
Jaarverslag 2010 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 1 

 

    
   

  

 

 

SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  

  Opgericht 14 januari 1924 

  
  “Zwolle en Omstreken” 
    

  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 
 

JAARVERSLAG SECRETARIS 2010 
 

Inleiding 
 

Vorig jaar heeft u een uitgebreid jaarverslag van de secretaris ontvangen. De ontvangen reacties waren 
louter positief. Eén keer werd de opmerking gemaakt of het niet korter kon. Ja, het kan korter, maar 
omdat ik veelal teksten gebruik uit het vakblad “de Scheidsrechter” dan is het vaak lastig om zo’n ver-
haal in te korten, aangezien dan vaak het verband zoek raakt. Hier en daar neem ik de positieve feed-
back ter harte en wordt volstaan met een ingekorte versie. Als er echter geen kritiek wordt geuit op mijn 
manier van verslaglegging, dan ga ik ook mede namens de andere bestuursleden op deze wijze verder.  
Ik heb op mijn functioneren als secretaris van de SZO alleen maar lof gekregen. Ik heb getracht om de 
leden zo adequaat mogelijk te informeren via de website, via het clubblad en door mailings via e-mail. 
Het blijft echter mijn eigen stijl. Soms ben je afhankelijk van anderen, waarvan je een artikel overneemt 
of iemand die een deel voor zijn rekening neemt. Uiteraard is het nog steeds uitvoerig en daarom wens ik 
jullie veel leesplezier. 
 

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.J. (Bert) de Roo penningmeester; 
H. (Henk) Schrik commissaris 1; 
F.M. (Fred) Mulder commissaris 2. 
 

In het kalenderjaar 2010 is het reeds jaren gevoerde beleid, zoals dat door de leden wordt beoogd, voort-
gezet. De penningmeester Bert de Roo had in 2009 te kennen gegeven als penningmeester van de SZO te 
willen stoppen. Het bestuur heeft een vervanger gevonden in de persoon van Gerrit Kuiper uit Heerde. 
Omdat Gerrit in verband met familie-verplichtingen nog niet direct kon aantreden, heeft Bert op interim-
basis de honneurs nog tot 1 augustus 2010 waargenomen, waarvoor op deze plaats onze hartelijke dank. 
 

Het bestuur heeft in het kalenderjaar 2010 zes bestuursvergaderingen belegd, waarvan er vijf werden 
gehouden bij bestuurslid Henk Schrik, in principe onze vaste vergaderlocatie, aangezien deze het meest 
centraal is gelegen. Er werd één maal uitgeweken naar een andere locatie. De eerste vergadering van het 
nieuwe seizoen werd gehouden bij de voorzitter Hans van der Veen in Dalfsen. Voor de notulen van alle 
bestuursvergaderingen en de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen verwijs ik naar de website 
van de COVS, www.covs.nl onder de rubriek “Groepen – Zwolle ”. Er is een hoge mate van harmonie en 
samenwerking binnen het bestuur. In het verslagjaar 2010 werden diverse besluiten genomen. Ook in 
het verslagjaar 2010 zagen onze nieuwe Statuten het “levenslicht”. Na overleg tussen de besturen van de 
Scheidsrechtersverenigingen Meppel en Zwolle werd de overeenkomst met de SMO geactualiseerd. Het 
bestuur gaf vervolgens uitvoering aan nieuw vastgesteld maar ook bestaand beleid. 
 

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 15 mei 2010 
werd gehouden bij Partycentrum ’t Hoogh Landt te Hoogland, werd bijgewoond door de secretaris en de 
penningmeester. De voorzitter en secretaris woonden het traditionele voorzittersoverleg bij. Dit keer door 
de Scheidsrechtersvereniging Hengelo georganiseerd op 22 november 2010. Hier werd ook de loting voor 
het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van COVS District Oost 2011 verricht. Ook werden twee 
bijeenkomsten belegd met de trainingsgroep Emmeloord, die enige problemen ondervonden bij de aan-
stellingen in KNVB District Noord. 
 

De voorzitter bezocht ook de Algemene Ledenvergadering van onze zustervereniging Nijverdal, waarmee 
uitstekende contacten worden onderhouden. 
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De leden 
 

Evenals voorgaande jaren wordt de ledenadministratie van de SZO verzorgd door de penningmeester. Hij   
onderhoudt daartoe de contacten met de Ledenadministratie van COVS Nederland, die namens het VCN 
de kwartaalnota’s van het hoofdbestuur voor de afdracht van de COVS-groepen verzorgt. Het aantal 
leden is in 2010 iets afgenomen. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2010 had de SZO 169 
leden. Gedurende het verslagjaar hebben 15 leden hun lidmaatschap opgezegd. Gedurende het verslag-
jaar hebben er zich 12 nieuwe leden, waarvan 1 als donateur, aangemeld. Het aantal leden per 31 
december 2010 bedraagt derhalve 166. De verwachting is, dat het aantal leden de komende jaren zich  
zal stabiliseren. Omdat jeugdige scheidsrechters vanaf 12 jaar reeds voor € 1,= lid kunnen worden van 
de COVS is het niet ondenkbaar, dat meer jeugdleden zich zullen melden bij de SZO. 
 

Algemene Ledenvergadering 2010 
 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd op 22 maart 2010 gehouden in Café Restaurant “De 
Vrolijkheid” te Zwolle. Alhoewel de opkomst van de leden niet slecht was, waren er minder leden dan 
vorig jaar aanwezig en gaven uiteindelijk 39 leden (inclusief bestuur) gehoor aan de uitnodiging om de 
Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Namens het districtsbestuur van de COVS gaven de voorzitter 
Gerhard Langenkamp en penningmeester Jan Broekhuis (tevens lid SZO) acte de presence. De heer 
Langenkamp vertegenwoordigde tevens onze zustervereniging de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. 
Namens de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal waren voorzitter Wim van der Velde en bestuurslid 
Johan Schwarte aanwezig. De andere vereniging waarmee nauwe banden worden onderhouden, de 
Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o., meldde zich op het laatste moment keurig af. Dat kan niet 
van alle leden van de SZO worden gezegd. Er hadden zich slechts 14 leden bij de secretaris afgemeld. 
Dat betekent dat ± 70 % van onze 169 leden niet de moeite hebben genomen om zich even af te melden 
voor de belangrijkste vergadering van een vereniging. Dat aantal is nagenoeg even hoog als vorig jaar.  
Er staat nergens dat het verplicht is om een Algemene Vergadering bij te wonen, maar als jij je bij een 
vereniging betrokken voelt, dan is het vanzelfsprekend dat er even een telefoontje of e-mailtje aan wordt 
gespendeerd. Na de opening van de voorzitter Hans van der Veen, had de vergadering een vlot verloop. 
De notulen van de vorige vergadering werden zonder één enkele op- en aanmerking onder dankzegging 
aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, waren 
er diverse mondelinge, schriftelijke (ook per e-mail) en telefonische afmeldingen ontvangen. Als andere 
ingekomen stukken konden worden vermeld de uitnodiging van COVS District Oost t.b.v. de JADV van 
19 april 2010 en de schriftelijke vragen – per e-mail – van Wout Jongman inzake het Jan Willem van 
Essentoernooi. Het Jaarverslag 2009 van de secretaris werd onder applaus van de leden goedgekeurd en 
vastgesteld. Ook het Jaarverslag 2009 (Jaarrekening 2009 en Balans per 31 december 2009) van de 
penningmeester werd – na een heldere en gedegen toelichting van de penningmeester – onder dankzeg-
ging aan Bert de Roo goedgekeurd en vastgesteld. Door Frans Rigterink werd namens de kascommissie, 
bestaande uit Frans Rigterink en Jaco Schoonhoven, de verklaring van de kascommissie voorgelezen. De 
baten- en lastenrekening over het kalenderjaar 2009 geeft een juist beeld van de inkomsten en uitgaven 
en geeft een voordeling saldo te zien van € 345,53. De cijfers op de balans per 31 december 2009 komen 
overeen met de saldi van de verschillende (bank)rekeningen. De leden van de kascommissie van de SZO 
adviseren de leden van de SZO – op 22 maart 2010 in vergadering bijeen – om de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen. De Algemene Vergadering ging met dit advies met een groot applaus voor 
de penningmeester akkoord. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Frans Rigterink reglementair 
volgens het rooster af en werd Jaco Schoonhoven voor een jaar herbenoemd. De reserve, Johan Hut, 
werd in de kascommissie benoemd. Tijdens de vergadering kon geen reservelid worden benoemd, zodat 
het bestuur nog op zoek moet naar een nieuwe reserve. De Algemene Vergadering had vorig jaar reeds 
het besluit genomen om de contributie met ingang van 1 januari 2010 te verhogen en dit bedrag voor 
drie jaar, derhalve voor de jaren 2010, 2011 en 2012, vast te stellen. Het bestuur stelde dan ook voor 
om de contributie niet te verhogen. Het bedrag is nu € 40,= voor actieve leden en € 35,= voor niet-actieve 
leden en donateurs. Nadat de penningmeester ook een toelichting had gegeven op de begroting voor 
2010, werd ook deze door de Algemene Vergadering met applaus goedgekeurd. De voorzitter gaf in zijn 
bewoordingen weer wat het bestuur van de SZO in het afgelopen kalenderjaar aan beleid heeft gevoerd. 
Dat beleid wenst het huidige bestuur te continueren. Er werd één vraag gesteld ten aanzien de invulling 
van de Technische Commissie. Door de voorzitter werd een afdoend antwoord verstrekt, zodat ook dit 
punt met een applaus werd beklonken. Door de secretaris werd aangevuld dat het bestuur een “Lief en 
Leed”-regeling heeft vastgesteld voor geboortes, huwelijken, ziektes, blessures, ziekenhuisopnames etc. 
Om de regeling goed te kunnen uitvoeren hebben we daarbij echter wel de ”hulp” nodig van de leden. De 
secretaris gaf een toelichting op het punt omtrent de Statutenwijziging. De leden gingen akkoord met de 
voorgestelde wijzigingen, zodat de statuten in het loop van dit jaar opnieuw zullen worden vastgesteld bij 
de notaris. Bij de bestuursverkiezing werd Henk Schrik, die periodiek aftredend was, volgens het Huis-
houdelijk Reglement, voor een periode van drie jaar – met applaus – herkozen. Bert de Roo had vorig 
jaar reeds te kennen gegeven, dat hij zich in 2010, wanneer hij periodiek aftredend zou zijn, zich niet 
herkiesbaar zou stellen. Het bestuur heeft gelukkig vrij snel een vervanger kunnen vinden. Gerrit Kuiper 
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uit Heerde heeft toegezegd, dat hij de functie van penningmeester van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. op zich wil nemen. Het bestuur stelde de Algemene Vergadering voor om de heer G.J. Kuiper 
als penningmeester van de SZO te benoemen. De heer Kuiper werd eveneens met applaus benoemd. De 
voorzitter dankte Bert de Roo voor zijn inzet als penningmeester van de SZO. In verband met andere 
verplichtingen van de heer Kuiper, neemt Bert – volgens onderlinge afspraak – op interim-basis de 
honneurs als penningmeester waar tot medio augustus 2010. Er waren geen tegenkandidaten, zodat 
beide bestuursleden bij acclamatie werden benoemd. Bij de rondvraag werd een vraag gesteld omtrent 
het overleg tussen de SZO en SMO (Meppel). Dit overleg zal binnenkort zijn beslag krijgen. Daarnaast 
werd een vraag gesteld omtrent de aanstelling van scheidsrechter ten behoeve van de Beltona-cup. Door 
bestuurslid Henk Schrik werd deze vraag keurig beantwoord. Bij dit punt dankte Bert de Roo zowel het 
bestuur als de Algemene Vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij heeft het 7 jaar met veel 
plezier gedaan en heeft daarbij ook steeds veel vertrouwen vanuit deze vergadering gevoeld. Bij de huldi-
gingen moest helaas worden geconcludeerd, dat er van de 4 te onderscheiden leden in verband met hun 
25-jarig lidmaatschap slechts 1 persoon aanwezig was. Alhoewel iedereen telefonisch werd benaderd, 
was er slechts 1 lid die had aangegeven een andere afspraak te hebben. De overige twee leden bleven 
zonder bericht van verhindering weg. De heer M.J. Boltendal uit Emmeloord had wel de moeite genomen 
om de speld in ontvangst te nemen. Vervolgens werden de heren Henk Schrik en Ben Harmens in het 
zonnetje gezet. Zij waren de beide winnaars van de spelregelwedstrijden om de Dirk Jan Klein Tijssink 
Bokaal, die een jaar lang in het clubblad werd opgenomen. Henk Schrik werd winnaar van de zaal-editie 
en Ben Harmens was de winnaar van de spelregelvragen voor het veld. Aangezien Ben meer punten 
vergaarde, werd hij ook de trotse winnaar van de Dirk Jan Klein Tijssink Bokaal, die het laatst in 1993 
werd gewonnen door Bert Slot uit De Krim. De beide winnaars werd een Iris-bon en een boeket bloemen 
overhandigd. Vervolgens werd het woord gegund aan Mijndert Schilstra, Lid van Verdienste van de SZO, 
omdat hij een mededeling had omtrent de toto-lotto-gelden. Voor het laatst zal in 2010 een bedrag in de 
clubkas van de SZO vloeien. Voor zijn voorbeeldige inzet overhandigde de voorzitter ook hem een boeket 
bloemen. Tot slot riep de voorzitter Jan Jongman uit Emmeloord naar voren. Hij is vanaf 1975 lid van de 
SZO en heeft vanaf 1983 de training verzorgd in Emmeloord. Tot op de dag van vandaag is hij actief als 
trainer. Voor het bestuur was hij echter ook een vooruitgeschoven post in de Noordoostpolder. Hij was 
de bindende factor voor de SZO. Mede door zijn bemoeienissen bleven de scheidsrechters in Emmeloord 
lid van de SZO, ondanks dat zij – na de reorganisatie bij de KNVB – inmiddels fluiten in KNVB District 
Noord. Gelukkig is de trainingsgroep in Emmeloord door de inzet van Jan Jongman in stand gebleven. 
Het bestuur draagt de Algemene Vergadering voor om de heer Jan Jongman te benoemen tot Lid van 
Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Er volgt een applaus ten teken, dat de voor-
dracht wordt goedgekeurd. De voorzitter spelt de heer Jongman de bijbehorende speld op en overhandigt 
hem de bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen en feliciteert hem met deze dik verdiende onder-
scheiding. Bij de genodigden vroegen achtereenvolgens de heren Johan Dollekamp (VCN), Stan Burm 
(KNVB District Oost), Gerhard Langenkamp (COVS District Oost) en ere-voorzitter Jan Wissink het 
woord. De aanwezigheid van de landelijk voorzitter was toch wel een verrassing. Hij had alleen maar 
lovende woorden over voor het bestuur van de SZO. Hij sprak de hoop en wens uit op een constructieve 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland op 15 mei 2010 in Hoogland. De COVS-groep 
Zwolle is één van de weinige groepen, die bijna optimaal gebruik maakt van de website van de COVS en 
is daarin een voorbeeld voor andere COVS-groepen. Gerhard Langenkamp complimenteerde de voorzitter 
voor de spoedige afhandeling van de vergadering en feliciteerde alle benoemde en herbenoemde leden 
van bestuur en commissies. Daarnaast dankte hij de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. voor de 
organisatie van het jaarlijkse Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, het Districtstoernooi van COVS 
District Oost. Volgend jaar al weer voor de 32ste keer. Zoals gebruikelijk, sloot de ere-voorzitter van de 
SZO, Jan Wissink, de rij met sprekers. Hij dankte alle sprekers maar wilde toch ook de vroegere leden 
van de SZO bedanken, die er voor gezorgd hebben, dat door de Toto-Lotto-gelden er vele honderden 
guldens (later euro’s) in de spaarkas van de SZO verdwenen. Ere wie ere toekomt, zullen we maar 
zeggen. Met dat geld heeft de SZO hele leuke dingen kunnen doen. Hij wenste het bestuur veel succes.  
 

Tegen de huishoudelijke regels van de SZO in, vroeg David van der Graaf tot slot of hij nog het woord 
mocht voeren omtrent de afgeschafte 70-jarige leeftijdsgrens, waardoor hij toch zijn geliefde hobby als 
scheidsrechter kan vervolgen. Alhoewel hier meer het persoonlijke belang van David zelf speelde en niet 
het algemene belang van de COVS, gaf de voorzitter Hans van der Veen hem desondanks die ruimte, 
aangezien de vergadering een heel vlot verloop had gekend, doch met het uitdrukkelijke verzoek om het 
kort te houden. De voorzitter bedankte Bert de Roo voor zijn inzet en collegiale samenwerking, felici-
teerde Henk Schrik met zijn herbenoeming en onze nieuwe penningmeester met zijn benoeming. Hij feli-
citeerde nogmaals ons nieuwe Lid van Verdienste en de andere gedecoreerden. Na afloop van de verga-
dering zullen door hem een aantal attributen van de SZO worden weggegeven en zullen de kleurstellin-
gen van de nieuwe scheidsrechterstenues van Avanci ten toon worden gespreid. De voorzitter bedankt 
alle sprekers voor de goede woorden, dankt iedereen voor hun komst naar De Vrolijkheid in Zwolle en 
wenst iedereen succes met de rest van het seizoen en wenst iedereen wel thuis. 
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Lief en Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2010 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 of een fruitmand bezorgd. In 2010 is ons 
één SZO-lid ontvallen. Het was tevens ons oudste lid. Hij was lid sinds 1 juli 1938. Jan Lensink uit 
Zwolle overleed op 14 juli 2010 en was maar liefst 72 jaar lid van de COVS. In de meeste gevallen werd 
van het voornoemde lief en leed gewag 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. 
 

Werving en 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 
verantwoordelijkheid om wel of geen lid te blijven en het lidmaatschap op te zeggen. In 2010 hebben we 
op deze wijze een aantal leden weten te overtuigen om lid te blijven van de COVS. Enkele leden konden 
niet door de KNVB en/of de COVS worden overtuigd. Zij “hingen de fluit aan de wilgen”. In de ogen van 
het bestuur ligt dit tè vaak aan de KNVB, die soms geen concessies wenst te doen, terwijl daar wel de 
oorzaak moet worden gezocht. 
 

Kaartcompetitie 
 

De kaartcompetitie 2009 – 2010 van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) kende een spannend 
verloop. Op de laatste dag waren er nog maar liefst 9 deelnemers, die aanspraak zouden kunnen gaan 
maken op de titel “Kaartkampioen SZO 2009-2010”. De organisatie was het hele seizoen weer in keurige 
handen van Marinus Blankvoort, daarbij geassisteerd door Gradus Wezenberg. Hij zorgde er iedere keer 
maar weer voor, dat er gestreden kon worden voor leuke dagprijzen. Het bestuur heeft in het recente 
verleden besloten om aan deze structurele activiteit van de SZO een financiële bijdrage te verlenen. Het 
dient gezegd te worden dat de kaartavond zich naast de kleine bijdrage van de vereniging voornamelijk 
zelf bedruipt door de inleg per kaartavond. Voor de administratie zorgde ook dit jaar weer de secretaris 
van de SZO. Nagenoeg het hele seizoen stond Ep Vinke uit Heerde bovenaan. Daar waren de hoogste en 
laatste score nog niet afgetrokken. Ep Vinke is de enige deelnemer, die één keer met een dagscore boven 
de 6000 punten uitkwam. Met 6302 punten was hij na de eerste speelronde gelijk koploper en stond die 
plaats tot twee ronden voor het einde ook niet meer af, waarna de uiteindelijke winnaar, Fred Savelkoel, 
het “stokje van hem overnam”. Gradus Wezenberg maakte ook nog een beste kans. Hij stond de laatste 
wedstrijddag nog tweede achter Fred Savelkoel. Op de laatste speelavond pakte de voorzitter Hans van 
der Veen de dagprijs. Nadat hij helaas twee keer wegens geplande vakanties verstek had moeten laten 
gaan en ook reeds eerder een avond afwezig was, kwam hij ook niet meer voor het eindklassement in 
aanmerking, aangezien iedereen 6 van de 8 kaartavonden aanwezig dient te zijn. Marinus Blankvoort 
had er voor gezorgd, dat op de laatste speelavond iedereen met een prijsje naar huis zou gaan. Alle indi-
viduele winnaars van de afzonderlijke kaartavonden waren achtereenvolgens Ep Vinke (6302), Antonia 
Bastiaan (5637), Bertus van der Weerd (5564), Teun van Unen (5411), Netty Mulder (5512), Joost 
Savelkoel (5550), Jan Wissink (5173) en Hans van der Veen (5588). Voor verder details verwijs ik naar 
de website. De uitslag van het kaartklassement van het seizoen 2009 – 2010 ziet er als volgt uit. 
 

1. Fred Savelkoel 28.867 punten 5. Fred Mulder 27.129 punten 

2. Wim Weuring 28.695 punten 6. Klaas Klaassen 27.073 punten 

3. Jan Lahuis 27.338 punten 7. Dick Ruiter 27.071 punten 

4. Gradus Wezenberg 27.142 punten   
 

Aan de bovenstaande winnaars werd een enveloppe met inhoud uitgereikt. De werkelijke inhoud werd 
echter niet bekend gemaakt. Vorig jaar werd reeds gesuggereerd om aan deze kaartcompetitie een 
wisselbeker te verbinden. Het bestuur heeft vooralsnog gemeend daar geen gehoor aan te moeten geven. 
 

In elk geval mag Fred Savelkoel zich voor de tweede achtereenvolgende keer de kampioen van het 
Kaartklassement van de SZO noemen. 
 

Training 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2009-2010 twee trainings-
groepen. Eén in Emmeloord, onder leiding van Jan Jongman, en één in Hattemerbroek, onder leiding 
van Jos Huis in ’t Veld. Vorig jaar gaf Jos aan met de training te willen stoppen. Het bestuur zocht naar 
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een vervanger en vond deze ook. Dat was echter geen succes. Aangezien Jos het fluiten in de top van het 
amateurvoetbal miste en zelf weer begon te fluiten, nam hij ook de training weer op zich. Het bestuur is 
zich er van bewust, dat we een vervanger moeten “klaar stomen” om Jos op termijn te kunnen opvolgen. 
Tijdens het lopende seizoen kwamen twee nieuwe gediplomeerde trainers van de cursus, die door COVS 
District Oost werd geïnitieerd, maar door docenten van de KNVB Academie werd verzorgd. Onze leden 
Gerrit Beekman en Tiemen de Boer uit respectievelijk Bant en Emmeloord hebben inmiddels de training 
van Jan Jongman overgenomen. Jan Jongman werd voor zijn inzet beloond met de Zilveren Scheids-
rechter en werd op de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO. 
 

Jeugdspelregelwedstrijden 
 

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 de eerste 2 à 3 jaar geen jeugdspelregelwedstrijden meer te organiseren. Natuurlijk wordt er 
op Districtsniveau en Landelijk niveau nog wel aan jeugdspelregelwedstrijden van de COVS gedaan. 
 

Op vrijdag 12 maart 2010 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. de Districtsfinale 
jeugdspelregelwedstrijden van District Oost. Dit gebeurde in Lochem. Er ontwikkelde zich een hele 
spannende wedstrijd tussen de deelnemende teams Avanti W. uit Enschede, M.E.C. uit Winterswijk, 
Reutum, Twello en Quick ’20 uit Oldenzaal. De uitslag luidde als volgt: 
 

1. M.E.C. 322 punten 
2. Quick ’20 314 punten (na barrage met Reutum)  
3. Reutum 314 punten  
4. Avanti W. 280 punten  
5. Twello 239 punten  
 

Persoonlijk winnaar werd Tom Hudepohl van M.E.C. 
 

Op 10 april 2010 vond in het Etty Hillesum Lyceum te Deventer het Nederlands kampioenschap Jeugd- 
spelregelwedstrijden van de COVS plaats. Uit vijf districten reisden jeugdige spelregelkenners af naar de 
koekstad in COVS District Oost. District Noord was niet vertegenwoordigd. De deelnemers kregen indivi-
dueel in vijf ronden vragen over spelregels voorgeschoteld. Twee ronden met leesvragen, één ronde met 
schriftelijke vragen, één ronde met beeldvragen en één ronde met quizvragen. Nadat alle vragen waren 
gesteld en alle antwoorden waren verwerkt, volgde de eindstand en werden de prijzen uitgereikt. Alle 
deelnemers ontvingen van de KNVB kaartjes voor de oefeninterland Nederland – Ghana op 1 juni. 
Winnaar werd uiteindelijk – toch weer – Reutum. Voor de achtste maal op rij en voor de negende keer 
totaal wisten de jongens van teamleider Theo Stevelink de wisseltrofee in ontvangst te nemen. De prijs 
voor de beste individuele deelnemer was voor Erik Koopman (Quick ’20) met 110 punten van de 
maximaal te behalen 120 punten. De eindstand luidde als volgt:   
 

1. Reutum 399 punten 5. Con Zelo 316 punten  
2. M.E.C. 358 punten 6. Baarlo 272 punten  
3. Quick ’20 346 punten 7. Hellevoetsluis 193 punten  
4. Wolfaartsdijk 332 punten 
 

De Scheidsrechtersvereniging Deventer e.o. mag terug kijken op een geslaagde dag. De LCS en de 
deelnemende teams waren vol lof over de verzorging van spelers, begeleiding en jury. 
 

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams 
 

Op 19 maart 2010 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Deventer e.o. de Districtsfinale spelregels 
voor COVS-teams. In een boeiende ambiance werd in het Etty Hillesum Lyceum te Deventer deze wed-
strijd georganiseerd. Precies klokslag acht uur werd er begonnen met één mondelinge ronde. Daarna 
volgden de schriftelijke vragen. Daarna de quizvragen en tot slot twee leesvragen. Persoonlijk winnaar 
werd Sjoerd Nanninga van Deventer met 123 punten. 
 

De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Deventer 340 punten 4. Arnhem 267 punten  
2. Apeldoorn 304 punten 5. Noord Oost Twente 260 punten  
3. Doetinchem 297 punten 6. Nijverdal 211 punten  
 

Op 24 april 2010 werd de 41ste spelregelfinale voor COVS-teams georganiseerd. De Scheidsrechtersvere-
niging COVS Utrecht (SCU) had er alles aan gedaan om de organisatie perfect te laten verlopen. In het 
SVDU-paviljoen, dat in 2004 ook reeds eerder het decor was van het NK Spelregels voor COVS-teams, 
werden de deelnemers en andere aanwezigen en genodigden ontvangen. De werkelijke wedstrijd vond 
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plaats in de Mytylschool. Het werd een uiterst spannende wedstrijd, die uiteindelijk werd gewonnen door 
de SCU zelf. De persoonlijk winnaar kwam eveneens uit de gelederen van de SCU. Rob Dumont was met 
132 punten de gelukkige winnaar. Tweede werd Jorn de Kloeze van Schagen/Den Helder met 130 
punten en derde werd Marco Ritmeester (SCU) met 128 punten. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Utrecht (SCU) 376 punten 5. Deventer 337 punten  
2. ‘t Gooi 366 punten 6. Oss/Uden 319 punten  
3. De Langstraat 347 punten 7. Drachten 303 punten  
4. Schagen/Den Helder 346 punten 8. Den Haag (HSV) 266 punten  
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op zaterdag 23 januari 2010 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. weer het traditionele 
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. 
Voor het eerst sedert jaren, waren alle 13 COVS-groepen van COVS District Oost vertegenwoordigd. De 
Scheidsrechtersvereniging Deventer schreef dit jaar zelfs twee teams in. Alhoewel er tijdens het 
voorzittersoverleg van 7 december 2009 in Zutphen reeds werd geloot om de poule-indeling, moest dit – 
helaas – opnieuw gebeuren. Dit had te maken met de organisatie. De Sporthal ’t Huiken te Elburg was 
gehuurd van 9.00 uur tot en met 16.30 uur. Met het spelen van drie poules kwam de organisatie met 
het tijdschema in de knoei. Op het laatste moment werd besloten om over te gaan naar twee poules. De 
loting werd tijdens de Kerstbingo van 18 december 2009 verricht door de ere-voorzitter van de Scheids-
rechtersvereniging Zwolle e.o. In de poules van 7 teams werd tegen slechts 4 andere teams gespeeld. 
Tegen de andere teams werd door de secretaris van de SZO de shoot-out geïntroduceerd. Zo rond 9.15 
uur opende de voorzitter van de SZO, Hans van der Veen, het toernooi. Hij was heel blij dat we als COVS 
District Oost weer eens helemaal compleet waren. Ook de tribune was vanaf het eerste begin goed 
gevuld met toeschouwers en belangstellenden. Fred Mulder zat zoals vanouds achter de “klok”. Hij 
moest letten op het hele strakke tijdschema dat door Bert de Roo in elkaar was gezet. Henk Schrik was 
zoals gewoonlijk weer verantwoordelijk voor de catering en de lunch, waarbij hij weer werd geassisteerd 
door een achttal dames. Om klokslag half tien klonk het eerste fluitsignaal van Jaap van Werven, die 
samen met Peter van de Ruitenbeek, voor de goede leiding van de wedstrijden zorgdroeg. Dit jaar werd 
het toernooi niet door drie maar door twee scheidsrechters geleid, aangezien Henry van de Vosse wegens 
zijn werk was verhinderd. Zutphen en Deventer beten het spits af. Daarna stond de eerste wedstrijd van 
Zwolle op het programma, dat tegen Apeldoorn moest aantreden. Apeldoorn, altijd een geducht tegen-
stander, werd in eerste instantie goed van de goal gehouden, maar was behendiger aan de bal. Ons team 
moest nog even aan elkaar wennen. Door een kleine onachtzaamheid in de verdediging wist de spits van 
Apeldoorn de bal tussen de benen van de doelverdediger van Zwolle te prikken. Toen moest ons team wel 
komen om de achterstand ongedaan te maken. En zoals zo vaak – dus nu ook dit keer – viel het doel-
punt aan de ander kant. Bij een counter werd door Apeldoorn de 0-2 aangetekend. De tweede wedstrijd 
van Zwolle tegen Enschede golfde lekker heen en weer. Er werd lustig op los gecombineerd. We vonden 
elkaar steeds beter. Het gaatje in de verdediging van Enschede echter niet. Na deze eerste acht poule-
wedstrijden, werd begonnen met de eerste serie shoot-outs. Drie spelers van elk team mochten vanuit de 
middencirkel opdrijvend naar het doel de doelverdediger van de tegenstander trachten te verschalken. 
De shoot-out is een nieuw fenomeen, dat door menigeen leuk werd gevonden. Toch waren er ook enkele 
die zeiden: “Ik heb hier niets mee”. Maar als je zo weinig tijd hebt om alle 6 wedstrijden te kunnen 
spelen, dan is dit toch wel een mooie uitkomt. De score telde ook gewoon mee voor de eindstand. Daar-
naast had het een mooie bijkomstigheid dat het sneller werd afgewerkt dan verwacht zodat we “inliepen” 
op het tijdschema. Om circa 11.15 werden de reguliere poulewedstrijden weer hervat. Er werden vervol-
gens weer twee shoot-outs genomen. Zwolle deelde de punten met Noord Oost Twente (1-1). Zwolle 
moest vervolgens aantreden tegen Deventer II. We hadden de wedstrijd volledig onder controle en kwam 
onze doelman heel even in de problemen, omdat een inzet door één van onze eigen spelers van richting 
werd veranderd. Bij een hele verre diepe pass nam Gerrit Beekman de bal in één keer op de pantoffel, 
waardoor de bal in de verste hoek zeilde. We kwamen hierdoor op een verdiende 1-0 winst. In de tweede 
shoot-out deelden we de punten met Almelo (1-1). Zwolle moest in haar laatste reguliere wedstrijd 
aantreden tegen Hengelo. We hadden de hele wedstrijd onder controle en kwam Hengelo slechts spora-
disch voor ons doel. Bij hele leuke aanvallen met goed verzorgd samenspel werd twee maal gescoord. De 
eindstand 2-0 was eigenlijk tè weinig en moesten we hopen op een “misstap” van Noord Oost Twente. In 
de wedstrijd van Almelo tegen Noord Oost Twente had NOT aan 1 puntje genoeg om zich te plaatsen voor 
de kruisfinales. Tot 2 keer toe kwam Almelo op voorsprong, hetgeen gunstig voor Zwolle zou zijn, maar 
even zovele malen trok NOT de stand recht. Met 2-2 legden zij beslag op de tweede plaats in de poule. De 
nummer 1 en 2 in de poules gingen door naar de kruisfinales. Nummer 1 poule A (Arnhem) moest aan-
treden tegen de nummer 2 (Noord Oost Twente) uit poule B. De nummer 1 uit poule B (Apeldoorn) moest 
het opnemen tegen de nummer 2 (Deventer I) uit poule A. 
 

In de kruisfinales won Noord Oost Twente overtuigend met 2-0 van Arnhem en speelden Apeldoorn en 
Deventer I gelijk (0-0). Deventer won in de twee serie strafschoppen, nadat Apeldoorn had gemist. 
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De wedstrijd om de 3e en 4e plaats ging tussen Arnhem en Apeldoorn. Arnhem wist 3 keer te scoren 
tegen Apeldoorn 1 keer. Arnhem legde derhalve beslag op de derde plaats. In de finale ging het er echt 
spannend aan toe. Beide teams waren goed aan elkaar gewaagd en hielden de verdediging gesloten, 
zodat de wedstrijd eindigde, zoals hij begon in 0-0. Strafschoppen moesten nu de beslissing brengen. 
Altijd een lot uit de loterij. Uiteindelijk trok Noord Oost Twente aan het langste eind. 
De SZO kan terug zien op een geslaagde dag. Mede ook dankzij de verkochte loten door de dames, 
waarmee prachtige vleesschotels konden worden gewonnen, sprong de SZO er ook financieel goed uit. 
Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., 
Hans van der Veen en de voorzitter van COVS District Oost, Gerhard Langenkamp. De voorzitter van 
COVS District Oost dankte de SZO voor de goede organisatie, de prima lunch en de goede arbitrage. Het 
toernooi kende weinig problemen. Hier en daar een kleine blessure of en klein (schaaf)wondje, maar al 
met al een zeer geslaagde dag met een hoog COVS-gehalte. De Fair Play beker, de Piet de Vos bokaal 
werd gewonnen door de COVS-groep Nijmegen. Het betreft een gemiddeld cijfer. Het behaalde aantal 
punten, gedeeld door het aantal wedstrijden. De Piet de Vos Fair Play bokaal werd door de ere-voorzitter 
van de SZO, de heer Jan Wissink, uitgereikt aan de aanvoerder van de COVS-groep Nijmegen.  
 

De volledige eindstand luidt als volgt: 
 

Eindstand Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi COVS District Oost 
1 Noord Oost Twente 8 Enschede 

2 Deventer I 9 Winterswijk 

3 Arnhem 10 Nijverdal 

4 Apeldoorn 11 Almelo 

5 Deventer II 12 Doetinchem 

6 Zwolle 13 Nijmegen 

7 Zutphen 14 Hengelo 
 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi 
 

Op 12 juni jl. organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. voor de 40ste keer het Districts-
toernooi veldvoetbal van COVS District Oost. Men was weer terug gekeerd naar het “oude” nest, de 
accommodatie van de v.v. Voorst te Voorst. De weersverwachtingen waren heel goed en het werd ook een 
hele mooie zonnige dag. Ook de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) had zich hiervoor weer 
ingeschreven. De secretaris had met veel “pijn en moeite” een team van 13 personen weten samen te 
stellen. We hadden ook dit jaar weer een mixed team van jong en oud. De oudste was 57 en de jongste 
15 jaar. De gemiddelde leeftijd bedroeg 33 jaar. Het team bestond dit jaar uit de volgende spelers (in 
alfabetische volgorde): Gerrit Beekman, Tiemen de Boer, Geert van Eerde, Ivo Hut, Ivor Knol, Jan 
Lahuis, Henk Maat, Jaco Schoonhoven, William Smit, Mursel Söner, Jesse Telgenhof, Jan Willem 
Westendorp en Jorel Wever. Ze waren allemaal gelukkig op tijd in Voorst aanwezig.  
De secretaris had er nog graag een coach bij gehad, maar de gevraagde persoon bleek op de genoemde 
datum reeds met vakantie te zijn. De eerste wedstrijd moesten we aantreden tegen een zware tegenstan-
der. Evenals vorig jaar was de organiserende vereniging Zutphen onze eerste tegenstander. 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 hadden het verdedigend aardig onder controle. We hadden het middenveld echter niet 
in handen. Hier lieten we Zutphen tè veel aan de bal en we hanteerden tè veel de lange bal. Onze 
aanvallers konden dit ondanks hun jonge leeftijd niet belopen. Bij een aanval over rechts werd links-
back Ivo Hut uitgespeeld en omdat de aanvaller van Zutphen zich reeds in ons strafschopgebied bevond, 
durfde laatste man Tiemen de Boer niet rigoreus in te grijpen. Met een half mislukte sliding kwam de 
aanvaller van Zutphen oog-in-oog met onze doelman Jan Lahuis, die hij met een diagonaal schot kans-
loos liet. De bal belandde via de binnenkant van de bal in de bovenhoek. De wedstrijd werd verloren met 
1-0. In de tweede wedstrijd speelden we tegen de groep Almelo, die de bekende Eric Braamhaar in haar 
gelederen had. We kwamen wat beter in ons spel en er werd tot het strafschopgebied van de tegenstan-
der redelijk gecombineerd. Almelo had echter ook een paar jonge knapen in de ploeg en Eric Braamhaar 
verdeelde met leuke steekpasjes het spel. Bij één van die passes drong een aanvaller van Almelo heel 
diep in onze defensie. Met een laatste ultieme poging om de aanvaller van Almelo het scoren te beletten, 
ging Tiemen de Boer “in de fout”. De tegenstander kwam ten val en de scheidsrechter legde de bal op de 
stip. Eric Braamhaar nam de penalty. Met links krulde hij de bal in de benedenhoek. Onze doelman kon 
echter met een hele snelle reactie met de linker hand de bal tot hoekschop verwerken. De stand bleef 
daardoor 0-0. Er kwamen nog enkele kansjes voor onze aanvallers maar op het laatste moment ontbrak 
de precisie. In de derde wedstrijd moest het worden opgenomen tegen Arnhem. Ook hier een gelijk 
opgaande strijd, waarbij aan beide kanten kansen ontstonden. Arnhem had echter wel het meeste bal-
bezit en onze verdedigers moesten alle zeilen bijzetten om hen het scoren te beletten. Bij één van de vele 
steekpasses kwam een aanvaller tegen onze doelman te staan. De aanvaller mikte de bal tegen de paal. 
Toen onze keeper op de bal wilde duiken, werd hij gehinderd door een eigen verdediger, waardoor de 
aanvaller de bal eenvoudig in het lege doel kon plaatsen. Zodoende werd deze wedstrijd toch nog met 0-1 
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verloren, alhoewel dat niet nodig was geweest. Het moet wel gezegd worden, dat we aanvallend te weinig 
potten konden breken. De laatste poulewedstrijd moesten we spelen tegen Hengelo. Hengelo heeft altijd 
een heel stug verdedigend team met veel ervaring achterin. Toch kregen onze aanvallers enkele kansjes. 
We waren echter voorin niet alert en doeltreffend genoeg. Bij één van de spaarzame aanvallen trof Gerrit 
Beekman toch doel waarna we enige hoop hadden om tot de finale poule door te dringen. Dit werd 
echter een ijdele hoop, want bij de eerst volgende aanval van Hengelo was het al weer gelijk. Bij een 
afgeslagen aanval sprong de bal voor de voeten van een speler van Hengelo die vernietigend uithaalde. 
Zowel onze doelverdediger als Jaco Schoonhoven, die nog op de doellijn stond, waren kansloos. We 
kwamen echter toch nog aan de benodigde overwinning. Bij een aanval stond de verdediging van 
Hengelo helemaal stil, omdat ze dachten dat er voor buitenspel werd gevlagd. De vlag ging echter weer 
naar beneden, waardoor er alsnog werd gescoord. Er ontstond veel commentaar en tumult rondom de 
scheidsrechter. De groep Hengelo stak de kritiek niet onder stoelen of banken. Dat Hengelo toch nog een 
10 scoorde voor fair play, kan natuurlijk niet. De 2-1 was echter niet voldoende om de volgende finale 
ronde te halen. In de verliezerspoule moesten we na de lunch opnieuw tegen Hengelo. Het eten lag beide 
partijen zichtbaar zwaar op de maag. Maar ook de tè lange wachttijden tussen de wedstrijden deed de 
spelvreugde geen goed. Het was van beide zijden een trage bedoening. Er werd ook behoudender 
gespeeld. Toch ontstonden ook in deze wedstrijden enkele kansjes voor ons. Zoals zo vaak in het voetbal, 
viel het doelpunt aan de andere kant. Na een schitterende rush van één van de aanvallers van Hengelo 
maakte hij het schitterend af. Onze doelverdediger was kansloos op zijn inzet. Eindstand 0-1. Tot slot 
speelden we onze laatste wedstrijd tegen Doetinchem. Jaco Schoonhoven stond deze wedstrijd in het 
doel. Jan Lahuis werd libero. Tiemen de Boer maakte een stapje naar voren. Er werd leuk gecombineerd, 
maar Doetinchem troefde ons af op snelheid. De jonge spelers sneden als een mes door het boter door 
onze verdediging. Met een hele mooie uithaal, net buiten ons strafschopgebied, liet de jonge speler onze 
doelman kansloos. Toch kregen we een opgelegde kans op de gelijkmaker, na een uitstekende aanval 
over rechts via William Smit en Ivor Knol. Ivor speelde de keeper uit en legde de bal panklaar voor de 
voeten van Tiemen de Boer, die was meegelopen. Door het hobbelige veld stuitte de bal iets op, waardoor 
hij met zijn benen in de knoop raakte, zodat hij deze kans voor open doel miste. Hij raakte daarbij ook 
enigszins geblesseerd. Jan Willem Westendorp, die net met Jesse Telgenhof had gewisseld, moest nu 
weer invallen omdat Mursel Söner zonder iets te zeggen naar huis was gegaan. Hij liet ons hier een klein 
beetje in de steek. Doetinchem had een aantal getalenteerde voetballers in de gelederen, die daarna nog 
drie maal onze verdediging verschalkten. We hadden de “pijp leeg” en moesten helaas met de laatste 11e 
plaats genoegen nemen. We hebben heel sportief gestreden en geen enkele gele kaart behoeven te 
incasseren. We waren het alleen binnen de ploeg niet altijd even eens over de opstelling en de tactiek. 
Uiteindelijk speelden Nijverdal en Nijmegen in de finale. Na een mooie wedstrijd trok Nijverdal met 1-0 
aan het langste eind. Deventer legde beslag op de derde plaats door Enschede in de troostfinale te 
verslaan. De sportiviteitsprijs werd gewonnen door de Scheidsrechtersvereniging Hengelo e.o. Na afloop 
reikte Gerhard Langenkamp, voorzitter van COVS District Oost, 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 ook weer enkele actieve en sportieve leden van de SZO 
in de “spot-lights”. Daarnaast werd er één maal een “In Memoriam” geschreven door de voorzitter. Ook 
werd stil gestaan het lief en leed binnen onze vereniging. Ook werd tussentijds stil gestaan bij de uitge-
voerde activiteiten en het verloop van de Algemene Ledenvergadering. In het bestuur is nadrukkelijk 
besloten om geen digitale versie van het clubblad uit te geven. 
 

In 2011 beleeft “Scheidsrechterskontakt” haar 50ste jaargang. Op verzoek en advies van de Redactie is in 
het bestuur dit verzoek en advies overgenomen, zodat in alle 5 uit te geven nummers van 2011 enkele 
prominente SZO’ers (ere-voorzitter, ere-leden en leden van verdienste), alsmede andere COVS’ers (b.v. de 
landelijke voorzitter en voorzitter van COVS District Oost) en de eigen redactie aan het woord komen. 
Het clubblad krijgt in 2011 ook een speciale omslag met een feestelijk tintje. In alle nummers zal een 
prijsvraag worden opgenomen, waaraan een leuke prijs zal worden verbonden. 
 

Technische Commissie 
 

In het bestuur werd in 2009 besloten om de werkzaamheden van de Technische Commissie voor eigen 
rekening te nemen. De (verenigings)activiteiten worden voortaan vanuit het bestuur door de portefeuille-
houder 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. 
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Spelregels om de Dirk Jan Klein Tijssink Bokaal 
 

Helaas is het de secretaris niet gelukt om deze spelregelwedstrijden nieuw leven in te blazen. Er is onder 
de leden te weinig animo om hieraan deel te nemen. Uiteraard worden als uitvloeisel van dit initiatief 
nog steeds spelregelvragen voor zowel het veld- als zaalvoetbal in het clubblad opgenomen. 
In het afgelopen kalender jaar heeft het bestuur van de SZO bij diverse voetbalverenigingen de spelregels 
gepromoot. Dat krijgt ook in het nieuwe seizoen een vervolg. Door de secretaris is een speciale power-
point presentatie gemaakt van de “17 Regels van het voetbalspel”. 
 

Voor alle leden is het programma “Spelen met Regels” van Peter Broekhof aangeschaft. De bestanden 
zijn via e-mail naar alle leden verzonden, zodat hiermee thuis kan worden geoefend. 
 

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 
 

De shuttle-run-test werd gehouden op woensdag 29 september 2010. 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. De secretaris heeft het 
systeem, dat hij heeft ontwikkeld, iets geperfectioneerd en ook enigszins uitgebreid. Nu worden ook de 
controlestaten, die op het veld worden gebruikt, alsmede de uitgifte en inname van de rugnummers, 
rechtstreeks uit het systeem voortgebracht. Henk hoeft nu alleen nog maar de naw-gegevens, de geboor-
tedata, de relatienummers van de KNVB, alsmede de groep, waarin men fluit correct in te typen en de 
rest geschiedt van zelf. Twee drukken op de knop en de startlijsten en de uitgaande (bevestigingsbrieven) 
rollen er vanzelf uit. Doordat er vorig jaar enige problemen ontstonden met de geluidsinstallatie werd 
daar door het bestuur extra aandacht aan besteed. Zo werden er een paar installaties getest – en ook 
goed bevonden – maar een nieuw lid van de SZO, Marco Meeuwissen, bood spontaan aan om een geluid-
installatie, van zijn werk op school, te gaan gebruiken. Dat aanbod kon niet worden afgeslagen. Op de 
training – voorafgaand aan de shuttle-run-test – werd met de apparatuur geoefend. De voorzitter Hans 
van der Veen was meteen vol lof. Zolang we van deze apparatuur gebruik mogen maken, is de SZO ten 
aanzien van dit punt vooralsnog uit de zorgen. We kunnen spreken van een redelijke opkomst. Zelfs 
meer (4) aanmeldingen dan vorig jaar. Vorig jaar bleven er 2 weg en melden zich 3 ziek. Nu bleven er 
eveneens 2 weg en melden zich 3 personen keurig af. Er hadden zich 83 aangemeld, zodat er uiteindelijk 
78 personen aan de start verschenen. Daarvan wisten 70 personen het aantal benodigde trappen te 
halen. Acht (8) personen haalden de “eindstreep” helaas niet en zullen zo mogelijk in de herkansing 
moeten. Het slagingspercentage (89,74 %) was dit jaar beduidend lager dan vorig jaar (94,59 %). Een 
woord van dank aan de Technische Commissie voor de goede organisatie. Ook enkele leden van de SZO, 
zoals Jan Broekhuis, Harrie Kloezeman en Henk Maat die even de handen uit de mouwen staken om het 
veld uit te zetten. Ze doen het toch maar. Ook een woord van dank gaat uit naar onze ere-voorzitter, Jan 
Wissink, die samen met Jan Kamphuis van de KNVB de controle op het veld uitvoerden, alsmede aan de 
vertegenwoordigers van de KNVB, sommigen ook lid van de SZO, die de spelregeltoets voor dit seizoen 
hebben afgenomen. Er hadden zich 69 deelnemers voor de spelregeltoets gemeld. Dat zijn er beduidend 
minder dan vorig jaar. Dat kwam mede door het feit, dat enkele scheidsrechters de spelregeltoets reeds 
op een andere plaats hebben afgelegd. Van de 69 deelnemers zakten er 8. Voor 61 personen werd dus 
het kaartje “geslaagd” uitgereikt. Dat is een slagingspercentage van 88,4 %. Dat is exact het zelfde als 
vorig jaar. Ook een woord van dank naar de secretaris van COVS District Oost, de heer A.G. Schutte, die 
de administratie namens het districtsbestuur verzorgde. Ook de samenwerking met de voorzitter Hans 
van der Veen en secretaris Jan Lahuis was uitstekend. De hele administratie had een vlot verloop. Er is 
inmiddels door het bestuur van de SZO besloten, dat aan deelnemers – indien gewenst - toch een nieuw 
diploma zal worden uitgereikt, alhoewel het VCN het diploma heeft afgeschaft. Ook een woord van dank 
aan de voetbalvereniging Berkum, waar we belangeloos gebruik kunnen maken van de accommodatie, 
de kleedkamers en de kantine. 
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Kerstbingo 
 

Op vrijdag 10 december jl. hield onze vereniging de jaarlijkse Kerstbingo. Er hadden weer 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. 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 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. 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. Het was weer een geslaagde clubavond van de SZO. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2010 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 2010”, waarin hieraan aandacht wordt besteed. 
 

Informatie via de website. 
 

De (directe) informatievoorziening naar de leden geschiedt in de eerste plaats via e-mail, vervolgens 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 informeren. De leden worden dan ook verzocht 
om de website vaker te bezoeken. 
 

KNVB District Oost 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. onderhoudt altijd goede contacten met de KNVB District Oost, 
in het bijzonder Regiocommissie A. Hierin participeren ook diverse SZO-leden. Op 9 januari 2010 heeft 
het bestuur van de SZO en enkele vrijwilligers assistentie verleend bij het Scheidsrechterscongres dat in 
het FC Zwolle stadion werd georganiseerd. In verband hiermee werd in goed overleg en samenspraak het 
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi verplaatst naar zaterdag 23 januari 2010. Ook de organisatie 
van de shuttle-run-test verloopt door een goede samenwerking altijd vlekkeloos. 
 

Sluiting 
 

In aansluiting op hetgeen ik hier vorig jaar schreef, kan ik wederom tevreden zijn over hetgeen in dit 
kalenderjaar tot stand is gebracht. Ik heb voor mijn manier van werken als secretaris opnieuw veel 
complimenten 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 
2010 hebben plaats gevonden. Ik wens u veel leesplezier.  
 
 

Hardenberg, 29 januari 2011. 
Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


