegen Hengelo. Een 
behoorlijk “oude” ploeg die vrij stug verdedigde. Onze voorwaartsen kwamen er dan ook nauwelijks aan 
te pas. We hadden wel een paar kansjes, doch deze werden niet verzilverd. Bij een paar uitvallen van 
Hengelo moest onze doelverdediger een paar keer handelend optreden. Het arbitrale trio zag een paar 
keer buitenspel over het hoofd. Dat was ons bijna fataal geworden, doch met snel uitkomen van de 
keeper werd een tegendoelpunt voorkomen. Eén minuut voor tijd ranselde de keeper een vrije trap van 
Hengelo uit de kruising. Hij zag een vrije schop, die over het muurtje zeilde op het laatste moment, 
waarbij hij met de vingertoppen een doelpunt wist te voorkomen. De tweede wedstrijd eindigde in een 
bloedeloze 0-0. In de derde wedstrijd moest het worden opgenomen tegen Apeldoorn. Het werd een gelijk 
opgaande strijd, waarbij aan beide kanten kansen ontstonden. Ook bij een paar uitvallen van onze 
snelle buitenspelers, waren we iedere keer dicht bij een treffer. Bij één van die mooie aanvallen, wist 
William Smit met het hoofd te scoren. Verdedigend kwamen we toen we in de verdrukking, want de 
groep Apeldoorn wat tot dusver nog ongeslagen en had reeds gewonnen van Hengelo en Zutphen. We 
konden de voorsprong met “kunst en vliegwerk” over de streep trekken, zodat we nog alle kans hadden 
om in de finalepoule terecht te komen. Dan moest in de vierde wedstrijd echter wel worden gewonnen of 
worden gelijkgespeeld tegen Enschede. En het was juist het vrij “jonge” team van Enschede met enkele 
zeer goede voetballers, dat ons de weg naar de finalepoule versperde. De wedstrijd stevende heel lang af 
op een doelpuntloos gelijkspel, doch twee minuten voor tijd werd er vanaf links een hele lange voorzet 
gegeven. In eerste instantie leek de bal achter te gaan, doch de rechtsbuiten van Enschede kreeg toch 
nog een schoen tegen de bal en verschalkte onze doelverdediger in de korte hoek, zodat de wedstrijd toch 
nog werd verloren met 0-1. Dat betekende dat we na de pauze verder moesten spelen in de verliezers-
ronde. Na de uitstekend verzorgde lunch kwamen we opnieuw tegenover Hengelo te staan. De eerste 
keer werd het een bloedeloze 0-0, maar we tapten nu uit een heel ander vaatje. De opstelling werd enigs-
zins herzien, omdat na de pauze Hans en Berend niet terugkeerden. Berend moest nog een wedstrijd 
fluiten in Hattem en Hans omdat hij jarig was en nog gasten verwachtte. Tiemen en Jan hadden op 
advies van Hans van Duren een opstelling gemaakt met twee snelle spitsen Jorel Wever en William Smit. 
Een vier mans middenveld met Joran van Eck, Henk Maat, Mursel Söner en Stefan Leferink en een vier 
mans verdediging met Geert van Eerde, Ivor Knol, Tiemen de Boer en Ferdi de Kleine. Doordat de iets 
“oudere” ploeg van Hengelo haar kruit had verschoten bleef het team op eigen speelhelft “hangen”, zodat 
Tiemen de Boer regelmatig kon inschuiven. Bij één van die acties kon Tiemen vrij uit aanleggen en vloog 
zijn droge knal in de bovenhoek. De keeper van Hengelo was kansloos. Na deze winst moest in de laatste 
wedstrijd de strijd worden aangebonden met Zutphen. Ook Zutphen hadden we in de poulefase ontmoet, 
doch bij ons was de “pijp leeg”. Toen William ook nog door zijn enkel ging en geblesseerd uitviel, hadden 
we voorin tè weinig aanspeelpunten, waardoor we veel te snel balverlies leden. Zutphen speelde bij nader 
inzien juist nu één van zijn beste wedstrijden, waar wij niet tegen waren opgewassen. Bij twee goed op-
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gezette aanvallen en een paar één-tweetjes werd door onze verdediging gemanoeuvreerd en stond één 
van hun aanvallers tot twee keer toe alleen voor onze doelverdediger, die dan ook twee maal kansloos 
was. Zo verloren we de wedstrijd met 2-0 en was een zesde plaats ons deel. Ons team had goed gespeeld 
en kon met opgeheven hoofd naar huis. Uiteindelijk speelden Nijverdal en Apeldoorn om de finale. Na 
een mooie, maar wel tè harde, wedstrijd, trok Apeldoorn aan het langste eind. Deventer legde beslag op 
de derde plaats en Enschede werd vierde. De sportiviteitsprijs werd gewonnen door de Scheidsrechters-
vereniging Doetinchem e.o. Na afloop reikten namens COVS District Oost, Henk Huntink en Herman 
Albersen, de prijzen uit. 
 

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 (Tiemen 
de Boer, Jan van  Dijk, David de Graaf en Wilco Jansen) in de “spot-lights”. Daarnaast werd twee maal 
een “In Memoriam” geschreven door de voorzitter. Ook werd stil gestaan bij de Koninklijke Onderschei-
dingen van Jan Broekhuis en Bertus van der Weerd. Ook werd tussentijds stil gestaan bij de uitgevoerde 
activiteiten en het verloop van de Algemene Ledenvergadering. 
 

Technische Commissie 
 

In de bestuursvergadering van 19 augustus 2009 werd besloten om geen nieuwe mensen voor de Tech-
nische Commissie (TC) te zoeken. De (verenigings)activiteiten worden voortaan vanuit het bestuur door 
de portefeuillehouder Henk Schrik aangestuurd. Daarbij kan een beroep worden gedaan op de overige 
bestuursleden en kunnen op ad-hoc basis leden van de SZO worden benaderd voor assistentie. In de 
praktijk werkte dit reeds goed bij de organisatie van de shuttle-run-test. 
 

Spelregels om de Dirk Jan Klein Tijssink Bokaal 
 

Aan het begin van 2009 heeft de secretaris getracht om de spelregelrubriek om de Dirk Jan Klein Tijs-
sink Bokaal in het clubblad Scheidsrechterskontakt “nieuw leven in te blazen”. Echter, de animo om 
hieraan deel te nemen is heel mager. Gelet op het tegenvallende aantal inzendingen zijn de spelregel-
wedstrijden om de Dirk Jan Klein Tijssink Bokaal in de bestuursvergadering van 19 augustus 2009 
geëvalueerd. Als bij het aantal inzendingen de deelname van de bestuursleden buiten beschouwing 
wordt gelaten, dan wordt de hele spelregelrubriek voor slechts 7 leden van de SZO “opgetuigd”. Vandaar 
dat in het bestuur is besloten om de spelregelrubriek in het nieuwe jaar 2010 niet te continueren. 
Daarentegen is besloten om in het clubblad wel spelregelvragen voor zowel het veldvoetbal (5) als het 
zaalvoetbal (3) op te nemen. De antwoorden van deze vragen zullen echter direct elders in het clubblad 
worden gepubliceerd. Overeenkomstig de gemaakte afspraken, zoals deze in het reglement zijn opgeno-
men, wordt er op de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2010 aan de winnaar veldvoetbal (Ben 
Harmens te Wijhe) en winnaar zaalvoetbal (Henk Schrik te Zwolle) een cadeaubon overhandigd. Aange-
zien Ben Harmens de meeste punten werd vergaard, zal zijn naam in de beker worden gegraveerd. Deze 
bokaal blijft echter in het bezit van het bestuur van de SZO. 
 

Clubavond (training+ spelregels) verzorgd door Eric Braamhaar 
 

Op de begroting van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. stond reeds geruime tijd een bedrag 
gereserveerd voor de organisatie van een clubavond. Het bestuur is er in geslaagd om Eric Braamhaar, 
internationaal Scheidsrechter Betaald Voetbal, een training voor de actieve leden van de SZO met 
aansluitend een lezing omtrent zijn nationale – en internationale ervaringen op het gebied van de 
arbitrage in het Betaalde Voetbal te laten verzorgen. 
 

De trainingsavond met de aansluitende lezing werd gehouden op maandagavond 30 november 2009 op 
het Sportcomplex van de v.v. Noord Veluwe Boys. De opkomst was niet zoals verwacht. Er hadden zich 
circa 10 leden bij de secretaris afgemeld. Er hadden ongeveer 25 personen de moeite genomen om naar 
Hattemerbroek af te reizen. Voor de aanwezigen was de koffie en cake gratis en kreeg ieder lid 2 con-
sumptiebonnen. Tussendoor verzorgde de barjuffrouw enkele warme hapjes. Er trainden slechts 11 
SZO-leden mee. Voor Eric wel een mooi hanteerbaar aantal, omdat nu wat specifieker op bepaalde zaken 
kon worden ingegaan en ook wat individueler aandacht aan leden kon worden besteed. De training 
begon om 19.00 en duurde tot 20.00 uur. Daarna werd er gedoucht, waarna Eric om circa 20.30 uur 
aan de hand van bewegende beelden de spelregels behandelde. Na afloop – zo tegen 22.15 uur – werd er 
nog nagepraat over de georganiseerde avond en konden ervaringen op scheidsrechtersgebied worden 
uitgewisseld. De voorzitter Hans van der Veen overhandigde Eric Braamhaar een enveloppe met inhoud 
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en een boeket bloemen voor zijn vrouw. Ook overhandigde Hans de dame achter de bar van de v.v. 
Noord Veluwe Boys een boeket bloemen voor de goede zorgen. We kunnen terugzien op een geslaagde 
avond, met een – helaas – slechte opkomst. 
 

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 vóór dat de 
Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 16 maart 2009. Op de Algemene Ledenvergade-
ring bracht de kascommissie bij monde van de heer S. de Jager verslag uit. De kascommissie bestaande 
uit de heren S. de Jager en F. Rigterink stelden de Algemene Vergadering voor om het hele bestuur, in 
casu de penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging met applaus akkoord. De heer De 
Jager treedt reglementair af. De heer F. Rigterink werd herbenoemd en volgens het rooster van aftreden 
werd het reservelid, de heer J. Schoonhoven, in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve werd 
naderhand benoemd de heer J.L. Hut uit ’t Harde.  
 

De Shuttle-run-test 
 

Op woensdag 30 september 2009 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. de jaarlijkse 
shuttle-run-test. Het bestuur is uiterst tevreden over de organisatie, die onder leiding van bestuurslid 
Henk Schrik, wordt 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 waar-
in, het tijdstip, de startserie en het startnummer wordt vermeld is elk jaar weer een hele klus. Door de 
secretaris was een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft, maar deze was van tevoren niet getest. Het 
bleek dat de luidsprekers tè weinig vermogen hadden, waardoor de “piep” van de shuttle-run-test op het 
veld niet hoorbaar was. Dat was evenals vorig jaar een minpuntje. De SZO zal een kleine investering 
moeten doen om volgend jaar te voorkomen, dat opnieuw gebruik moet worden gemaakt van de geluids-
installatie in de auto van Fred Mulder. We kunnen spreken van een goede opkomt. Meer aanmeldingen 
dan vorig jaar. We kregen 85 aanmeldingen, waarvan 80 voor de test en 5 alleen voor de toets. Er meld-
den zich 3 personen van tevoren af en 2 personen bleven zonder bericht weg. Eén persoon meldde zich 
helaas te laat, waardoor hij alleen de toets kon afleggen. Zo kwamen er uiteindelijke 74 deelnemers aan 
de start, waarvan er 4 personen niet slaagden. Van een totaal van 74 deelnemers is het slagingspercen-
tage 95 %. Dat is hartstikke goed. De personen, die de test en toets niet hebben gehaald, krijgen op een 
later tijdstip nog een herkansing. De ere-voorzitter, Jan Wissink, verving als jurylid de heer H.J. van der 
Worp, waarop geen beroep meer werd gedaan. Aangezien de shuttle-run-test is geen KNAU-aangelegen-
heid meer is, werd de heer Van der Worp bedankt voor de bewezen diensten in de afgelopen 25 à 30 jaar. 
Hem werd een brief gestuurd en een COVS-horloge met een boeket bloemen aangeboden. Zoals gebrui-
kelijk 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 gepubli-
ceerd. Een woord van dank gaat uit naar de portefeuillehouder van COVS District Oost, de heer E.J. 
(Jan) Broekhuis, die de administratie namens het districtsbestuur verzorgde. Door de goede samenwer-
king met de voorzitter en secretaris van de SZO had de hele administratie een vlot verloop. 
 

Kerstbingo 
 

Op vrijdag 18 december jl. hield onze vereniging de jaarlijkse Kerstbingo. Er hadden circa 50 mensen de 
moeite genomen om de reis naar Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle, ons “vaste honk” te maken, 
waaronder enkele ere-leden 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 vele vrijwilligers van de SZO, 
moest evenals vorig jaar wegens ziekte 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 evenals voorgaande jaren wederom steun van 
Lindsey en Remco, de dochter en zoon van Wilma en Wout, die de bingolootjes ad € 0,50 voor deze 
avond verkochten. Het organisatiecomité, bestaande uit de families Jongman, Mulder, Van der Veen en 
Westerhof, had weer voor leuke attractieve prijzen gezorgd. In de pauze werd door de voorzitter aandacht 
besteed aan ons jongste lid. Tim Bartels uit Emmeloord is jeugdscheidsrechter geworden en heeft zich 
aangemeld bij de SZO. De voorzitter had voor hem een leuk scheidsrechterstenue aangeschaft, dat op de 
Kerstbingo aan hem werd overhandigd. 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 
weer zeggen, als een soort cliché, dat de wegblijvers weer iets hebben gemist. Het was ook nu weer een 
geslaagde clubavond van de SZO. 
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Onderscheidingen 
 

In 2009 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 
de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2009. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 
de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2009”, waarin hieraan aandacht wordt besteed. 
 

Sluiting 
 

Voor mijn gevoel kan ik terug kijken op een tevreden eerste jaar als secretaris van de SZO. Ik heb voor 
mijn manier van werken als secretaris veel waardering ontvangen. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, 
niemand is immers onfeilbaar. 
 

Met het jaarverslag dat voor u ligt, heb ik alle activiteiten voor het voetlicht gebracht, welke in het jaar 
2009 hebben plaats gevonden. Ik wens u veel leesplezier.  
 
 

Hardenberg, 7 februari 2010. 
Namens het bestuur,  
de secretaris Jan Lahuis. 


