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JAARVERSLAG SECRETARIS 2012 
 

Inleiding 
 

De secretaris van de SZO heeft ook dit jaar een uitgebreid jaarverslag voor u. Zo worden alle activiteiten 
van de SZO voor het voetlicht gebracht, maar wordt daarnaast ook verslag gedaan van de activiteiten, 
die door COVS Nederland en andere COVS-groepen werden georganiseerd. Ik heb daarbij getracht om de 
verslagen en teksten te gebruiken, die zijn gepubliceerd in het vakblad “de Scheidsrechter” en in andere 
clubbladen en nieuwsbrieven van andere COVS-groepen. Op deze wijze wordt u uitvoerig geïnformeerd 
over de activiteiten van het afgelopen jaar 2012.   
 

Naast dit jaarverslag heb ik het afgelopen jaar getracht de leden van de SZO zo goed mogelijk te informe-
ren over ons beleid via de website, via het clubblad en door de verzending van e-mails. Het blijft echter 
mijn stijl, dat door sommigen tè uitvoerig wordt gevonden. Het is nog steeds een uitvoerig jaarverslag 
omdat ik van mening ben, dat alle activiteiten voor het voetlicht moeten worden gebracht en via dit jaar-
verslag voor het nageslacht bewaard dienen te blijven. Ik wens u weer 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 2012 
voortgezet. 
 

Het bestuur heeft in het kalenderjaar 2012 zeven bestuursvergaderingen belegd, die in tegenstelling tot 
voorgaande jaren allemaal werden gehouden bij bestuurslid Henk Schrik, dat in principe ook onze vaste 
vergaderlocatie is, aangezien deze het meest centraal is gelegen. Er behoefde het afgelopen jaar niet te 
worden uitgeweken naar een andere locatie. In de eerste vergadering op 25 januari werd een apart punt 
op de agenda opgevoerd om de redactie en de uitgifte van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” te 
evalueren. Bij het hoofdstuk “redactiecommissie” wordt daar dieper op ingegaan. Voor de notulen van 
alle bestuursvergaderingen en de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen verwijs ik u weer naar 
de website www.covs.nl onder de rubriek “Groepen – Zwolle”. Er is een hoge mate van harmonie en 
samenwerking binnen het bestuur. Ook in het afgelopen kalenderjaar 2012 werden weer diverse goede 
besluiten genomen. Het bestuur gaf vervolgens uitvoering aan nieuwe uitgangspunten, maar ook aan 
het reeds jaren 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 19 mei 2012 
werd gehouden op het Sport- en Conferentiecentrum van de KNVB te Zeist, werd bezocht door de voor-
zitter en secretaris, vergezeld door de ere-voorzitter Jan Wissink. De voorzitter en secretaris woonden het 
voorzittersoverleg van 29 oktober 2012 bij, dat weer door de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. 
werd georganiseerd in hun vernieuwde clubhuis “Het Fluithuus” te Eefde, waar ook de loting voor het 
Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van COVS District Oost van 5 januari 2013 werd verricht. 
Ook werden diverse recepties van voetbalverenigingen bezocht, die kampioen zijn geworden dan wel hun 
jubileum vierden. 
 

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 2012 iets gedaald. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2012 had de SZO 157 
leden. Gedurende het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd. In het verslagjaar 
hebben er zich ook weer enkele – met name jonge – nieuwe leden aangemeld. Het aantal leden per 31 
december 2012 bedroeg 151. De verwachting is, dat het aantal leden zich in de komende jaren zal 
stabiliseren. Omdat jeugdige scheidsrechters vanaf 12 jaar reeds voor € 1,= lid kunnen worden van de 
COVS is het niet ondenkbaar, dat – evenals in 2012 – nog meer jeugdleden zich zullen melden bij de 
SZO. De eerste nieuwe leden voor 2013 hebben zich reeds gemeld tijdens de afsluitende diplomauit-
reiking tijdens de BOS-cursus bij CSV ’28 te Zwolle. De SZO heeft thans weer 159 leden, waarvan 116 
gewone leden, 15 juniorleden, 18 donateurs, 7 leden van verdienste en 3 ere-leden, waaronder onze ere-
voorzitter. 
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Algemene Ledenvergadering 2012 
 

Op 26 maart 2012 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. haar jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. De opkomst was nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Inclusief bestuur en genodigden 
gaven 40 personen gehoor aan de uitnodiging. Er hadden zich 24 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 A. Meulenkamp en G.J. Beltman aanwezig. De andere zuster-
vereniging waarmee nauwe contacten worden 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 mevrouw Martha Tabak, vrouw van Lid van Verdienste Joop 
Tabak en Eddy Spraakman (SMO) 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 voor het IJssel- en Berkeltoernooi d.d. 9 juni 2012 en 
een voorstel van het VCN – binnengekomen via COVS District Oost – omtrent wijzigingen van de lande-
lijke veld- en zaalvoetbaltoernooien van de COVS. Zowel de notulen van de vorige Algemene Ledenverga-
dering als het Jaarverslag 2010 van de secretaris werden zonder één enkele aan- of opmerking goedge-
keurd en vastgesteld. De financiële cijfers (Jaarverslag penningmeester 2011) werden via de beamer op 
het projectiescherm gepresenteerd, waarbij ze door de penningmeester Gerrit Kuiper werden toegelicht. 
Dat er een negatief saldo was, werd door het bestuur geweten aan het jubileum van het clubblad. Het 
bestuur had helaas niet voorzien in enkele uitgaven, zoals portokosten en extra kosten voor het nieten 
van dikkere uitgaven. Na deze toelichting werden er geen vragen meer gesteld, zodat ook het jaarverslag 
2011 van de penningmeester werd goedgekeurd en vastgesteld. De penningmeester betrok bij zijn toe-
lichting eveneens de begroting voor 2012, zodat agendapunt 9 reeds nu werd behandeld. De penning-
meester zegde toe dat het bestuur het komende jaar de broekriem zal aanhalen en geen extreme kosten 
zal maken en de uitgaven nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden. Ook de begroting voor 2012 
werd aangenomen en vastgesteld. Door Dick Ruiter werd namens de kascommissie, bestaande uit Johan 
Hut en hem, verklaard dat zij geen onjuistheden hebben ontdekt en dat de baten- en lastenrekening 
over het kalenderjaar 2011 een juist beeld geeft van de inkomsten en uitgaven en de cijfers op de balans 
overeenkomen met de saldi van de verschillende rekeningen. 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 Johan Hut reglementair volgens het roos-
ter af en werd Dick Ruiter herbenoemd. Bert de Roo had zich vorig jaar beschikbaar gesteld als reserve, 
zodat hij nu in de kascommissie werd benoemd. Marinus Blankvoort uit Hattem bood zich spontaan aan 
als reserve. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 4 februari 2009, dat de contributie met ingang van 
2010 zou worden verhoogd en daarna voor drie jaar (2011-2012-2013) vast zou staan, werd de contribu-
tie niet verhoogd. Het bedrag is nu € 40,= per jaar voor actieve leden en € 35,= voor niet-actieve leden en 
donateurs.  
De voorzitter dankt alle SZO-leden, die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze vereniging. Hij 
denkt daarbij in eerste instantie aan zijn medebestuursleden, die vele uren vrijmaken om de vereniging 
draaiende te houden. En verder de Redactiecommissie van Wout en Wilma Jongman, daarbij geassi-
steerd door Fred en Netty Mulder en Feikje en Jan Westerhof. De redactie doet al jaren fantastisch werk 
en zorgt er ieder jaar voor dat we vijf keer per jaar een heel mooi clubblad in de bus krijgen. Het club-
blad is ook het visitekaartje van de SZO. Het bestuur is uiteraard blij met de adverteerders in ons club-
blad. Dank aan hen, die ons jaren hebben gesteund en dank aan de nieuwe bedrijven die ons hopelijk 
voor een aantal jaren willen steunen. Ons clubblad heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van het 
50-jarig bestaan. Het waren 5 nummers met leuke interviews en mooie puzzels. De kaartavonden wor-
den verzorgd door Marinus Blankvoort, geassisteerd door Gradus Wezenberg. De kaartavonden worden 
goed bezocht en er wordt in een goede sfeer gekaart. Iedere keer heeft Marinus weer voor leuke prijzen 
gezorgd. En Jan Lahuis is met zijn laptop paraat om de uitslagen en standen bij te houden. De Kerst-
bingo en het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi zijn al vele jaren onze andere vaste activiteiten. 
De SZO heeft op dit moment twee trainingsgroepen, namelijk in Emmeloord en in Hattemerbroek. In 
Emmeloord wordt goed aan de weg getimmerd. Dankzij een sponsor heeft deze groep de beschikking 
gekregen over mooie trainingspakken met initialen en een sporttas. De leden van de SZO worden in de 
gelegenheid gesteld om de sporttas te bestellen. In Hattemerbroek wordt de training afwisselend ver-
zorgd door een groep van 4 personen. Dit wisselend systeem werkt tot nu heel goed. Ook de opkomst is 
goed te noemen.  
Veel voetbalclubs ondersteunen onze vereniging met een geldbedrag. Hiermee kunnen we dan weer 
activiteiten ontplooien richting die verenigingen in de vorm van het organiseren van spelregelavonden. In 
de afgelopen tijd hebben de secretaris en de voorzitter diverse clubs bezocht. De belangstelling op die 
avonden was erg goed. Het bestuur van de SZO wil dit graag uitbreiden en nog meer clubs benaderen 
om de voetballertjes op een leuke manier kennis te laten maken met de spelregels. Wij beschikken nu 
over goede apparatuur. De voorzitter zegt dat het beleid van de SZO erop is gericht om goede verhoudin-
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gen te hebben met de KNVB, met name de regiocommissies en het COVS Districtsbestuur, alsmede de 
zusterverenigingen in COVS District Oost. Met vertegenwoordigers van de werkcommissie Regio A heb-
ben wij in ieder geval 1x per jaar een goed overleg. Er zijn geen aan- en opmerkingen zodat mag worden 
aangenomen, dat men tevreden is over het gevoerde beleid. 
Na 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 zijn de voorzitter Hans 
van der Veen en bestuurslid Fred Mulder periodiek aftredend. Zij hebben het bestuur kenbaar gemaakt 
zich voor een volgende periode van drie jaar herkiesbaar te stellen.  
Bij de rondvraag vroeg de heer J. van Dijk waarom de secretaris van de SZO de volledige promotie- en 
degradatielijst integraal heeft gepubliceerd, omdat dit voor sommigen pijnlijk kan zijn. De secretaris was 
zich hiervan niet bewust en heeft te goeder trouw gehandeld. De volgende keer zal hier zorgvuldiger mee 
worden omgegaan. 
Niet alle tè huldigen leden van de SZO waren aanwezig. Achtereenvolgens werden Johan Veraar uit 
Kampen (25 jaar), Fred Mulder (40 jaar) en Jan Lahuis (40 jaar) gehuldigd door de voorzitter van COVS 
District Oost, de heer Gerhard Langenkamp, geassisteerd door bestuurslid Jan Broekhuis van het 
districtsbestuur. De heer W.J. de Graaf (40 jaar) uit Heerde was niet aanwezig. De speld zal hem worden 
bezorgd door de penningmeester Gerrit Kuiper. Voor Jan Lahuis was speciaal Th.H.M. (Theo) Solen uit 
Heeten gekomen om hem en de genodigden toe te spreken en de 40-jarig lidmaatschapsspeld op te spel-
den. Zij vormden jarenlang een goed tandem in het Hoofdbestuur (VCN) van de COVS. Theo Solen 
noemde hem een “sieraad” voor de COVS. De voorzitter dankt hem voor de mooie woorden en overhan-
digt hem eveneens een boeket bloemen voor thuis. 
Daarna werd door de voorzitter Hans van der Veen aandacht besteed aan de heer Peter de Leeuw uit 
Kampen, die 65 jaar lid is van de COVS. COVS Nederland besteed hier geen aandacht aan, zodat het 
bestuur van de SZO heeft besloten om hem een oorkonde te moeten overhandigen. De voorzitter spreekt 
hem en zijn vrouw toe. Hij is ons oudste lid. Zijn vrouw krijgt een boeket bloemen. 
De secretaris heeft ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het clubblad “Scheidsrechterkontakt” 
van de SZO een prijsvraag in alle 5 jubileumnummers verzorgd. Hij spreekt de winnaar, Lid van ver-
dienste Bert de Roo, toe. Samen met de voorzitter overhandigt de secretaris hem een scheidsrechters-
shirt, een mooi certificaat, een paar flessen wijn en een boeket bloemen voor zijn vrouw Johanna. 
De voorzitter Hans van der Veen feliciteert Gerhard Langenkamp, die op de receptie van de DSV t.g.v. 
hun 90-jarig jubileum door Stan Burm, voorzitter van de Districts Scheidsrechterscommissie, benoemd 
werd tot Lid van Verdienste van KNVB District Oost. Bij de genodigden aan het woord dankt Jan Broek-
huis het bestuur van de SZO voor hun aanwezigheid op het 50-jarig huwelijksfeest in Lelystad. Gerhard 
Langenkamp dankt de SZO voor alle het COVS-werk en voor de organisatie van het Jan Willem van 
Essen zaalvoetbaltoernooi dat ieder jaar in januari gehouden wordt. Hij feliciteert alle gedecoreerden en 
de benoemde en herbenoemde bestuursleden en commissieleden. 
De ere-voorzitter Jan Wissink gaat wat uitgebreider in op de ziekenhuisopname van Hans Boender, die 
met een herseninfarct is opgenomen. Hij spreekt vervolgens de wens uit dat het bestuur van de SZO, 
evenals in Nijverdal, ook een verjonging ondergaat, maar is daarentegen heel tevreden en blij met het 
huidige bestuur. Hij is blij getuige te zijn geweest van de huldiging van Jan Lahuis en de mooie woorden 
die over hem gezegd zijn. Hij feliciteert eveneens alle gedecoreerden en de benoemde en herbenoemde 
bestuursleden en commissieleden. Hij zegt verbolgen te zijn geweest over het marginale artikel in het 
blad “de Scheidsrechter” over het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi.  
De voorzitter dankt iedereen voor de mooie woorden en sluit de vergadering nà 1 uur en 35 minuten af. 
 

Lief en Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2012 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 vele gevallen werd er ook een bloemetje overhandigd of een fruitmand 
bezorgd. In 2012 is ons één SZO-lid ontvallen. Johan Hellendoorn uit Zwolle overleed op 25 november 
2012 op 73-jarige leeftijd. De heer Hellendoorn was lid sinds 30 april 2000. Ook werd aandacht besteed 
aan het overlijden van Martha Tabak, de vrouw van Lid van verdienste Joop Tabak. 
 

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 de meeste geval-
len is het uit onvrede met de KNVB dat men stopt met het fluiten en men een lidmaatschap bij de COVS 
niet meer noodzakelijk acht. Ook in 2012 heeft het bestuur op die wijze inhoud gegeven aan werving en 
behoud. 
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De Kaartcompetitie 
 

In het seizoen 2011-2012 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook weer een kaartcom-
petitie. De uiteindelijke winnaar van het klassement, de opvolger van Marinus Blankvoort, werd Dick 
Ruiter. Het verschil met de nummer 2, Antonia Bastiaan, bedroeg slechts 908 punten. Ondanks dat 
Antonia Bastiaan op de laatste speelavond met 5179 punten tweede werd achter haar man Ben Bastiaan 
en Dick Ruiter met 3990 punten de poedelprijs in de wacht sleepte, was hij het toch, die aan het laatste 
eind trok. Antonia Bastiaan komt echt voor het kaarten en is het klassement mooi meegenomen. Er is 
alleen een hele gezonde rivaliteit tussen Antonia en Ben Bastiaan. Als Antonia één keer verstek had 
laten gaan, was zij de onbetwiste nummer 1 geworden. Zij gaf echter 8 keer acte de presence, ondanks 
haar ongeluk en ziekenhuisopname. Na aftrek van de hoogste en laagste score werd Dick Ruiter dus 
kampioen. Op de laatste speelavond konden we ook Wim Weuring verwelkomen. Hij was onlangs nog 
met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Toch wel leuk dat hij de moeite had genomen om aanwezig te 
zijn. Ook een echte “diehard” van de COVS en liefhebber van de kaartsport (klaverjassen). De laatste 
speelavond op donderdag 12 april 2012 begon spannend, maar gaandeweg werd toch wel duidelijk, dat 
de familie Bastiaan “hoge ogen” zou gooien. Antonia Bastiaan is een lief en aimabel mens, maar tijdens 
het kaarten is ze een furie die het elke tegenstander moeilijk maakt. Zij zit elke tegenstander met òf een 
vervelend troefkaartje òf een aas òf een tien altijd behoorlijk dwars. Zij heeft gewoon een winnaarsmen-
taliteit. Dat houdt haar – denk ik – ook lichamelijk en geestelijk op de been om haar vervelend lichame-
lijk kwaaltje na een heel vervelende val het hoofd te bieden. Chapot! Marinus Blankvoort had weer voor 
leuke prijsjes uitgezocht. De eerste prijs ging dus naar Ben Bastiaan en de poedelprijs was voor Dick 
Ruiter (3990 punten). Op de laatste speelavond waren 17 personen aanwezig. Dat is ongeveer het gemid-
delde van de gehele competitie. Op vier avonden waren er 17 personen aanwezig. Op drie avonden werd 
er met 16 personen gekaart. Alleen op de tweede kaartavond hadden we een “uitschieter” met 20 deel-
nemers. De winnaars van de afzonderlijke kaartavonden waren: 1. Wim Berse (5437 punten) 2. Dick 
Ruiter (5421 punten) 3. Wim Weuring (5585 punten) 4. Wim Berse (6022 punten) 5. Jan Wissink (5226 
punten) 6. Gerrit Kuiper (5216 punten) 7. Fred Mulder (5306 punten)  
8. Ben Bastiaan (5308 punten). 
 

1. Dick Ruiter 29.432 punten 5. Marinus Blankvoort 27.628 punten 

2. Antonia Bastiaan 28.524 punten 6. Teun van Unen 27.613 punten 

3. Netty Mulder 28.524 punten 7. Hans van der Veen 27.579 punten 

4. Ep Vinke 28.013 punten    
 

Aan de bovenstaande winnaars werd door Marinus Blankvoort een enveloppe met inhoud uitgereikt.  
De werkelijke inhoud werd echter niet bekend gemaakt. We hebben ook dit jaar weer een andere kaart-
kampioen. Dick Ruiter mag zich een jaar lang “Kaartkampioen van de SZO” noemen. Antonia Bastiaan 
en Netty Mulder behaalden het zelfde aantal punten. Aangezien Antonia Bastiaan alle kaartavonden 
bezocht en Netty Mulder één avond aan haar voorbij liet gaan, heeft Antonia meer recht op de tweede 
plaats. Bij haar is de laagste score immers vele malen meer, als de 0 punten van Netty. 
De volledige uitslag luidt verder: 
 

8. Wim Berse 26.853 punten 18. Eduard Klaassen 17.655 punten 

9. Klaas Klaassen 26.099 punten 19. Joop Tabak 8.820 punten 

10. Herman Snijder 25.958 punten 20. Jan Wissink 0 punten 

11. Ben Bastiaan 25.505 punten 21. Herman van Diepen 0 punten 

12. Jan Lahuis 24.999 punten 22. Jaap van Werven 0 punten 

13. Gerrit Kuiper 24.489 punten 23. Fred Savelkoel 0 punten 

14. Fred Mulder 24.074 punten 24. Joost Savelkoel 0 punten 

15. Gradus Wezenberg 22.811 punten    

16. Wim Weuring 22.027 punten    

17. Dick Lamers 17.899 punten    
 

De nummers 17 tot en met 24 hebben drie of meer kaartavonden gemist, zodat zij officieel niet in het 
kaartklassement behoren te worden opgenomen, maar in dit overall overzicht wel als deelnemer aan de 
kaartkompetitie worden genoemd. Vorig jaar zijn zij uit de officiële eindstand weggelaten. 
 

De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2011-2012 twee trainings-
groepen. Eén in Emmeloord, onder leiding van Gerrit Beekman en Tiemen de Boer, en één in Hattemer-
broek. De training in Hattermerbroek zou worden gegeven door een kwartet, doch door een zware knie-
blessure en daaropvolgende operatie kon Herman van Diepen tot dusver nog niet aantreden, zodat het 
trio Siem de Jager, Jaco Schoonhoven en Wim Weuring de trainingen verzorgden. Soms nam Jos Huis in 
’t Veld de honneurs waar. Door de secretaris is een rooster opgesteld. Het was de bedoeling, dat er weer 
een trainerscursus zou starten, doch dit is tot op heden nog niet van de grond getild. 
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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 jaren geen jeugdspelregelwedstrijden meer te organiseren. Natuurlijk wordt er op 
Districts- en Landelijk niveau nog wel aan jeugdspelregelwedstrijden van de COVS gedaan. 
 

Op vrijdag 30 maart 2012 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. de Districtsfinale 
jeugdspelregelwedstrijden van District Oost. Dit gebeurde in het clubgebouw “De Haven” van de SAO 
aan de Boerhaavestraat in Apeldoorn. Er ontwikkelde zich een hele spannende wedstrijd tussen de deel-
nemende teams van M.E.C. uit Miste (nabij Winterswijk), Reutum, Voorst en Quick ’20 uit Oldenzaal. 
M.E.C. en Reutum hadden twee teams afgevaardigd. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. M.E.C. 1 390 punten 4. Quick ‘20 317 punten 
2. Reutum 1 341 punten 5. M.E.C. 2 291 punten  
3. Voorst 332 punten 6. Reutum 2 276 punten    
 

Persoonlijk winnaar werd Tom Hudepohl van M.E.C. met 103 punten. 
 

Op zaterdag 12 mei 2012 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 evenals vorig jaar niet 
door een team vertegenwoordigd. Uit District Oost daarentegen twee teams. Uit district Zuid II deden er 
twee teams van dezelfde vereniging (Toxandria) mee. 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 ont-
vingen uit handen van Peter Koopman namens de KNVB een presentje. Hij reikte ook de zaalprijs uit 
aan Luuk Mensink, die 34 van de 35 te behalen punten kreeg. Winnaar werd uiteindelijk M.E.C. uit 
Miste (tussen Aalten en Winterswijk). De prijs voor de beste individuele deelnemer was voor Mart Lam-
mertink van de v.v. Reutum met 115 punten van de maximaal te behalen 120 punten. Op slechts één 
punt gevolgd door Tom Hudepohl (MEC), terwijl Wout Mensink (Reutum) de derde plaats opeiste. 
De eindstand luidde als volgt:   
 

1. M.E.C. (Oost) 382 punten 5. Toxandria 1 (Zuid II) 297 punten  
2. Reutum (Oost) 365 punten 6. Wolphaartsdijk (Zuid I) 277 punten  
3. Con Zelo  (West I) 307 punten 7. Toxandria 2 (Zuid II) 275 punten  
4. Victoria O. (West I) 301 punten 
  

COVS Nederland, de LCS en de Scheidsrechtersvereniging Deventer e.o. mogen terug kijken op een hele 
geslaagde dag. De LCS en de deelnemende teams waren vol lof over de verzorging van spelers, begelei-
ding en jury. 
 

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams 
 

Op 27 april 2012 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. de Districtsfinale spelregels 
voor COVS-teams. In een boeiende ambiance werd deze wedstrijd op het sportcomplex van v.v. Lochem 
in Lochem georganiseerd. Na de opening door de SZO en de juryvoorzitter kon de strijd losbranden. Ook 
deze keer bestond de spelregelavond uit de gebruikelijke vijf ronden. Zoals vanouds werd begonnen met 
één mondelinge ronde. Daarna volgden de schriftelijke vragen, de quizvragen en tot slot twee leesvragen. 
Persoonlijk winnaar werd Johan van Dijk (Arnhem) overigens na een barrage met Gerrit Pas (Zutphen)  
met 118 punten. De finale kende een verrassende winnaar. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Arnhem 334 punten 5. Zutphen 294 punten  
2. Apeldoorn 324 punten 6. Enschede 286 punten  
3. Deventer 323 punten 7. Noord Oost Twente 276 punten 
4. Doetinchem 301 punten 
 

Op zaterdag 9 juni 2012 werd de 43ste spelregelfinale voor COVS-teams georganiseerd in het Drenthe 
Grollo. De COVS-groep Centraal Drenthe pakte goed uit vanwege hun 70-jarig bestaan. Aansluitend was 
er een receptie, met een warm en koud buffet, die goed werd bezocht. Henk Pastoor, oud bestuurslid, 
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. Het team van Utrecht werd voor de derde achtereenvolgen-
de keer winnaar van de wisselbeker, zodat zij deze definitief in de prijzenkast mochten bijzetten. Het 
niveau van de spelregelkenners bleef hoog. Marco Ritmeester van SCU werd individueel winnaar met 
maar liefst 138 punten van de maximaal te behalen 140 punten. De einduitslag luidde als volgt: 
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1. Utrecht (SCU) (West I) 5. Centraal Drenthe (Noord) 
2. Arnhem (Oost) 6. Helmond  (Zuid II)  
3. Schagen/Den Helder (West I) 7. ‘s Hertogenbosch (Zuid I)  
4. Drachten (Noord) 8. Gouda  (West II) 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op zaterdag 7 januari 2012 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 33ste 
keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District 
Oost. Er hadden zich 10 COVS-groepen aangemeld. De scheidsrechtersverenigingen Almelo, Doetinchem 
en  Enschede e.o. hadden van tevoren reeds aangegeven van deelname af te zien. Op het voorzittersover-
leg van 28 november 2011 werd de loting verricht voor de indeling van de twee poules met 5 teams. Dan 
is het voor de organisatie voor wat betreft het wedstrijd- en lunchschema 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 nu twee jaar achter elkaar. Vorig jaar Arnhem, dit jaar meldde de COVS-groep 
Hengelo zich af. Het wedstrijdschema moest enigszins 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 Peter van 
de Ruitenbeek om 5 minuten vóór half tien (iets tè vroeg) de eerste aftrap verricht. Fred Mulder zou de 
aankondigingen van de wedstrijden en het verloop van de dag verzorgen, maar liet dit over aan Wout  
Jongman, die hem en het wedstrijdsecretariaat vorig jaar ook reeds uitstekend had vervangen. 
 

De voorzitter kon diverse genodigden, 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 van der Veen, Feikje Westerhof en Trudy 
Wissink.  
 
In de openingswedstrijd trad de groep Zwolle tegen “onze eeuwige rivaal” Apeldoorn aan. Na enkele 
kansen over en weer was het toch Apeldoorn, die het initiatief naar zich toetrok. Zwolle speelde met een 
heel jong team heel verdienstelijk, maar het begin is altijd moeilijk omdat nog nooit met elkaar is 
geoefend. De gemiddelde leeftijd was beneden de 30 jaar. Er was één SZO-lid boven de 60 jaar, één 
boven de 50 jaar, één boven de 40 jaar en één boven de 30 jaar. Alle andere zes (6) SZO-leden waren 20 
jaar of jonger. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, zodat dit feit veel perspectief biedt voor de SZO.  
De groep Zwolle trad ook nu aan in het mooie nieuwe shirt van Avanci Rava Sportswear, dat vorig jaar 
werd aangeschaft.  In de tweede wedstrijd moest de “strijd” worden aangebonden tegen de COVS-groep 
Zutphen, ook altijd een lastige tegenstander voor ons. Zutphen was fysiek veel sterker, hetgeen werd 
uitgedrukt in drie treffers. Ook nu speelde ons team in het geheel niet slecht en werden er ook wel kan-
sen gecreëerd, maar de ballen vielen iedere keer net verkeerd. Aangezien Zutphen de geboden kansen 
wel benutte, stond er na 15 minuten 0-3 op het scorebord. In de derde poulewedstrijd was de COVS-
groep Deventer de tegenstander. Het werd een boeiende op en neer gaande wedstrijd met veel kansen 
over en weer. De SZO kwam verdiend op een 1-0 voorsprong en stevende op een overwinning af. Na 5 
minuten kwam Thomas de Gier ongelukkig in botsing met een tegenstander en moest geblesseerd uit-
vallen. Naar later bleek, had hij zijn sleutelbeen gebroken. Geschrokken door dit gebeuren, liet de ver-
dediging in de slotfase echter toch een steekje vallen, zodat Deventer nog langszij kwam. Al met al een 
uitstekend resultaat, omdat Deventer altijd tot de kanshebbers voor de titel behoort. 
Ook in de derde wedstrijd van de COVS-groep Nijmegen raakte een speler geblesseerd. Osman Esen 
moest in de wedstrijd tegen Arnhem met een uit de kom geschoten schouder vroegtijdig het speelveld 
verlaten. Hij werd in een ambulance naar het ziekenhuis van Zwolle vervoerd, waar de schouder opera-
tief weer in de kom werd geplaatst. Hij werd nadien door Chris van Oss weer opgehaald en waren zij net 
op tijd terug om de finale tussen NOT en Nijverdal te kunnen meemaken. 
Gedurende de toernooidag werd ook weer een verloting gehouden, waarvoor Henk Schrik weer leuke 
prijzen had aangeschaft. Lindsey Jongman en haar vriendin, maar nadat ons team was uitgespeeld ook 
bijgestaan door Dennis de Haan en Remco Jongman, verkochten maar liefst 1200 lootjes. De loten had-
den een gretige aftrek, hoofdzakelijk ook vanwege de schitterende vleesschotels (1e prijs), slagroomtaar-
ten (2e prijs), rollades (3e prijs), boomstammetjes slagroomtaart (4e prijs) en twee flessen wijn (5e en 6e 
prijs). Zwolle eindigde uiteindelijk op de 8e plaats en bleef Winterswijk nipt voor. 
 

 Poule A punten  Poule B punten 

1 Nijverdal 9 1 Zutphen 9 

2 Noord Oost Twente 9 2 Deventer 4 

3 Arnhem 6 3 Apeldoorn 3 

4 Nijmegen 6 4 Zwolle 1 

5 Winterswijk 0    
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De kruisfinales gingen tussen Deventer I (nummer twee poule B) en Nijverdal (nummer 1 poule A) en 
Zutphen (nummer 1 poule B) en Noord Oost Twente (nummer 2 poule A). Nijverdal won met 3 – 1 van 
Deventer en Noord Oost Twente versloeg Zutphen met 3 – 2. De wedstrijd om de derde en de vierde 
plaats eindigde in 2 – 1 in het voordeel van Deventer.  
De finale tussen Nijverdal en Noord Oost Twente was heel spannend. Nijverdal kwam ietwat gelukkig op 
voorsprong, maar via een paar gevaarlijk uitbraken kwam NOT toch langszij. Toen NOT vrij kort daarop 
ook de 2 – 1 maakte, was het verzet gebroken. Nijverdal trachtte nog wel het tij te keren, maar de 
krachten waren op. In de slotfase maakte NOT er zelfs nog 3 – 1 van, zodat zij opnieuw de titel  
prolongeerden. 
We kunnen terug zien op een goed en sportief toernooi, waarbij slechts drie à vier gele kaarten vielen. 
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. Peter van de Ruitenbeek en Jaap van Werven hadden de wedstrijden prima onder con-
trole. Het toernooi kende weinig problemen, behalve de twee genoemde spelers van de SZO en Nijmegen 
die naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd. Verder had onze verzorger Gerrit Magré weinig te 
doen. 
 

Eindstand Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi COVS District Oost 

1 Noord Oost Twente 6 Nijmegen 

2 Nijverdal 7 Apeldoorn 

3 Deventer 8 Zwolle 

4 Zutphen 9 Winterswijk 

5 Arnhem   

 
Het is gebruikelijk bij de SZO, dat de ere-voorzitter Jan Wissink, de fair play beker uitreikt. De heer  
Wissink reikte de Piet de Vos bokaal uit aan Gerard Schurink, vice-voorzitter van de Scheidsrechters-
vereniging Winterswijk e.o., die de bokaal opnieuw wist te winnen. De eindstand luidde hier als volgt: 
 

Piet de Vos Fair Play-bokaal 

 Fair Play punten  Fair Play punten 

1 Winterswijk 9,25 6 Deventer 7,8 

2 Zwolle 8,67 7 Nijverdal 7,5 

3 Arnhem 8,25 8 Noord Oost Twente 7,33 

4 Zutphen 8,2 9 Nijmegen 6,75 

5 Apeldoorn 8    
 

De scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan terug zien op een geslaagde dag. Op naar de 34e jaargang 
op zaterdag 5 januari 2013 in ’t Huiken te Elburg. Houd deze datum nu reeds vrij om mee te kunnen 
doen aan het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost. 
 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi 
 

Helaas moest het bestuur de beslissing nemen om niet deel te nemen aan het IJssel- en Berkeltoernooi 
van COVS District Oost, dat werd gehouden op 9 juni 2012. In het Pinksterweekend hebben de secreta-
ris en de portefeuillehouder Technische zaken de knoop doorgehakt. Er waren nog slechts 9 aanmeldin-
gen, waarvan er ook nog 3 leden hadden aangegeven, dat men onder voorbehoud aanwezig zou zijn. 
Daar kunnen we als bestuur en technische commissie niet op bouwen. Bovendien zijn slechts 9 spelers 
veel tè weinig om een toernooi te spelen. Daarvoor moeten er minimaal 13 spelers aanwezig zijn en beter 
is het dat er de beschikking is over 15 spelers. Zo’n toernooi is een lange dag en kost veel energie. Het 
bestuur hoopt, dat we volgend jaar weer van de partij zijn. De SZO (Zwolle) is de vijf na grootste COVS-
groep van COVS Nederland. Daarvan mag toch worden verwacht dat een representatief elftal op de been 
kan worden gebracht. Tevens beschikt de SZO over behoorlijk veel jonge leden, tussen de 14 en 35 jaar, 
waaruit absoluut een team zou moeten worden kunnen geformeerd. Het toernooi ging uiteraard gewoon 
door. Door de afzegging van de SZO werd er gespeeld in een poule van 7 teams, waarbij alle teams elkaar 
zouden treffen. Door alle resultaten kwam er uiteindelijk de volgende eindstand: 
 

1. Nijverdal 12 punten 5. Deventer 8 punten 
2. Enschede 11 punten, saldo +4 6. Arnhem 7 punten 
3. Zutphen 11 punten, saldo +3 7. Hengelo 0 punten 
4. Noord Oost Twente 10 punten  
 

Na afloop werd de prijsuitreiking verzorgd door de voorzitter van COVS District Oost, de heer Han 
Marsman. De Fair Play Cup werd voor de derde achtereenvolgende gewonnen door het team van 
Hengelo, terecht een felicitatie waard. 
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Het NK-veldvoetbaltoernooi COVS Nederland 
 

Jammer dat de weergoden het lieten afweten op het NK veldvoetbal van COVS Nederland dat op 16 juni 
2012 werd georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Maastricht e.o. in Maastricht. De spelers 
werden op een harde wind en af en toe een flinke regenbui getrakteerd. Maar dat kon de pret niet druk-
ken. Enkele groepen waren op vrijdag al afgereisd naar het zuiden van Limburg om enerzijds cultuur te 
snuiven, maar wat nog belangrijker was: om optimaal voor de dag te komen op het NK. Er werd op twee 
velden gespeeld, zodat alles strak op tijd kon worden afgewerkt. Het was een vrij sportief toernooi. Een 
ludieke actie kwam van de groep uit Drenthe, die helemaal niet wist te scoren tijdens het toernooi. In de 
laatste wedstrijd tegen Eindhoven lukte dat uiteindelijk toch. Alle spelers trokken van blijdschap hun 
shirt uit, waarna scheidsrechter Jordy de Goeij alle spelers een gele kaart gaf. Overigens werd de wed-
strijd door Drenthe met 3-1 verloren. Maastricht kan terug kijken op een goed georganiseerd toernooi 
met een compliment aan de organisatie. Het werden de kruisfinales en finales van de gelijke spelen. Ook 
dat was uniek in de geschiedenis van COVS Nederland. In de kruisfinales Nijverdal* - Maastricht (0-0) en 
Zutphen – Utrecht* (0-0) werd niet gescoord (* = winnaar na strafschoppen). In de wedstrijd om de 3e en 
4e plaats werd de eindstand eveneens 0-0, waarna Maastricht won na strafschoppen. De finale tussen 
Nijverdal en Utrecht was een open wedstrijd. Er werd vol op de aanval gespeeld. Degene die een doel-
punt zou scoren, was de winnaar, want de tijd zou te kort zijn om één en ander recht te trekken. Het 
was een dubbeltje op zijn kant. Nadat de officiële speeltijd was verstreken stond de brilstand 0-0 nog op 
het scorebord, zodat strafschoppen uitkomst moesten brengen. Deze werden net iets beter genomen 
door Nijverdal, zodat zij de titel prolongeerden. De Fair Play bokaal ging eveneens mee terug naar COVS 
District Oost, want deze beker werd gewonnen door de COVS-groep Enschede. 
 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door Johan Dollekamp, voorzitter van het Verenigingsbestuur 
COVS Nederland. De volledige eindstand luidde als volgt: 
 

1. Nijverdal 5. Eindhoven 9. Helmond 
2. Utrecht 6. Oss-Uden 10. Deventer 
3. Maastricht 7. Enschede 11. Gorinchem 
4. Zutphen 8. Drachten 12. Centraal Drenthe  
 

De Redactiecommissie 
 

De Redactiecommissie is er met vereende krachten weer in geslaagd om 5 hele dikke en leuke nummers 
uit te brengen. Het bestuur kijkt wat dat betreft met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. 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, nog geassisteerd door Feikje en Jan Westerhof. 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” opgenomen. Het “In Memoriam” over mevrouw Martha Tabak werd door de voorzitter geschreven. 
Het bestuur heeft in de eerste bestuursvergadering van januari 2012 een evaluatiegesprek met de 
Redactiecommissie gevoerd. Het bestuur spreekt de hoop en wens uit, dat we het Scheidsrechterkon-
takt nog geruime tijd op deze wijze kunnen uitgeven. Een clubblad is één van de bindmiddelen binnen 
de vereniging. Ook al was het besluit niet anoniem, het bestuur heeft toch besloten om geen digitale 
maar een papieren versie van het clubblad uit te geven. 
 

De 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 2012 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. 
 

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 26 maart 2012. Op de Algemene Ledenvergade-
ring bracht de kascommissie bij monde van de heer D. Ruiter verslag uit. De kascommissie bestaande 
uit de heren J.L. Hut en D. Ruiter stelden de Algemene Vergadering voor om het bestuur, in casu de 
penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging met applaus akkoord. De heer J.L. Hut trad 
reglementair af. De heer D. Ruiter werd herbenoemd en de heer A.J. de Roo werd in de commissie be-
noemd. Als nieuwe reserve werd de heer M.H. Blankvoort uit Hattem benoemd.  
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De Kerstbingo 
 

Op vrijdag 21 december 2012 werd de Kerstbingo georganiseerd. De opkomst was goed te noemen. Er 
hadden circa 53 personen de moeite genomen om naar ons “vaste honk” Café Restaurant “De Vrolijk-
heid” in Zwolle af te reizen, waaronder enkele ereleden en leden van verdienste. Dat is circa 35 procent 
van ons ledenbestand. Als je bedenkt, dat de opkomst bij vele verenigingen tegenvalt, dan mag ongeveer 
een a gedeelte van onze leden een goede opkomst worden genoemd. Als je bedenkt dat er onder de 
aanwezigen ook diverse partners, vrienden en introducés aanwezig waren, dan kan het voor zo’n leuke 
activiteit met zulke mooie en leuke prijzen natuurlijk altijd beter. 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 met 
cake of koek en een consumptiebon waren voor rekening van de penningmeester van de SZO. Door een 
goed gevulde zaal, was het weer “oer-gezellig” en werd deze clubavond weer uitstekend georganiseerd 
door Wout Jongman en Fred Mulder. Zij werden weer bijgestaan door Lindsey Jongman. Dit maal was 
Henk Schrik ook actief om de lootjes aan de man of vrouw te brengen. 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 plaatse-
lijke middenstand in Emmeloord. Het is en blijft een cliché, maar de thuisblijvers hebben wel weer iets 
gemist. Het werd in elke geval een geslaagde clubavond van de SZO. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2012 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 
de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2012. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 
de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2012”, waarin hieraan aandacht wordt besteed. 
 

Op weg naar het 90-jarig jubileum van 14 januari 2014 
 

Zowel in 2011 als in 2012 heeft het bestuur via de website, via mailings en via het clubblad de leden van 
de SZO verzocht om mee te denken over de invulling van het 90-jarig jubileum op 14 januari 2014. Er 
zijn door twee oudere leden van de SZO, twee totaal verschillende suggesties geopperd. In dit jaarverslag 
dat zal worden behandeld op de Algemene Vergadering van 25 maart 2013, doe ik nogmaals een beroep 
op de leden van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). Tijdens voornoemde ledenvergadering 
kunnen bij agendapunt 11 ideeën en suggesties aan het bestuur kenbaar worden gemaakt, zodat door 
het bestuur een besluit kan worden genomen, waarin het merendeel van de SZO-leden zich kan vinden.   
 

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. 
 

COVS District Oost  
 

Het bestuur van de SZO heeft de Jaarlijkse Algemene Districts Vergadering van COVS District Oost van 
16 april 2012 bijgewoond. In deze vergadering trad de voorzitter Gerhard Langenkamp af en werd hij op-
gevolgd door Han Marsman. Gerhard Langenkamp nam de functie van secretaris over van Toon Schutte, 
die definitief uit het bestuur terug trad. Karel Struik werd in het bestuur benoemd als vervanger van 
Henk Huntink. De heer Struik zal COVS District Oost vertegenwoordigen in de Districts Commissie 
Scheidsrechterszaken van KNVB District Oost. Toon Schutte blijft nog wel op interim-basis secretaris 
van de Spelregelcommissie van COVS District Oost. 
 

KNVB District Oost 
 

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. Gelet op de ontwikkelingen is het niet ondenkbaar 
dat de conditietest ooit nog eens in ere zal worden hersteld. Immers in het Betaald Voetbal moeten de 
scheidsrechters de shuttle-run-test nog steeds afleggen en ook in het internationale circuit bij EK- en 
WK-evenementen wordt de fysieke (lichamelijke) gesteldheid van scheidsrechters nog steeds getoetst 
door de shuttle-run-test. Ook bij het Nederlands Elftal wordt de conditie van de internationals ook nog 
steeds beoordeeld op basis van conditietesten. Herinvoering van een conditietest zou dus helemaal niet 
verwonderlijk zijn. 
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De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. onderhoudt altijd goede contacten met de KNVB District Oost, 
in het bijzonder met de Werkcommissie Scheidsrechterszaken Regio A. Hierin participeren ook diverse 
SZO-leden. In verband met de komst van de maatwerkbijeenkomsten en het afschaffen van de shuttle-
run-test en de bijbehorende spelregeltoets, zal de samenwerking de komende jaren minder intensief zijn. 
Ook in 2012 werd er een overlegbijeenkomst met de COVS-groepen Nijverdal en Zwolle gehouden, waar 
het voltallige DB van het bestuur van de SZO aanwezig was. 
 

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 
2012 hebben plaats gevonden. Zoals in de inleiding werd gewenst, hoop ik dat u – nu u aan het eind 
bent gekomen – dit verslag met plezier heeft gelezen. 
 
 

Hardenberg, 7 februari 2013. 
Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


