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SCHEIDSRECHTERSVERENIGING  

  Opgericht 14 januari 1924 

  
  “Zwolle en Omstreken” 
    

  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 
 

JAARVERSLAG SECRETARIS 2011 
 

Inleiding 
 

Vorig jaar heeft u een uitgebreid jaarverslag van de secretaris ontvangen. Ook al waren de ontvangen 
reacties louter positief, toch werd gevraagd of het iets korter kon. De secretaris heeft nu de tekst van 
met name de landelijke evenementen, die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd, aangepast. Omdat 
de secretaris veel gebruik maakt van de teksten uit het vakblad “de Scheidsrechter”, is het soms lastig 
daarin te “snijden” om het verband niet uit het verhaal te halen. Voor u ligt het jaarverslag over 2011. 
 

Naast dit jaarverslag heeft ondergetekende getracht de leden van de SZO zo adequaat mogelijk te infor-
meren via de website, via het clubblad en door mailings via e-mail. Het blijft uiteraard mijn stijl. Soms 
ben je afhankelijk van anderen als je een artikel van iemand overneemt. Uiteraard is het nog steeds een  
uitvoerig jaarverslag omdat ik van mening ben, dat alle activiteiten voor het voetlicht moeten worden 
gebracht en via dit jaarverslag voor het nageslacht bewaard dienen te blijven. Heel 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; 
G.J. (Gerrit) Kuiper penningmeester; 
H. (Henk) Schrik commissaris 1; 
F.M. (Fred) Mulder commissaris 2. 
 

Evenals vorig jaar, is het reeds jaren gevoerde beleid, zoals dat door de leden wordt beoogd, ook in 2011 
voortgezet. Dit was het eerste volledige jaar voor de nieuwe penningmeester Gerrit Kuiper, die vorig jaar 
in augustus/september het “stokje” definitief overnam van Bert de Roo. 
 

Het bestuur heeft in het kalenderjaar 2011 zeven bestuursvergaderingen belegd, waarvan er vier werden 
gehouden bij bestuurslid Henk Schrik, in principe onze vaste vergaderlocatie, aangezien deze het meest 
centraal is gelegen. Er werd één maal uitgeweken naar Kampen. De eerste vergadering in januari werd 
vanwege een operatie van Henk Schrik, gehouden bij Fred en Netty Mulder. Twee keer waren we te gast 
bij Hans en Sonja van der Veen in Dalfsen. De eerste vergadering van het seizoen 2011-2012 werd ook  
gehouden bij de voorzitter Hans van der Veen, aangezien de heren Mulder en Schrik nog genoten van 
hun vakanties. Voor de notulen van alle bestuursvergaderingen en de notulen van de Algemene Leden-
vergaderingen verwijs ik naar de website www.covs.nl onder de rubriek “Groepen – Zwolle”. Er is een 
hoge mate van harmonie en samenwerking binnen het bestuur. In het verslagjaar 2011 werden weer 
diverse goede besluiten genomen. Het bestuur gaf vervolgens uitvoering aan nieuw vastgesteld maar ook 
reeds 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 31 mei 2011 
werd gehouden bij Partycentrum ’t Hoogh Landt te Hoogland, werd bijgewoond door de secretaris en de 
penningmeester. De voorzitter woonde het traditionele voorzittersoverleg van 28 november 2011 bij, dat 
opnieuw door de Scheidsrechtersvereniging Hengelo e.o. werd georganiseerd. Hier werd ook de loting 
voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van COVS District Oost 2012 verricht.  
 

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 2011 iets afgenomen. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2011 had de SZO 166 
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leden. Gedurende het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd. In het verslagjaar 
hebben er zich ook weer enkele – met name jonge – nieuwe leden, waarvan 1 als donateur, aangemeld. 
Het aantal leden per 31 december 2011 bedroeg 157. De verwachting is, dat het aantal leden zich in de 
komende jaren zal stabiliseren. Omdat jeugdige scheidsrechters vanaf 12 jaar reeds voor € 1,= lid kun-
nen worden van de COVS is het niet ondenkbaar, dat – evenals in 2011 – nog meer jeugdleden zich 
zullen melden bij de SZO. Het eerste nieuwe lid van 2012 heeft zich al gemeld op het Scheidsrechters-
congres van de KNVB District Oost op 14 januari in “De Grolsch Veste” in Enschede. De SZO heeft 
thans 157 leden, waarvan 124 gewone leden, 5 juniorleden, 18 donateurs, 7 leden van verdienste en 3 
ere-leden, waaronder onze ere-voorzitter. 
 

Algemene Ledenvergadering 2010 
 

Op 21 maart 2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. haar jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. De opkomst was nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Inclusief bestuur en genodigden 
gaven 36 personen gehoor aan de uitnodiging. Er hadden zich 22 leden van de SZO keurig afgemeld. 
Namens het Districtsbestuur van de COVS gaven de voorzitter Gerhard Langenkamp en de budget-
houder Jan Broekhuis (tevens lid SZO) gehoor aan de uitnodiging. De heer Langenkamp vertegenwoor-
digde tevens onze zustervereniging de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. Namens de Scheidsrech-
tersvereniging Nijverdal waren secretaris G.J. Schuurman en J. Arrindell aanwezig. De andere zuster-
vereniging waarmee nauwe contacten wordt onderhouden, de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. 
was zonder kennisgeving afwezig. Na de opening van de voorzitter Hans van der Veen, had de vergade-
ring een zeer vlot verloop. In de persoon van Jan Lensink werden de personen herdacht, die ons in de 
afgelopen periode zijn ontvallen. Als ingekomen stukken konden worden vermeld de diverse mondelinge, 
schriftelijke (ook per e-mail) en telefonische afmeldingen, de uitnodiging van COVS District Oost t.b.v. de 
JADV van 18 april 2011 en een kritische e-mail van Jos Huis in ’t Veld over het bestuur van de SZO in 
relatie tot de trainingsgroep Hattemerbroek. Zowel de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 
als het Jaarverslag 2010 van de secretaris werden zonder één enkele aan- of opmerking goedgekeurd en 
vastgesteld. De financiële cijfers (Jaarverslag 2010 penningmeester) werden via een power-point op het 
scherm geprojecteerd, waarna deze door de penningmeester Gerrit Kuiper werden toegelicht. Ook hierop 
kwamen geen vragen zodat ook het jaarverslag van de penningmeester werd goedgekeurd en vastgesteld. 
De penningmeester betrok bij zijn toelichting eveneens de begroting van 2011, zodat agendapunt 9 reeds 
nu werd behandeld. Ook de begroting werd aangenomen en vastgesteld. Door Johan Hut werd namens 
de kascommissie, bestaande uit Jaco Schoonhoven en hem, verklaard dat zij geen onjuistheden hebben 
ontdekt en dat de baten- en lastenrekeningen over het kalenderjaar 2010 een juist beeld geeft van de in-
komsten en uitgaven en de cijfers op de balans overeenkomen met de saldi van de verschillende rekenin-
gen. De kascommissie stelde de vergadering dan ook voor om het bestuur en de penningmeester te 
dechargeren. De Algemene Vergadering ging met een applaus akkoord. 
Bij de verkiezing van de kascommissie trad Jaco Schoonhoven reglementair volgens het rooster af en 
werd Johan Hut herbenoemd. Dick Ruiter stelde zich beschikbaar als nieuw lid en werd als zodanig 
benoemd. Bert de Roo werd bereid gevonden om zich te laten benoemen als reserve. 
Overeenkomstig het bestuursbesluit van 4 februari 2009, dat de contributie met ingang van 2010 zou 
worden verhoogd en daarna voor drie jaar (2010-2011-2012) vast zou staan, werd de contributie niet 
verhoogd. Het bedrag is nu € 40,= per jaar voor actieve leden en € 35,= voor niet-actieve leden en 
donateurs. 
De voorzitter gaf in zijn bewoordingen weer wat het bestuur van de SZO het afgelopen jaar aan beleid 
heeft gevoerd en wat in de komende periode aan beleid zal worden gemaakt. In elk geval wordt het 
huidige beleid gecontinueerd. In elk geval wordt in 2011 uitvoerig aandacht besteed aan het 50-jarig 
bestaan van het clubblad Scheidsrechterskontakt. Ook hebben we de “hulp” nodig van de leden om ons 
“Lief en Leed” reglement uit te kunnen voeren. Er werden geen vragen gesteld omtrent het gevoerde 
beleid, zodat het bestuur er van uit gaat, dat de leden tevreden zijn over dit bestuur. We hebben een 
mooi clubblad, we hebben een goed gevulde en bezochte website en we kunnen vrij veel leden van de 
SZO bereiken via het internet (e-mail). Er zijn slechts 30 leden, die niet in het bezit zijn van e-mail. 
Na de heropening van de vergadering stond het punt bestuursverkiezing op de agenda. Volgens het 
rooster van aftreden overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het Huishoudelijk Reglement is de secretaris 
Jan Lahuis periodiek aftredend. Jan Lahuis had het bestuur kenbaar gemaakt zich voor een volgende 
periode van drie jaar herkiesbaar te stellen. Er werden zoals gebruikelijk geen tegenkandidaten 
ingediend, zodat de secretaris bij acclamatie werd herbenoemd. 
Bij de rondvraag vroeg de heer A. van der Scheer aan het bestuur van de SZO bij de KNVB aandacht te 
vragen voor het aanstellingbeleid van scheidsrechters bij jeugdwedstrijden, wat volgens hem te wensen 
overlaat. Er is binnenkort overleg tussen de COVS-groepen Nijverdal en Zwolle met de Regio A van de 
KNVB waarin dit punt aan de orde zal worden gesteld. 
 

Gelukkig waren dit jaar alle tè huldigen leden van de SZO aanwezig. Achtereenvolgens werden Bernard 
Renker, Paul Wellenberg en Jaap van Werven gehuldigd door de voorzitter van COVS District Oost, de 
heer Gerhard Langenkamp, geassisteerd door bestuurslid Jan Broekhuis van het districtsbestuur. Deze 
drie genoemde leden kregen allen de 25-jarig lidmaatschapsspeld opgespeld. Vervolgens werden Wim 
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Berse en Herman Heuven naar voren geroepen. Zij werden onderscheiden met de 40-jarig lidmaatschaps-
speld. De vrouw van Herman Heuven werd naar voren geroepen om de bijbehorende bloemen in ontvangst 
te nemen. De voorzitter zegt dat de SZO dit jaar ook aan het 40-jarig lidmaatschap van Klaas Muis aan-
dacht had willen besteden, maar Klaas heeft zich voor de vergadering afgemeld. 
De voorzitter van COVS District Oost vraagt vervolgens de heer Henk Schrik, achter de bestuurstafel te 
willen gaan staan. De heer Langenkamp zegt, dat het VCN de aanvraag van de Scheidsrechtersvereni-
ging Zwolle e.o. om de Zilveren Scheidsrechter uit te reiken aan Henk Schrik heeft gehonoreerd. Henk 
heeft in twee periodes circa 13 jaar een bestuursfunctie vervuld. Daarvoor staat als onderscheiding de 
Zilveren Scheidsrechter. De heer Broekhuis spelt hem de versierselen op en uit handen van bestuurslid 
Fred Mulder ontvangt hij een boeket bloemen. De heer Langenkamp vraagt de heer Jos Huis in ’t Veld 
naar voren te komen. Het bestuur van de SZO heeft ook voor hem een onderscheiding aangevraagd. Ook 
hier heeft het VCN positief besloten en wordt de bijbehorende speld door de heer Broekhuis opgespeld. 
De heer Langenkamp dankt de SZO voor de uitnodiging en feliciteert alle gedecoreerden en herbenoemde 
bestuursleden. Daarnaast dankt hij het bestuur van de SZO voor de organisatie van het jaarlijkse Jan 
Willem van Essentoernooi. 
De voorzitter zegt dat we vorig jaar op informele wijze afscheid hebben genomen van Bert de Roo, maar 
dat hij dat op deze Algemene Ledenvergadering een officieel formeel tintje wenst te geven. Hij spreekt 
Bert toe en zegt het enorm te hebben gewaardeerd, dat Bert het bestuur uit de nood heeft geholpen na 
het plotselinge overlijden van Piet de Vos in 2003. Het bestuur heeft gemeend om aan de Algemene 
Vergadering een voordracht te moeten doen om Bert de Roo te benoemen tot Lid van Verdienste van de 
SZO. De Algemene Vergadering gaat unaniem met applaus akkoord. De voorzitter speldt hem de speld 
op en overhandigt Bert de bijbehorende oorkonde en boeket bloemen. De voorzitter kon na precies 1 uur 
en vier minuten de Algemene Ledenvergadering tevreden afsluiten. 
 

Lief en Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2011 hebben de leden van de SZO te kampen gehad met lief en leed. 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 2011 is ons één SZO-lid ontvallen. Lid van Verdienste Tonnie Eikelboom uit Zwolle overleed 
op 4 april 2011 op 89-jarige leeftijd. Ton was lid sinds 1 januari 1959. Tijdens de crematie op zaterdag 9 
april 2011 waren diverse prominente SZO-leden aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. Het oudste 
lid is nu Piet de Leeuw uit Kampen. Hij is ook het langst lid. Op 1 september 2012 is hij 65 jaar lid. 
 

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. Ook in 2011 heeft 
het bestuur op die wijze inhoud gegeven aan werving en behoud. 
 

Kaartcompetitie 
 

In het seizoen 2010-2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook weer een kaartcom-
petitie. Op de laatste avond was het nog spannend, wie het klassement zou winnen. Na 7 kaartavonden 
ging Dick Ruiter aan de leiding, maar de verschillen van de bovenste 12 waren zo klein dat de bovenste 
8 van het klassement allemaal nog konden winnen. Maar Dick Ruiter had een mindere dag en Marinus 
Blankvoort juist een goede dag. De deelname viel dit seizoen – met name na de jaarwisseling – enigszins 
tegen. Dat had uiteraard verschillende oorzaken, doch het is wel een indicatie dat we deze clubactiviteit 
nog meer moeten promoten. Nou is het klaverjassen niet echt een kaartsport voor de jongere garde. Deze 
gaat liever “toepen”, “zwikken”, “pokeren” of darts spelen. Het blijft echter een leuke denksport. Op de 
laatste speelavond deed ondergetekende goede zaken voor het klassement en legde beslag op de dagprijs. 
Met 5668 punten bleef ik Fred Mulder (tweede met 5477 punten), Marinus Blankvoort (derde met 5418 
punten), Hans van der Veen (vierde met 5233 punten) en Ben Bastiaan (vijfde met 5007 punten) ruim 
voor. Doch mijn hoge score was tevens de hoogste van het seizoen, zodat deze niet mee telde voor het 
klassement. De hoogste en laagste score vallen immers af. Marinus Blankvoort had ook dit keer weer 
voor leuke prijsjes gezorgd. Daarnaast was er in verband met het Paasweekend dat voor de deur staat, 
voor alle deelnemers een bakje met lekkere scharreleieren. Herman Snijder en Teun van Unen eindigden 
met 3624 punten gelijk onderaan, zodat er twee poedelprijzen werden uitgereikt. Antonia Bastiaan 
moest andermaal verstek laten gaan, omdat ze nog onvoldoende is hersteld van de val van de trap. Via 
deze weg willen we haar van harte beterschap wensen in de hoop dat zij er aan het begin van het nieuwe 
seizoen op 22 september 2011 weer bij zal zijn. Antonia Bastiaan dong vóór haar ongelukje nog mee 
naar de bovenste plaatsen. Na vijf ronden stond ze zelfs nog even bovenaan. Maar door haar afwezigheid 
op de laatste twee kaartavonden zakte ze in het klassement naar de dertiende plaats met 24456 punten. 
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Het bestuur van de SZO en de Ontspanningscommissie hoopt dat we in het nieuwe seizoen onze kaart-
avond weer kunnen houden in Café Restaurant De Vrolijkheid te Zwolle, want ook hier heersen in deze 
tijd van de kredietcrisis zware tijden. Onze ere-voorzitter Jan Wissink draagt de rode lantaarn. We kon-
den hem slechts twee keer op een kaartavond verwelkomen. Als van deze twee keer ook nog de hoogste 
afvalt, dan is de laatste plaats ook heel logisch. Eén na laatst werd Fred Savelkoel, die ook twee keer zijn 
gezicht liet zien. Fred was de titel verdediger, maar hij kon vanwege een hartoperatie niet altijd aanwezig 
zijn. Er zijn ook diverse leden van de SZO, die vaker als twee keer verstek lieten gaan en in principe niet 
in het klassement worden opgenomen. In bijgaande lijst worden alle kaarters genoemd, die minimaal 
één keer aanwezig waren. Op donderdag 21 april jl. was dan ook de afsluitende kaartavond. Nadat de 
prijzen voor de reguliere kaartavond waren uitgereikt, moest de secretaris de balans van het klassement 
opmaken. Er moest uiteraard goed worden gekeken of er nog wijzigingen moesten worden aangebracht 
in de hoogste en laagste scores, die bij iedereen moesten worden afgetrokken. Dat bleek bij enkele 
deelnemers inderdaad het geval te zijn. De individuele winnaars van de acht kaartavonden waren 
achtereenvolgens Marinus Blankvoort (5571 punten), Fred Mulder (5099 punten), Dick Ruiter (5630 
punten), Fred Savelkoel (6617 punten), Netty Mulder (5388 punten), Ep Vinke (5367 punten), Eduard 
Klaassen (5429 punten) en Jan Lahuis (5668 punten). Op de website is te zien, hoe de individuele 
standen per speelavond tot stand zijn gekomen. Het werd toch wel enigszins een verrassende uitslag. De 
organisator Marinus Blankvoort trok met 29646 punten aan het langste eind, gevolgd door Dick Ruiter 
(tweede met 29017 punten), Fred Mulder (derde met 28821 punten), Netty Mulder (vierde met 28109 
punten) en Wim Berse (vijfde met 26965 punten). De uitslag van het kaartklassement van het seizoen 
2010 – 2011 ziet er als volgt uit. 
 

1. Marinus Blankvoort 29.646 punten 5. Wim Berse 26.965 punten 

2. Dick Ruiter 29.017 punten 6. Ben Bastiaan 26.759 punten 

3. Fred Mulder 28.821 punten 7. Ep Vinke 26.552 punten 

4. Netty Mulder 28.109 punten    
 

Aan de bovenstaande winnaars werd door Marinus Blankvoort een enveloppe met inhoud uitgereikt.  
De werkelijke inhoud werd echter niet bekend gemaakt. In elk geval hebben we na twee jaar een andere 
kaartkampioen. Marinus Blankvoort mag zich een jaar lang de Kaartkampioen van de SZO noemen. De 
volledige uitslag luidt verder: 
 

8. Klaas Klaassen 26.155 punten 18. Hans van der Veen 16.259 punten 

9. Teun van Unen 25.856 punten 19. Joop Tabak 13.284 punten 

10. Wim Weuring 25.813 punten 20. Evelina Klaassen 7.709 punten 

11. Jan Lahuis 25.255 punten 21. Fred Savelkoel 4.606 punten 

12. Herman Snijder 24.860 punten 22. Jan Wissink 4.250 punten 

13. Antonia Bastiaan 24.456 punten    

14. Eduard Klaassen 22.729 punten    

15. Gerrit Kuiper 21.473 punten    

16. Gradus Wezenberg 20.779 punten    

17. Jaap van Werven 17.896 punten    
 

Ook waren er nog vier deelnemers – na aftrek van de hoogste en laagste score – met 0 punten. Deze zijn 
uit bovenstaande lijst weg gelaten. 
 

Training 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2010-2011 twee trainings-
groepen. Eén in Emmeloord, onder leiding van Gerrit Beekman en Tiemen de Boer, en één in Hattemer-
broek, onder leiding van Jos Huis in ’t Veld tot het eind van het seizoen 2010-2011. In het nieuwe sei-
zoen 2011-2012 wordt de training om de beurt gegeven door een kwartet, Herman van Diepen, Siem de 
Jager, Jaco Schoonhoven en Wim Weuring. Daartoe is door de secretaris een rooster opgesteld. Het is de 
bedoeling, dat er weer een trainerscursus wordt geïnitieerd door COVS District Oost. Degene die daar 
behoefte aan heeft, kan aan deze cursus deelnemen. Zo nu en dan wordt nog een beroep gedaan op Jos, 
doch dat is niet structureel. Jos Huis in ’t Veld werd voor zijn inzet voor de COVS in het algemeen, maar 
de SZO in het bijzonder op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2011 beloond met de Zilveren 
Scheidsrechter. 
 

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. 
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Op vrijdag 11 maart 2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. de Districtsfinale 
jeugdspelregelwedstrijden van District Oost. Dit gebeurde in het clubgebouw “de Tijplaats” van de SEO 
aan het Tiemeister in Enschede. Er ontwikkelde zich een hele spannende wedstrijd tussen de zes deel-
nemende teams van M.E.C. uit Winterswijk, Reutum, D.E.S. en De Zweef uit Nijverdal en Quick ’20 uit 
Oldenzaal. De uitslag luidde als volgt: 
 

1. M.E.C. I 360 punten 4. D.E.S. 287 punten 
2. Reutum 351 punten 5. De Zweef 175 punten  
3. Quick ‘20 302 punten 6. M.E.C. II 272 punten (buiten mededinging)  
 

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

Op zaterdag 9 april 2011 vond in het Etty Hillesum Lyceum te Deventer het Nederlands kampioenschap 
Jeugdspelregelwedstrijden van de COVS plaats. Uit vier districten reisden jeugdige spelregelkenners af 
naar de koekstad in COVS District Oost. De districten Noord en West II waren niet vertegenwoordigd. Uit 
District Oost daarentegen maar liefst drie teams. De deelnemers kregen individueel in vijf ronden vragen 
over spelregels voorgeschoteld. Twee ronden met leesvragen, één ronde met de 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 bekerfinale FC Twente–Ajax. op 8 mei 2011. Winnaar werd uiteindelijk M.E.C. uit 
Miste (tussen Aalten en Winterswijk). De prijs voor de beste individuele deelnemer was voor Tom Hude-
pohl (M.E.C.) met 113 punten van de maximaal te behalen 120 punten. De eindstand luidde als volgt:   
 

1. M.E.C. (Oost) 399 punten 5. Victoria (West I) 316 punten  
2. Reutum (Oost) 358 punten 6. Toxandria (Zuid II) 272 punten  
3. Quick ’20 (Oost) 346 punten 7. Wolphaartsdijk (Zuid I) 193 punten  
4. Con Zelo (West I) 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 18 maart 2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o. de Districtsfinale spel-
regels voor COVS-teams. In een boeiende ambiance werd deze wedstrijd op het sportcomplex van VIOD 
in Doetinchem georganiseerd. Zoals vanouds werd begonnen met één mondelinge ronde. Daarna volgden 
de schriftelijke vragen, de quizvragen en tot slot twee leesvragen. Persoonlijk winnaar werd Frank-
Willem Kouwer (Apeldoorn) met 118 punten. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Deventer 341 punten 4. Hengelo 267 punten  
2. Apeldoorn 334 punten 5. Winterswijk 264 punten  
3. Doetinchem 311 punten 6. Enschede 248 punten  
 

Op 14 mei 2011 werd de 42ste spelregelfinale voor COVS-teams georganiseerd. De Scheidsrechtersvere-
niging Doetinchem e.o. had er alles aan gedaan om de organisatie perfect te laten verlopen. In de prach-
tige businessruimte van De Graafschap ontvingen zij de kampioenen uit de zes COVS-ditricten. Betaald 
Voetbal scheidsrechter Jeroen Sanders was bereid gevonden om als vragensteller op te treden. Zoals 
gebruikelijk werd op diverse manieren de kennis van de deelnemers getoetst. Er waren leesvragen, de 
schriftelijke vragen, de quizvragen en de beeldvragen. Het werd een spannende strijd. Bij het ingaan van 
de laatste ronde, stonden drie teams dicht bij elkaar. Het team van Utrecht werd voor het tweede achter-
eenvolgende jaar winnaar van de wisselbeker. Het niveau van de spelregelkenners bleef hoog. Na de 
laatste ronde bleek dat de top 5 binnen drie punten van elkaar was geëindigd. Niemand wist de maxi-
male score van 140 punten te behalen. Twee deelnemers kwamen tot 137 punten. Na een barrage met 
Rob Dumont (Utrecht) werd Sjoerd Nanninga (Deventer) persoonlijk winnaar.  
De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Utrecht (SCU) (West I) 389 punten 5. Helmond (Zuid II) 342 punten  
2. Deventer (Oost) 381 punten 6. Rijnmond (West II) 330 punten  
3. ‘t Gooi (West I) 369 punten 7. Drachten (Noord) 324 punten  
4. De Langstraat (Zuid I) 358 punten 8. Doetinchem (Oost) 292 punten 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op zaterdag 8 januari 2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 32ste  
keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District 
Oost. Er hadden zich 12 COVS-groepen aangemeld. De scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. had van 
tevoren aangegeven van deelname af te zien. De COVS-groepen Arnhem en Deventer gaven zelfs twee 
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teams op. Op het voorzittersoverleg van 22 november 2010 werd de loting verricht voor de indeling van 
de twee poules met 7 teams. Dan is het voor de organisatie voor wat betreft het wedstrijd- en lunch-
schema vervelend en lastig als er op het laatste moment nog een afzegging komt. Dat hadden we de 
laatste jaren echter weinig mee gemaakt. Het overkwam ons echter dit jaar. Vrijdagmorgen 7 januari 
2011 werd de secretaris van de SZO geconfronteerd met een afzegging van één team van Arnhem, zodat 
het wedstrijdschema halsoverkop moest worden bijgesteld. Het is gelukt, maar het kost wel tijd en 
energie om alles nog weer tijdig uitgeprint te krijgen e.d. Nadat de voorzitter Hans van der Veen zijn 
openings- en welkomstwoord had uitgesproken, werd na het eerste fluitsignaal van Jaap van Werven om 
klokslag 09.00 uur de eerste aftrap verricht. In goed overleg met Jaap en Peter van de Ruitenbeek, werd 
besloten om het dit jaar wederom af te werken met twee scheidsrechters in plaats van drie, zoals vele 
jaren achtereen gebruikelijk was. Vanwege een recente operatie moest de aloude spreekstalmeester Fred 
Mulder sinds jaren verstek laten gaan. Hij is nog onvoldoende hersteld van de zware operatie, zodat hij 
dit jaar werd vervangen door Wout Jongman, die het wedstrijdsecretariaat kwam versterken. De voor-
zitter kon diverse genodigden en belangstellenden in de bestuurskamer begroeten. Henk Schrik had 
evenals voorgaande jaren weer gezorgd voor een goede lunch. Henk wordt daarin ook reeds vele jaren 
geassisteerd door Wilma Jongman, Netty Mulder, Sonja v.d. Veen, Feikje Westerhof en Trudy Wissink.  
In de openingswedstrijd trad de groep Zwolle tegen Almelo aan. Een klein beetje fortuinlijk trok Almelo 
met 1 – 0 aan het langste eind. Zwolle speelde verdienstelijk, maar het begin is altijd moeilijk omdat nog 
nooit met elkaar is geoefend. De groep Zwolle trad aan in geheel nieuwe shirts van Avanci Rava Sports-
wear. In de tweede wedstrijd tegen Zutphen werd in de eerste de beste tegenaanval van Zutphen reeds 
gescoord, zodat al snel duidelijk werd, dat het team van Zwolle dit jaar niet zou gaan meestrijden om de 
eerste plaatsen. Halverwege de speeltijd van 10 minuten kwam er nog een tweede doelpunt bij op het 
scorebord, zodat het pleit al was beslecht. Gedurende de toernooidag werd ook een verloting gehouden, 
waarvoor Henk Schrik weer leuke prijzen had aangeschaft. Het moet worden opgemerkt, dat we Lindsey 
Jongman wel misten. Maar zij was ziek en moest daarom voor ons helaas thuis blijven. Lindsey heeft in 
voorgaande jaren vele loten aan de man of vrouw gebracht. Nu kwam deze taak op de schouders van 
Hans en Jan terecht. De ere-voorzitter Jan Wissink hielp in de vierde en laatste ronde ook een handje 
mee. Nou we hebben het er het beste van gemaakt. De loten hadden een gretige aftrek, hoofdzakelijk ook 
vanwege de schitterende vleesschotels (1e prijs), slagroomtaarten (2e prijs), rollades (3e prijs), 
boomstammetjes slagroomtaart (4e prijs) en de flessen wijn (5e en 6e prijs). In de derde wedstrijd speelde 
het team van Zwolle tegen Arnhem. Het werd een “fiks pak slaag”. Door een slechte organisatie van de 
verdediging en het feit, dat in het speelveld er te weinig werd gecoacht, kwam de gelegenheidsdoelman – 
omdat de secretaris geblesseerd was – Ivo Hut keer op keer in een overtal situatie te staan en dan ben je 
als keeper kansloos, omdat je gewoon wordt uitgespeeld. Eindstand 4 – 0. Coach Jos Huis in ’t Veld 
vertelde na afloop dat de sfeer binnen het team uitstekend bleef, ook na 3 nederlagen. In de vierde 
wedstrijd werd “de strijd“ aangebonden met Doetinchem. Vrij snel na de aftrap werd het 1 – 0 voor 
Zwolle. De eerste goal van Zwolle op dit toernooi. Toen kort daarna ook de 2 – 0 viel was het eigenlijk een 
“gelopen” koers. Toch maakte Doetinchem het nog spannend toen de aansluitingsgoal werd gemaakt. 
Maar een paar minuten voor het einde maakte Jorel Wever aan alle onzekerheid een eind door de 3 – 1 
te scoren, zodat de winst was veilig gesteld. De volgende wedstrijd was tegen Winterswijk. Het was een 
gelijk opgaande strijd, waarbij Zwolle het betere van het spel had. Er ontstonden ook kleine kansjes. 
Maar er werd verzuimd om deze af te maken. Remco Jongman, Henk Maat, Arjen van ’t Slot en Jan 
Willem Westendorp hadden de beslissende goal op de schoen, maar viel de beslissende treffer helaas in 
de allerlaatste seconden aan de ander kant en werd nipt met 0 – 1 verloren. In de zesde en laatste 
wedstrijd van de poule was Deventer II de tegenstander. Deventer was nog in een felle strijd verwikkeld 
met Zutphen voor een plaats in de kruisfinales. Dit team was evenals Arnhem een maatje tè groot. De 
eindstand werd 3 – 1 in het voordeel van Deventer II, die uiteindelijk ook poulewinnaar werd. Het is geen 
schande om van de poulewinnaar te verliezen. Zwolle eindigde uiteindelijk op de 11e plaats en bleef 
Nijmegen en Doetinchem voor. 
 

 Poule A punten  Poule B punten 
1 Deventer II 16 1 Noord Oost Twente 13 

2 Zutphen 13 2 Nijverdal 10 

3 Arnhem 11 3 Apeldoorn 7 

4 Almelo 7 4 Deventer I 5 

5 Winterswijk 7 5 Hengelo 4 

6 Zwolle 3 6 Nijmegen 3 

7 Doetinchem 3    
 

De kruisfinales gingen tussen Deventer II (winnaar poule A) en Nijverdal (nummer 2 poule B) en 
Zutphen (nummer 2 poule A) en Noord Oost Twente (winnaar poule B). Nijverdal won met 1 – 0 van 
Deventer II en Noord Oost Twente versloeg Zutphen met 1 – 2. De wedstrijd om de derde en de vierde 
plaats eindigde gelijk 1 – 1. De shoot-outs – vorig jaar reeds geïntroduceerd – brachten uitkomst. 
Deventer nam de shoot-outs beter en won met 2 – 1. De finale tussen Nijverdal en Noord Oost Twente 
was heel spannend. Noord Oost Twente kwam op voorsprong, maar Nijverdal kwam verdiend op gelijke 
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hoogte. Alles leek ook nu af te stevenen op shoot-outs, totdat NOT toch in de laatste minuut het net nog 
wist te vinden, waarmee zij de titel wisten te prolongeren. 
We kunnen terug zien op een goed toernooi, waarbij moet worden aangetekend dat er toch nog veel gele 
kaarten vielen, alhoewel het niet onsportief was. Er werd ook een aantal gele kaarten gegeven, waarbij er 
geen sprake was van buitensporige inzet maar meer een kwestie van onkunde. COVS-leden, die door 
hun leeftijd minder snel reageren, minder snel kunnen wenden en keren en vaak een tikkeltje tè laat 
zijn. Dan oogt het allemaal ruw, maar niets is minder waar.  
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. En zoals Gerhard 
het ook duidelijk aangaf, horen gele kaarten bij het voetbal. Daar ben ik het van harte mee eens. Ik vul 
altijd aan, dat gele kaarten bij het voetbal horen, maar dat rode kaarten niet bij de COVS horen. 
 

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

2 Nijverdal 9 Deventer I 

3 Deventer II 10 Hengelo 

4 Zutphen 11 Zwolle 

5 Arnhem 12 Nijmegen 

6 Apeldoorn 13 Doetinchem 

7 Almelo   
 

Het is gebruikelijk bij de SZO, dat de ere-voorzitter Jan Wissink, de Fair Play beker, de Piet de Vos 
bokaal, uitreikt. De beker werd gewonnen door de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk e.o. maar 
Gerard Schurink – vice-voorzitter – had de groep Winterswijk reeds keurig bij het wedstrijd-secretariaat 
afgemeld. Doordat zij niet meer aanwezig waren, had het weinig zin dat de heer Wissink de winnaar 
toesprak. De voorzitter Hans van der Veen verzocht de COVS-groep Doetinchem om de beker bij het 
bestuur van Winterswijk te bezorgen. De eindstand luidde hier als volgt: 
 

 Fair Play Bokaal punten   punten 
1 Winterswijk 8 8 Arnhem 7,33 
2 Deventer I 7,8 9 Almelo 7,17 
3 Zwolle 7,67 10 Doetinchem 7 
4 Nijverdal 7,57 11 Hengelo 7 
5 Deventer II 7,5 12 Noord Oost Twente 6,57 
6 Nijmegen 7,4 13 Apeldoorn 5,4 
7 Zutphen 7,38    

 

De scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan terug zien op een geslaagde dag. Op naar de 33e jaargang 
op zaterdag 7 januari 2012 in ’t Huiken te Elburg. 
 

Op 15 januari 2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Nijmegen e.o. het NK zaalvoetbal van 
COVS Nederland in het Olympic Sportcentrum in Wijchen. Na een sportief toernooi via een hele goede 
arbitrage – waarvan ons lid Peter van de Ruitenbeek ook deel uitmaakte – trok de COVS-groep Breda in 
een zuidelijke finale tegen Oss/Uden aan het langste eind. De sportiviteitsprijs ging naar de organiserende 
vereniging COVS Nijmegen e.o. De eindstand luidt als volgt. 
 

Eindstand NK Zaalvoetbal 2011 
1 Breda 6 Zeeuws Vlaanderen 
2 Oss/Uden 7 Noord Oost Twente 
3 Drachten 8 Vlaardingen 
4 Eindhoven 9 Arnhem 
5 Nijmegen 10 Helmond 

 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi 
 

Op zaterdag 18 juni 2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. voor de 41ste keer het 
IJssel- en Berkeltoernooi. Het districtstoernooi veldvoetbal van COVS District Oost. Alhoewel het toer-
nooi vele jaren achtereen met stralend weer werd gehouden, werkten de weergoden dit keer niet echt 
mee. We vertrokken met een grijs bewolkte hemel, dat niet veel goeds beloofde. Achteraf viel het nog 
mee, want de zon kwam er op bepaalde momenten doorheen, maar in de loop van de middag moesten 
diverse wedstrijden in de stromende regen worden afgewerkt. Het team van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. (SZO) bestond uit 13 spelers, een mix van jong en oud. Het team van de SZO bestond uit 
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Gerrit Beekman, Jorn van Eck, Eddy de Gier, Ivo Hut, Jan Lahuis, Henk Maat, Jaco Schoonhoven, Dick 
Ruiter, Arjen van ’t Slot, William Smit, Sander Stoffer, Jesse Telgenhof en Jan Willem Westendorp. 
Bij aanvang van de eerste wedstrijden werd een minuut stilte in acht genomen wegens het overlijden van 
een lid van de COVS-groep Zutphen. Er deden 9 teams mee. We speelden een halve competitie en 
kwamen derhalve 8 keer in actie. Evenals vorig jaar werd onze eerste openingswedstrijd van het toernooi 
gespeeld tegen de groep Zutphen. Zutphen heeft altijd een goed team. Ook dit jaar was dat het geval. 
Jammer ook dat we geen coach hadden. De secretaris had zo goed en kwaad als hij kon een opstelling 
gemaakt. We merkten al snel, dat we niet goed op elkaar waren ingespeeld. We konden de zaak achterin 
nog lange tijd klaren, maar moesten een paar minuten voor het eind toch het hoofd buigen en verloren 
uiteindelijk met 0 – 1. De tweede wedstrijd tegen Hengelo was gelijk opgaand. We konden de bal iets 
meer in de ploeg houden, maar konden aanvallend geen gaatje in de verdediging van Hengelo vinden, 
zodat de wedstrijd eindigde, zoals hij begon, 0 – 0. In de derde wedstrijd moesten we aantreden tegen 
Deventer, die de landstitel inmiddels kwijt is geraakt aan Nijverdal, die onlangs op 4 juni jl. kampioen 
werd, maar vandaag schitterde door afwezigheid. Ook de COVS-groepen Arnhem, Nijmegen en Winters-
wijk waren er dit jaar niet bij. We kwamen er tegen Deventer niet aan te pas en kwamen verdedigend 
steeds meer onder druk, zodat de doelpunten niet konden uitblijven. Alhoewel Jaco goed in vorm was, 
had hij ook geen verweer tegen een paar goed geplaatste schoten. Het eerste schot ging via de schouder 
van Dick Ruiter in eigen doel. Het tweede verdween in de rechter bovenhoek. Het werd uiteindelijk 0 – 2. 
Ook de vierde wedstrijd tegen Enschede ging met die cijfers verloren. Toch hadden we in deze wedstrijd 
meer kansen om de winst te pakken, doch binnen de “zestien” waren we net niet doeltreffend genoeg. En 
zoals zo vaak, vielen de doelpunten aan de andere kant. Bij een van die aanvallen werkte Sander Stoffer 
de bal in eigen doel. Toen was het verzet gebroken en kon Enschede nogmaals scoren, 0 – 2. Tegen 
Doetinchem hadden we in de vijfde wedstrijd meer aandeel in het spel en kwamen een paar keer goed 
voor het doel, maar door enkele capriolen van de gelegenheidskeeper Ferwin Hoogeveen, bleef het 
doelpunt uit. Doetinchem bezit een aantal jonge spelers, die handig zijn met een bal. Constant werden 
onze “achterwaartsen” er uit gelopen. De verdediging werd uitgespeeld en met twee man voor de keeper, 
was er ook voor Jaco geen houden meer aan. Toch kwamen we nog langszij door een doelpunt van Gerrit 
Beekman, die van de rand van het strafschopgebied doeltreffend uithaalde. Maar de groep Doetinchem 
scoorde daarna nog een keer, zodat we ook deze wedstrijd helaas verloren, 1 – 2. Tegen Noord Oost 
Twente werden we constant van het “kastje naar de muur” gestuurd en kwamen we er doodeenvoudig 
niet aan te pas. We waren iedere keer net een stapje te laat. Door snel aanvalsspel sneden ze net “als 
een mes door het boter” door onze verdediging. Tot overmaat van “ramp” raakte onze keeper bij het 
derde doelpunt van NOT ook nog geblesseerd. Jaco moest met een knieblessure opgeven en Jan nam 
zijn plaats in. Hij moest nog een keer capituleren, zodat het 0 – 4 werd. In de zevende wedstrijd moesten 
we aantreden tegen ons eeuwige rivaal Apeldoorn. Deze wedstrijd wilden we niet verliezen. Dat lukte, het 
bleef 0 – 0, maar we hadden hier de winst kunnen en moeten pakken, want we kregen voldoende 
kansen. Apeldoorn daarentegen had blijkbaar de “pijp” leeg, want ze kwamen op een spaarzame actie 
na, niet gevaarlijk meer voor ons doel. William had in de laatste minuut de winnende treffer op zijn 
schoen, maar hij schoot helaas voor langs. De achtste en laatste wedstrijd speelden we in de stromende 
regen tegen Almelo. Hier was geen kruid tegen gewassen. Het hele toernooi eindigden vele wedstrijden 
gelijk. Maar liefst 10 keer 0 – 0 en 1 keer 1 – 1. Er werd derhalve weinig gescoord. Maar in onze laatste 
wedstrijd vielen de doelpunten als rijpe appelen van de boom. De hoogste score van de dag. We verloren 
met 2 – 5. Met slechts twee punten werd de SZO negende en laatste. De groep Zutphen had inderdaad 
het beste team en werd dan ook glorieus winnaar van hun eigen IJssel- en Berkeltoernooi met 6 gewon-
nen wedstrijden en 2 gelijke spelen, zodat ze 20 punten behaalden met een doelsaldo van 11 – 2. De 
groep Deventer behaalde 17 punten uit 5 gewonnen wedstrijden, 2 gelijke spelen en 1 verloren wedstrijd 
met een doelsaldo van 8 – 3. Noord Oost Twente legde beslag op de derde plaats met 15 punten en 
doelsaldo 11 – 2. Vierde werd Enschede met 13 punten en een doelsaldo 5 – 2. In 36 wedstrijden werd er 
slechts 58 keer gescoord. Na afloop reikte Gerhard Langenkamp, voorzitter van COVS District Oost de 
prijzen uit. De sportiviteitsbeker werd gewonnen door de COVS-groep Hengelo. 
De volledige eindstand luidt als volgt: 
 

Eindstand IJssel- en Berkeltoernooi d.d. 18 juni 2011 te Voorst  
 

1 Zutphen 8 – 20 11 – 2 6 Doetinchem 8 – 9 8 – 10 

2 Deventer 8 – 17  8 – 3 7 Apeldoorn 8 – 5 3 – 10 

3 Noord Oost Twente 8 – 15 11 – 2 8 Hengelo 8 – 4 0 – 7 

4 Enschede 8 – 13 5 – 2 9 Zwolle 8 – 2 3 – 16 

5 Almelo 8 – 12 9 – 6      
 

 Sportiviteitsbeker: HENGELO   
 
 

De nummers 1 (Zutphen) en 2 (Deventer) mogen evenals de titelverdediger (Nijverdal) volgend jaar 
meedoen aan Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal van COVS Nederland, dat wordt georganiseerd 
door de Scheidsrechtersvereniging Maastricht e.o. uit COVS District Zuid II. 
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Op 4 juni 2011 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o. op een zonovergoten sport-
park Het Eldrik in Hengelo (Gld) het Nederlands kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams. Tien 
COVS-groepen streden daar om de eer. De grote vraag was of Deventer een trilogie zou bewerkstelligen. 
Helaas, het werd slechts een bescheiden zesde plaats. Het toernooi werd door het warme weer een helse 
slijtageslag omdat na een lang seizoen dit weer een aanslag pleegde op de conditie. De finale moest dit 
keer vanaf de strafschopstip worden beslist. Uiteindelijk trok Nijverdal mede dankzij een goede keeper 
aan het langste eind. De sportiviteitsprijs ging dit jaar naar het team van de 5 gezamenlijke Drentse 
COVS-groepen. De volledige eindstand luidt als volgt: 
 

Eindstand NK Veldvoetbal COVS 2011 
1 Nijverdal 6 Deventer 
2 Helmond 7 Gorinchem 
3 Utrecht 8 Oss/Uden 
4 Drachten 9 Gezamenlijke groepen Drenthe 
5 Eindhoven 10 Doetinchem 

 

De Redactiecommissie 
 

Voor de Redactie was het jaar 2011 een mijlpaal. De SZO heeft het Scheidsrechterskontakt 50 jaar uit-
gebracht. Slechts met een korte tussentijdse stop van 4 jaar. Op voorspraak van de Redactie werden in 
2011 vijf jubileumnummers uitgebracht. Het clubblad kreeg in 2011 ook een speciale omslag met een 
feestelijk tintje. In alle nummers werden vooraanstaande COVS’ers voor het voetlicht gebracht. De lan-
delijke voorzitter Johan Dollekamp beet samen met de Leden van Verdienste Ton Eikelboom en Jannes 
Fijn het spits af. Dat was maar goed ook, want op 4 april 2011 overleed Ton Eikelboom en had hij de 
tweede uitgave van april niet gehaald. Nu ging een delegatie van het bestuur en onze ere-voorzitter Jan 
Wissink bij Ton op bezoek, wat hele leuke anekdotes opleverde. Ook werd in alle uit te brengen edities 
een prijsvraag “De knapste kop van de SZO” opgenomen. Over alle 5 edities werd een klassement opge-
maakt. Op de Algemene Ledenvergadering van 2012 wordt de winnaar bekend gemaakt. In het exem-
plaar van april kwam de voorzitter van COVS District Oost, Gerhard Langenkamp en onze Leden van 
Verdienste Fred Mulder en Joop Tabak aan het woord. In het nummer van juni kwam de ere-voorzitter 
Jan Wissink met zijn bespiegelingen uit “De oude Doos”. Ook de Leden van Verdienste Meindert Schil-
stra en Teun van Unen kregen een plaatsje in deze uitgave. In de uitgave van september werd er plaats 
ingeruimd voor voorzitter Hans van der Veen, ere-lid Klaas Muis en Lid van Verdienste Jan Jongman. In 
de laatste editie van november 2011 kwam als laatste ere-lid Herman Snijder en de Redactie aan het 
woord en blikte “Tikoes” anoniem nog een keer terug op het afgelopen jubileumjaar. 
 

De Redactiecommissie is er met vereende krachten weer in geslaagd om 5 hele dikke jubileumnummers 
uit te brengen. We kijken met tevredenheid terug op deze periode, ook al heeft het iets meer geld gekost 
dan de penningmeester had begroot. Fred Mulder heeft de redactie van het clubblad in zijn portefeuille. 
Hij is samen met Netty en Wout en Wilma Jongman de stuwende kracht in deze commissie. Het bestuur 
is hen daar heel erg dankbaar voor. Vanuit het bestuur worden er altijd de vaste rubrieken “voorwoord 
van de voorzitter”, “bestuursmededelingen”, “lief en leed” en “spelregels veld” en “spelregels zaal” opge-
nomen. Het “In Memoriam” over Ton Eikelboom werd door de voorzitter geschreven. Het bestuur spreekt 
de hoop en wens uit, dat dit nog enige tijd kan worden gecontinueerd. 
 

Technische Commissie 
 

In het bestuur werd in 2009 besloten om de werkzaamheden van de Technische Commissie voor eigen 
rekening te nemen. De (verenigings)activiteiten werden ook in 2011 vanuit het bestuur door de porte-
feuillehouder Henk Schrik aangestuurd. Daarbij werd ook een beroep gedaan op de overige bestuurs-
leden en werden op ad-hoc basis leden van de SZO benaderd voor assistentie. Bij de shuttle-run-test is 
aangetoond, dat dit in de praktijk ook goed werkt. 
 

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 21 maart 2011. Op de Algemene Ledenvergade-
ring bracht de kascommissie bij monde van de heer J.L. Hut verslag uit. De kascommissie bestaande uit 
de heren J.L. Hut en J. Schoonhoven stelden de Algemene Vergadering voor om het bestuur, in casu de 
penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging met applaus akkoord. De heer Schoonhoven 
trad reglementair af. De heer J.L. Hut werd herbenoemd en de heer D. Ruiter werd in de commissie be-
noemd. Als nieuwe reserve werd de voormalige penningmeester A.J. de Roo uit Kampen benoemd.  
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De Shuttle-run-test 
 

De shuttle-run-test werd door de KNVB afgeschaft. Daarvoor in de plaats worden nu Thema- en Maat-
werkbijeenkomsten georganiseerd. Op zich is dit vreemd, omdat altijd door de landelijke COVS werd 
verkondigd, dat de conditietest van de COVS is en de spelregeltoets van de KNVB. In de Hoofdcommis-
sie Scheidsrechterszaken in Zeist is anders beslist. De reeds gereserveerde datum op de accommodatie 
bij de v.v. Berkum werd geannuleerd. 
 

Kerstbingo 
 

Op vrijdag 16 december jl. werd de Kerstbingo georganiseerd. De opkomst viel enigszins tegen. Er had-
den welgeteld 45 personen de moeite genomen om naar ons “vaste honk” Café Restaurant “De Vrolijk-
heid” in Zwolle af te reizen, waaronder enkele ere-leden en leden van verdienste. Dat is circa 28 procent 
van ons ledenbestand. Als je bedenkt, dat onder de aanwezigen ook diverse partners, vrienden en intro-
ducés aanwezig waren, dan is dat voor zo’n leuke activiteit met zulke mooie en leuke prijzen wel wat 
magertjes. Er waren nogal wat “vaste bezoekers”, die normaal gesproken aanwezig zijn, maar dit keer om 
de voor hen moverende redenen verstek lieten gaan. De voorzitter Hans van der Veen heette even na 
achten iedereen van harte welkom. De koffie en twee consumptiebonnen waren voor rekening van de 
penningmeester van de SZO. Ondanks de tegenvallende opkomst, was het weer “oer-gezellig” en werd 
deze clubavond weer uitstekend georganiseerd door Wout Jongman en Fred Mulder. Zij werden dit keer 
bijgestaan door Lindsey Jongman en Dennis de Haan, die de lootjes aan de man of vrouw brachten. Mijn 
algemene indruk is, dat de diverse mooie prijzen, behoorlijk onder de aanwezigen werden verdeeld. 
Natuurlijk zijn er altijd nog wel personen, die het “geluk” niet aan hun zijde hebben. Het ene jaar ga je 
“bepakt en bezakt” naar huis en het jaar erop val je niet in de prijzen. Het organisatiecomité bestaande 
uit de families Jongman, Mulder en Van der Veen, had weer leuke attractieve prijzen “ingekocht” in 
Duitsland en uiteraard bij de plaatselijke middenstand in Emmeloord. Het is en blijft een cliché, maar 
de thuisblijvers hebben wel iets gemist. Het werd in elke geval een geslaagde clubavond van de SZO. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2011 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 
de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2011. 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. Ook de organisatie van de 
shuttle-run-test met bijbehorende spelregeltoets verloopt door een goede samenwerking altijd vlekkeloos. 
In verband met de komende maatwerkbijeenkomsten, zal deze samenwerking minder intensief zijn. 
 

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 
2011 hebben plaats gevonden. Ik wens u veel leesplezier.  
 

Hardenberg, 24 januari 2012. 
Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


