
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Met de COVS is een scheidsrechter een echte teamspeler” 

 

– de S.Z.O. op weg naar 90 jaar COVS – 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2013 
 

Inleiding 
 

Evenals voorgaande jaren wordt door de secretaris van de SZO ook dit jaar alle activiteiten van de SZO 
van het afgelopen jaar in een jaarverslag voor het voetlicht gebracht. Daarnaast wordt ook dit jaar weer  
verslag gedaan van de activiteiten, die door COVS Nederland en andere COVS-groepen werden georgani-
seerd. Ik heb daarbij getracht om de verslagen en teksten te gebruiken, die zijn gepubliceerd in het vak-
blad “de Scheidsrechter” en in andere clubbladen en nieuwsbrieven van de andere COVS-groepen, zodat 
u op deze wijze uitvoerig wordt geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen jaar 2013.   
 

Namens het bestuur 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 verzending van e-mails. Het blijft echter mijn 
stijl van uitvoerige berichtgeving, omdat ik van mening ben, dat alle activiteiten van de COVS aan bod  
moeten komen. 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. 
 

In het afgelopen jaar is geen wijziging van het bestuur opgetreden. Het tot dusver gevoerde beleid werd ook 
in het jaar 2013 gecontinueerd. In verband met de financiële positie van de SZO verwacht het bestuur in 
2014 wel enkele nieuwe ontwikkelingen. Hierop wordt verder in het jaarverslag ingegaan. 
 

Het bestuur heeft in het 2013 zeven bestuursvergaderingen belegd. Er werden 5 vergaderingen gehou-
den bij bestuurslid Henk Schrik, dat in principe ook onze vaste vergaderlocatie is, aangezien deze het 
meest centraal is gelegen. Vanwege de verhindering van Henk Schrik voor de bestuursvergadering van 
januari 2013 werd voor één keer uitgeweken naar bestuurslid Fred Mulder in Kampen. Vanwege een 
knieoperatie van Henk Schrik werd de bestuursvergadering van oktober 2013 gehouden bij de penning-
meester Gerrit Kuiper in Heerde. De bestuursvergaderingen vinden altijd in een hele harmonieuze sfeer 
plaats. Nadat de notulen van bestuursvergaderingen de eerstvolgende keer worden vastgesteld, worden 
deze door de secretaris gescreend en op de website geplaatst. Voor de notulen van alle bestuursvergade-
ringen en de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen verwijs ik u dan ook naar de website van de 
COVS, www.covs.nl onder de rubriek “Groepen – Zwolle”. In het afgelopen kalenderjaar 2013 werden ook 
weer vele 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 op 22 april 2013 werd gehouden in het clubhuis van de Scheidsrech-
tersvereniging Apeldoorn e.o. De Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland, die op 25 
mei 2013 werd gehouden op het Sport- en Conferentiecentrum van de KNVB te Zeist, werd dit jaar door  
de secretaris alleen bezocht. Door miscommunicatie van de secretaris van COVS District Oost werd het 
bestuur van de SZO niet uitgenodigd voor het voorzittersoverleg dat stond gepland voor 28 oktober 2013 
bij de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. De loting voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoer-
nooi van COVS District Oost van 4 januari 2014 werd nu bij de voorzitter van de SZO in Dalfsen verricht 
door Sonja van der Veen. Ook werden het afgelopen kalenderjaar enkele recepties van voetbalverenigin-
gen bezocht, die kampioen zijn geworden dan wel hun jubileum vierden. 
 

De leden 
 

Sedert jaren wordt de ledenadministratie van de SZO verzorgd door de penningmeester, waarvoor hij ook    
de contacten met de Ledenadministrateur van COVS Nederland onderhoudt, die namens het VCN de 
kwartaalnota’s van het hoofdbestuur voor de afdracht van de COVS-groepen verzorgt. Het aantal leden 
is in 2013 stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2013 had de SZO 154 leden. 
Gedurende het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er zich ook weer 
enkele – met name jonge – nieuwe leden hebben aangemeld. Het aantal leden per 31 december 2013 
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 kunnen worden van de COVS is het niet 
ondenkbaar, dat er – evenals in 2013 – zich nog meer jeugdleden zullen melden bij de SZO. De eerste 
nieuwe leden voor 2014 hebben zich reeds gemeld. De SZO heeft thans weer 160 leden, waarvan 115 
gewone leden, 20 juniorleden, 15 donateurs, 7 leden van verdienste en 3 ere-leden, waaronder onze ere-
voorzitter. 
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Algemene Ledenvergadering 2013 
 

Op maandag 25 maart 2013 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. De opkomst was nagenoeg gelijk aan vorig jaar, nl. 42 personen, inclusief 
bestuur en genodigden gaven gehoor aan de uitnodiging. Er hadden zich 15 leden van de SZO keurig 
afgemeld. Namens het Districtsbestuur van de COVS gaven de secretaris Gerhard Langenkamp en bud-
gethouder Jan Broekhuis (tevens lid van de SZO) gehoor aan de uitnodiging. De heer Langenkamp ver-
tegenwoordigde tevens onze zustervereniging de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. Namens de 
Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. waren de bestuursleden Gert Jan Beltman en Maurice Paarhuis 
aanwezig. De Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. was zonder kennisgeving afwezig. Na de opening 
van de voorzitter Hans van der Veen, had de vergadering een vlot verloop. In de persoon van Herman 
Hellendoorn, lid van de SZO en andere COVS-coryfeeën, werden die leden herdacht, die ons in het afge-
lopen jaar zijn ontvallen. Als ingekomen stukken konden worden vermeld de diverse mondelinge, schrif-
telijke (e-mail) en telefonische afmeldingen voor deze vergadering. Zowel de notulen van de vorige Alge-
mene Ledenvergadering van 26 maart 2012 als het Jaarverslag 2012 van de secretaris werden zonder 
één enkele aan- of opmerking goedgekeurd en vastgesteld. De financiële cijfers (Jaarverslag penning-
meester 2012) en de begrotingscijfers van 2013 werden via de beamer op het projectiescherm gepresen-
teerd, waarbij ze door de penningmeester Gerrit Kuiper werden toegelicht. Er was een klein positief saldo 
van € 109,63. Na deze toelichting werden er geen vragen meer gesteld, zodat ook het jaarverslag 2012 
van de penningmeester werd goedgekeurd en vastgesteld. De penningmeester betrok bij zijn toelichting 
tevens de begroting voor 2013, zodat deze ook werd goed gekeurd en vastgesteld. Door de financiële 
crisis en recessie zullen ook de inkomsten voor de SZO in 2013 afnemen. Met name het aantal adver-
teerders voor ons clubblad is moeilijk op peil te houden.  Door Bert de Roo werd namens de kascommis-
sie, bestaande uit Dick Ruiter en hem, verklaard dat zij geen onjuistheden hebben ontdekt en dat de 
baten- en lastenrekening over het kalenderjaar 2012 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 Dick Ruiter 
reglementair volgens het rooster af en werd Bert de Roo herbenoemd. Marinus Blankvoort uit Hattem 
had zich vorig jaar beschikbaar gesteld als reserve, zodat hij nu in de kascommissie werd benoemd. 
Wout Jongman bood zich naderhand 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 
(2010-2011-2012) vast zou staan, werd de contributie niet verhoogd. Het bedrag is nu € 40,= per jaar 
voor actieve leden en € 30,= voor niet-actieve leden en donateurs. Om financieel gezond te kunnen 
blijven en rekening te houden met het jubileum in 2014 stelde het bestuur voor om de contributie voor 
leden met ingang van 1 januari 2014 te verhogen naar € 45,= en voor onze donateurs te verhogen naar  
€ 32,50. Het voorstel voor deze contributieverhoging werd door de Algemene Vergadering aangenomen. 
De voorzitter dankte alle SZO-leden, die zich in 2012 hebben ingezet voor onze vereniging. Hij denkt 
daarbij in eerst instantie aan zijn medebestuursleden, die vele uren voor het vrijwilligerswerk voor de 
SZO vrij maken. En verder natuurlijk de Redactiecommissie van Wout en Wilma Jongman, geassisteerd 
door Fred en Netty Mulder en Feikje en Jan Westerhof. Zij zorgen er ieder jaar voor dat we vijf keer per 
jaar een heel mooi clubblad in de bus krijgen. Het clubblad is het visitekaartje van de SZO. Het bestuur 
is uiteraard blij met de adverteerders in ons clubblad. Dank aan hen, die ons jaren hebben gesteund en 
dank aan de nieuwe bedrijven die ons hopelijk voor een aantal jaren willen steunen. De kaartavonden 
werden in het seizoen 2012-2013 weer verzorgd door Marinus Blankvoort, geassisteerd door Gradus 
Wezenberg en de secretaris die met zijn laptop paraat is om de uitslagen en standen bij te houden. Ver-
meldenswaard zijn de reacties van verschillende voetbalverenigingen naar aanleiding van ons verzoek tot 
donatie aan de SZO. 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 spelregel-
instructieavonden. In 2013 hebben de voorzitter en de secretaris  diverse clubs bezocht en werden er prima 
instructieavonden verzorgd. Wij beschikken nu over goede apparatuur, waarvoor hij de secretaris compli-
meert. Ook binnen onze eigen vereniging kunnen we e.e.a. presenteren b.v. bij de trainingsgroepen. Het 
beleid van het SZO-bestuur is erop gericht om goede verhoudingen te hebben met de KNVB, met name de 
regiocommissies en het COVS-Oost districtsbestuur en de zusterscheidsrechtersverenigingen in Oost . Met 
vertegenwoordigers van de werkcommissie Regio A hebben wij in ieder geval 1x per jaar een goed overleg en 
kunnen we alles bespreken. Op de agenda voor deze ledenvergadering stond ook de voorbereiding op het 
90-jarig bestaan. De meningen van de leden van de SZO zijn zeer verschillend van aard. Zie hiervoor het 
desbetreffende hoofdstuk. Met de aangeboden feedback zal het bestuur vervolgens een besluit nemen. Bij 
het punt van de bestuursverkiezing waren de penningmeester Gerrit Kuiper en Commissaris I, Henk 
Schrik, periodiek aftredend. Beide heren hebben te kennen gegeven dat zij zich voor een volgende periode 
van 3 jaar herkiesbaar stellen. Met applaus werd hun herbenoeming geaccordeerd. Bij de rondvraag vroeg 
Henk Friedrichs om het clubblad digitaal uit te geven, dat een kostenbesparing zal opleveren. Ben Harmens 
vroeg aandacht voor de 10-minuten strafregeling, die de KNVB heeft ingevoerd en die volgens hem 
averechts zal werken. 
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Bij de huldigingen waren de heren T. van Dijk, J. Kamphuis, J. Muis, G.A.A. Venneman, en J.W.J. Vonk 
afwezig. Door de secretaris van COVS District Oost, de heer Gerhard Langenkamp werden de 40-jarig en 
50-jarig lidmaatschapsspeld uitgereikt aan respectievelijk T. (Teun) van Unen en G. (Geert) Vrieling uitge-
reikt. De andere spelden zullen aan de overige SZO-leden worden overhandigd. Tenslotte werd aan Wout 
Jongman de Zilveren Scheidsrechter uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten voor de SZO. Hij was enkele 
jaren bestuurslid van de SZO en daarnaast coach van het voetbalteam en sinds 1996 tot heden de drijven-
de kracht achter het clubblad Scheidsrechterskontakt van de SZO. Bij de genodigden aan het woord dankt 
Gerhard Langenkamp de SZO voor al het COVSwerk 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 voorzitter dankt iedereen voor de lovende woorden en sluit de vergadering om circa 21.30 uur af. 
 

Lief en Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2013 heeft het bestuur van de SZO aandacht geschonken aan de leden van de 
SZO of hun eventuele partners, die te kampen hebben gehad met lief en leed. In sommige gevallen was 
er sprake van een ziekenhuisopname en soms betrof het een huwelijksfeest. 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 2013 kwamen er geen SZO-leden te overlijden. 
 

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 
keuze om wel of geen lid te blijven en het lidmaatschap op te zeggen. In de meeste gevallen is het uit 
onvrede met de KNVB dat men stopt met het fluiten of omdat iemand om gezondheidsredenen de mooie 
hobby van scheidsrechter moet beëindigen en men een lidmaatschap bij de COVS niet meer noodzakelijk 
acht. Door het bezoek van de BOS-cursussen konden we ook nieuwe leden verwelkomen. Ook in 2013 
heeft het bestuur op die wijze inhoud gegeven aan werving en behoud.  
 

De Kaartcompetitie 
 

In het seizoen 2012-2013 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook weer een kaartcom-
petitie. De uiteindelijke winnaar van het klassement, de opvolger van titelverdediger Dick Ruiter, werd 
Gradus Wezenberg met 28.801 punten. Het verschil met nummer 2, Hans van der Veen met 28.527 
punten, bedroeg na aftrek van de hoogste en laagste score van de acht wedstrijden, slechts 274 punten. 
Het was ongemeen spannend, alhoewel dat door de meeste kaartliefhebbers niet zo werd ervaren, omdat 
niet iedereen de tussenstand van het klassement kende. De eerste 7 van het klassement konden nog wel 
aanspraak maken op de eerste plaats. De nummers 8 tot en met 12 mochten alleen nog hopen op een 
stunt, want het verschil met nummer 13 bedroeg reeds meer dan 5000 punten. Dit was Herman Snijder 
die reeds 5 maal de poedelprijs in de wacht sleepte. Op de derde plaats eindigde Ep Vinke met 28.112 
punten. Ook dat verschil met 690 punten was miniem. Op de vierde plaats eindigde Anthonia Bastiaan 
met 27.908 punten, die daarmee Marinus Blankvoort, die dus vijfde werd met 27.897 punten, nipt voor 
bleef met slechts 11 punten. Door een sterke eindspurt legde Jan Lahuis beslag op de zesde plaats met 
27.659 punten. Klaas Klaassen had ook een goede laatste klassering waardoor hij nog naar de zevende 
plaats klom. Op de laatste speelavond waren er maar liefst 20 personen aanwezig, waarbij ook één gast-
speler, waardoor stilzitten werd voorkomen. Gemiddeld gezien, was dit niet het beste kaartseizoen. Er 
lieten nogal een aantal potentiële kaartliefhebbers verstek gaan, zodat de gemiddelde opkomst rond de 
17 personen lag. Op de laatste avond waren er 20 personen aanwezig. Op drie avonden waren er 18 per-
sonen aanwezig en op één avond 17 personen. Op twee avonden waren er 16 personen aanwezig en op 
één avond slechts 14 personen. Dat aantal zou het volgende kaartseizoen omhoog moeten. Marinus 
Blankvoort had ook de laatste speelavond weer voor leuke prijsjes gezorgd. De eerste prijs ging de laatste 
speelavond naar Jan Lahuis, die vrij constant presteerde en één geweldige uitschieter had, samen met 
Klaas Klaassen bedroeg de winst 2336 punten. De poedelprijs was deze laatste avond voor “good old” 
Joop Tabak met slechts 3010 punten. De laatste twee ronden behaalde hij niet eens 1.000 punten.  
De winnaars van de afzonderlijke kaartavonden waren: 1. Dick Ruiter (5226 punten) 2. Joop Tabak 
(5401 punten) 3. Ulbe Posthumus (5052 punten) 4. Gradus Wezenberg (5611 punten) 5. Ep Vinke (5228 
punten) 6. Gradus Wezenberg (5371 punten) 7. Ep Vinke (5488 punten) 8. Jan Lahuis (5846 punten). 
De uitslag van klassement – na aftrek hoogste en laagste score – luidt als volgt: 
 

1. Gradus Wezenberg 28.801 punten 5. Marinus Blankvoort 27.897 punten 

2. Hans van der Veen 28.527 punten 6. Jan Lahuis 27.659 punten 

3. Ep Vinke 28.112 punten 7. Klaas Klaassen 27.057 punten 

4. Anthonia Bastiaan 27.908 punten    
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Aan de bovenstaande winnaars werd door Marinus Blankvoort een enveloppe met inhoud uitgereikt.  
We hebben ook dit jaar weer een andere kaartkampioen. Gradus Wezenberg mag zich een jaar lang 
“Kaartkampioen van de SZO” noemen. De volledige uitslag luidde verder: 
 

8. Fred Mulder 26.859 punten 13. Herman Snijder 23.725 punten 

9. Wim Berse 26.030 punten 14. Ulbe Posthumus 23.632 punten 

10. Netty Mulder 25.753 punten 15. Wim Weuring 23.559 punten 

11. Ben Bastiaan 25.509 punten 16. Jan Bosscher 23.282 punten 

12. Gerrit Kuiper 25.325 punten 17. Dick Ruiter 20.958 punten 
 

Voor de eerste 7 personen was er een leuke geldprijs. De prijzen werden uitgereikt door Marinus Blank-
voort, de organisator van de kaartcompetitie, bijgestaan door de secretaris van de SZO, die de uitslag 
uitprintte, zodat deze direct voorhanden was. Het bestuur had voor het eerst voor een wisselbeker 
gezorgd. Deze eerste wisselbeker werd dus uitgereikt aan Gradus Wezenberg, die hem een jaar op de 
schoorsteenmantel mag hebben. Volgend jaar moet de beker op de laatste kaartavond weer worden 
ingeleverd. De wisselbeker blijft eigendom van de SZO. Marinus Blankvoort had aangegeven te willen 
stoppen met de organisatie van de kaartcompetitie, maar werd door de voorzitter Hans van der Veen 
overgehaald om het in elk geval nog één seizoen te doen, waarbij hij zal worden bijgestaan door Gradus 
Wezenberg. Ook in het volgend seizoen zal de secretaris de standen en de competitie weer op zijn laptop 
bijhouden. De nummers 17 tot en met 24 hebben drie of meer kaartavonden gemist, zodat zij niet in het 
kaartklassement zijn opgenomen. 
 

De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2012-2013 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 weinig aantreden. Jaco 
Schoonhoven heeft na het zomerreces aangegeven, dat hij zich niet langer beschikbaar stelt, aangezien 
hij met fluiten is gestopt. De training wordt nu weer verzorgd door het trio Siem de Jager, Wim Weuring 
en Herman van Diepen. Af en toe neemt Jos Huis in ’t Veld de honneurs waar. Door de secretaris is een 
rooster opgesteld. Door een minder gunstig gekozen tijdstip en locatie kon de SZO helaas geen afvaard-
ging sturen naar de opleiding voor conditietrainer COVS, die werd gegeven in Deventer. 
 

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 29 maart 2013 werd in het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging (DSV) het 
districtskampieonschap spelregels voor jeugdteams georganiseerd. Met 12 punten verschil op Sportclub 
Lochem werd M.E.C. uit Miste (nabij Winterswijk) de Oostelijke winnaar. Verreweg de meeste spelregel-
vragen werden door de deelnemers juist beantwoord. Het verplichte spelregelbewijs dat de KNVB komend 
seizoen voor alle spelers vanaf de B-junioren gaat invoeren, zal voor deze jongens geen probleem zijn. Bij 
de twee leesronden waren er vijf deelnemers, die alle vragen van één ronde goed wisten te beantwoorden. 
En ook bij de schriftelijke ronde werd er goed gescoord. De laatste ronde van de avond, de quizronde, is 
als vanouds een lastige. Dat bleek ook nu weer. Zo bleef het tot het einde toe spannend welk team er 
districtskampioen werd. Uiteindelijk bleek de regerend landskampioen M.E.C. uit Miste met de eerste 
prijs naar huis te gaan. Ook de persoonlijk winnaar, Mike de Roos, kwam uit het team van M.E.C. Hij 
sprokkelde 96 punten bijeen. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. M.E.C. 323 punten 
2. Spcl. Lochem 311 punten  
3. Reutum 288 punten    
 

De jaarlijkse wedstrijd om het Nederlands kampioenschap spelregels voor jeugdteams werd op zaterdag 
11 mei 2013 onder auspiciën van de LCS namens COVS Nederland, door de Scheidsrechtersvereniging 
Deventer e.o. (DSV) georganiseerd. In de mooie aula van het Etty Hillesum Lyceum te Deventer, streden  
zes teams om de felbegeerde titel. 
 

De teams van ASV ’33 (Aarle Rixtel), M.E.C. (Miste), Con Zelo (Waarland), A.S.V. Arkel, Reutum en 
RKMSV (Meijel) verzamelden zich in De Keurkamp te Deventer. Na een openingswoord door ceremonie-
meester Alexander IJsendorn, werden de deelnemers ook toegesproken door wethouder Margriet de 
Jager, die uit eigen ervaring (als volleybalscheidsrechter) beaamde hoe ondankbaar de taak als scheids-
rechter soms kan zijn. Johan Dollekamp, voorzitter van COVS Nederland, opende de wedstrijd en gaf 
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onder meer aan dat voetballend Nederland gelet op de welbekende gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar, een voorbeeld kan nemen aan alle deelnemers, omdat zij tot de beste spelregelkenners van Neder-
land behoren. “Zonder Respect geen voetbal..….” en spelregelkennis is één van de voorwaarden om dit 
doel te bereiken. Uiteindelijk kwam de wisselbeker niet definitief in handen van M.E.C., want er kwam 
een nieuwe landskampioen. Lange tijd deden de teams van ASV ’33, M.E.C., Con Zelo en Reutum niet 
voor elkaar onder. Na afloop was het verschil tussen Con Zelo en de andere teams te groot. Vooral in de 
quizronde en de schriftelijke ronde haalden de spelers van Con Zelo (Waarland) uit Noord Holland, uit-
komend voor COVS District West I, hoge scores waar de andere teams niet aan konden tippen. Na zeven 
jaar achter Reutum en M.E.C., werd dan eindelijk de titel binnen gehaald. Ook de persoonlijke winnaar 
kwam uit het team van Con Zelo. Met een klein verschil versloeg Sam Houtenbos met 103 punten Ralf 
Benerink van Reutum (101 punten) en mag hij zich een jaar lang de beste spelregelkenner bij de jeugd 
noemen. De eindstand luidde als volgt: 
 

1. Con Zelo (West I) 368 punten 5. ASV Arkel (Zuid I) 293 punten  
2. Reutum (Oost) 334 punten 6. R.K.M.S.V. (Zuid II) 271 punten  
3. M.E.C.  (Oost) 318 punten   
4. ASV ‘33 (Zuid II) 298 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 26 april 2013 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. (SAO) de Districtsfinale spel-
regels voor COVS-teams. In een boeiende ambiance werd deze wedstrijd in het clubhuis “De Haven” van 
de SAO in Apeldoorn georganiseerd. Na de opening door Frans Haket, voorzitter van de SAO en de jury-
voorzitter kon de strijd beginnen. 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 Paul Reybroek van het team 
van Arnhem overigens na een barrage met Rein van Werven (Apeldoorn) met 107 punten. Alhoewel het 
tweede team van Apeldoorn met 296 punten tweede werd, deed dit team buiten mededing mee. 
De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Apeldoorn I 308 punten 5. Nijverdal 167 punten  
2. Deventer 286 punten 6. Apeldoorn II 296 punten  
3. Arnhem 276 punten  
4. Zutphen 194 punten  
 

Op zaterdag 8 juni 2013 werd de 44ste editie van de landelijke spelregelfinale voor COVS-teams door de 
Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. georganiseerd in Ouderkerk aan den IJssel. De SCU (Utrecht) won 
voor de vierde achtereenvolgende keer. Het verschil met het team van COVS “De Langstraat” bedroeg na 
de laatste ronde slechts zeven punten. De Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. eindigde op een zeer 
verdienstelijke derde plaats. Marco Ritmeester van SCU prolongeerde ook zijn titel als individueel win-
naar tijdens dit NK. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Utrecht (SCU) (West I) 331 pnt. 5. Drachten  (Noord) 288 pnt. 
2. De Langstraat (Zuid I) 324 pnt. 6. Schagen/DenHelder (West I) 279 pnt. 
3. Apeldoorn (Oost) 294 pnt. 7. Venlo  (Zuid II) 276 pnt. 
4. Rotterdam (West II) 293 pnt. 8. Gouda  (West II) 197 pnt. 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op zaterdag 5 januari 2013 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 34ste 
keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District 
Oost. Er hadden zich 10 COVS-groepen aangemeld. De Scheidsrechtersverenigingen Almelo, Doetin-
chem en Enschede hadden van tevoren reeds aangegeven van deelname af te zien. Tijdens het voorzit-
tersoverleg van 29 oktober 2012 werd de loting verricht voor de poule-indeling. Het toernooi werd zoals 
vanouds weer gehouden in Sporthal ’t Huiken in Elburg en ving reeds om 9.00 uur ’s morgens aan met 
de wedstrijd tussen Zwolle en Noord Oost Twente (NOT). Het team van Zwolle bestond uit de volgende 
spelers: Coach Jos Huis in ’t Veld en de spelers Gerrit Beekman, Tiemen de Boer, Hans van Duren, Jorn 
van Eck, Remco Jongman, Steven Korf, Stefan Leferink en doelman Arjen van ’t Slot. Ook dit jaar was 
Gerrit Magré weer bereid gevonden om als verzorger op te treden. Lid van Verdienste Jan Jongman 
hanteerde de vlag als assistent-scheidsrechter. Alex Bos had zich ook aangemeld, maar liet helaas 
verstek gaan. Met hem er bij was de finale wellicht wel gehaald. Het team van Zwolle schoot in de 
openingswedstrijd fel uit de startblokken en daar had NOT geen antwoord op. Het spel golfde op en neer, 
maar het team van Zwolle – een mengeling van jong en oud – was door de coach tactisch goed neer 
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gezet. Het team raakte zienderogen ingespeeld en was de aanwezige Steven Korf, oud-speler van Urk, 
een flinke versterking. Hij was het ook die de score opende. Toen kort voor tijd nog een tweede doelpunt 
werd gescoord, was de overwinning veilig gesteld. Een daverende verrassing om te winnen van de 
titelverdediger NOT, 2 – 0. De tweede wedstrijd verliep tegen het verdedigende team van Hengelo heel erg 
stroef. Toch werd vrij snel gescoord, maar het team van Hengelo kwam door een onachtzaamheid in de 
verdediging toch nog weer langszij. Het leek af te gaan op een gelijkspel, toen een zuiver steekpasje van 
Remco Jongman 15 seconden voor tijd met een droge schuiver doeltreffend werd afgerond door Gerrit 
Beekman, 2 – 1. In de derde wedstrijd werd aangetreden tegen Nijmegen. Het is voor elk team altijd 
moeilijk spelen tegen Nijmegen, die nogal eens fysiek sterke spelers in hun team hebben. Toch was 
Nijmegen niet de schim van voorgaande jaren en was de zege al vrij snel een feit. Heerlijke combinaties 
werden op de vloer gelegd en werd ook de groep Nijmegen met 1 – 3 aan de zegekar gebonden. In de 
vierde wedstrijd uit deze poule was het team van Zutphen de tegenstander. Eveneens altijd een lastige 
tegenstander voor Zwolle. De uitslag was wel van belang om te bepalen, wie er eerste en tweede zou 
worden in poule B. Voor Zutphen was een plaats in de kruisfinales al niet meer mogelijk zodat zij zich 
niet meer voor de volle 100 % inzetten. Door Zwolle werd ook deze wedstrijd in winst (0 – 3) omgezet, 
zodat we voor het eerst weer sedert jaren ongeslagen winnaar werden van poule B. In poule B was het 
eveneens niet spannend meer in de slotfase. De teams van Arnhem en Nijverdal streden om de eerste 
twee plaatsen. De andere teams Apeldoorn, Deventer en Winterswijk streden in de achterhoede om de 
punten. In poule A werd Arnhem eerste met 10 punten uit 4 wedstrijden en werd Nijverdal tweede met 
acht punten. Deventer werd derde met slechts 4 punten en de teams van Apeldoorn en Winterswijk 
haalden elk met twee gelijke spelen slechts 2 punten. De kruisfinales gingen tussen Arnhem (winnaar 
poule A) en Noord Oost Twente (nummer twee uit poule B) en tussen Zwolle (winnaar poule B) en Nijver-
dal (nummer twee uit poule A). Hele leuke wedstrijden, die bol stonden van de spanning. Dat leidde ook 
tot enkele incidenten, die niet op het voetbalveld thuishoren. Een speler van Arnhem ging in de fout en 
kreeg voor de tweede keer een gele kaart gepresenteerd en kon voortijdig vertrekken. Desondanks trok 
Arnhem aan het langste eind en werd het duidelijk, dat we een nieuwe winnaar zouden krijgen nu NOT 
met 2 – 1 het onderspit moest delven. In de andere kruisfinale tussen Nijverdal en Zwolle was het pleit 
na vijf minuten reeds beslecht. De SZO keek toen reeds tegen een 2 – 0 achterstand aan en moest de 
verdedigende stellingen verlaten om nog een aanvaardbaar resultaat te behalen. Dat lukte slechts ten 
dele. De afstand werd weliswaar terug gebracht tot 2 – 1, maar verder kwamen de aanvallende aspiraties 
niet. De pijp was blijkbaar leeg en speelde Nijverdal de resterende tijd professioneel uit en trok de wed-
strijd met een overtuigende 5 – 1 zege naar zich toe. NOT en de SZO konden zich opmaken voor de 
kleine finale om de derde en vierde plaats. Daarin was NOT veel te sterk en kon de SZO het huzaren-
stukje uit de openingswedstrijd niet nogmaals herhalen, zodat een verdiende vierde plaats hun deel 
werd. Met de 4 – 0 zege legde NOT beslag op de derde plaats. In de finale tussen Arnhem en Nijverdal 
hadden de beide scheidsrechters het moeilijk om alles in het gareel te houden. De teams waren zicht-
baar aan elkaar gewaagd. Toch trok Nijverdal het evenwicht naar zich toe. Met een solide verdediging en 
een uitstekende “stand-in” als doelman, want Gerwin Moeken moest meedoen bij het HHC zaalvoetbal-
toernooi, nam het vertrouwen toe. Arnhem miste zienderogen hun spits, die een schorsing moest uitzit-
ten vanwege de ontvangen rode kaart, en liet keer op keer enkele verdedigende steken vallen. Daar werd 
door Nijverdal slechts mondjesmaat van geprofiteerd. Na 10 minuten stond het nog slechts 0 – 1. 
Arnhem kwam langszij door een onoplettendheid in de verdediging van Nijverdal. De beslissing viel 2 
minuten voor tijd, toen bij een counter de spits van Nijverdal de bal keurig achter de doelman van 
Arnhem prikte. Het was nu een kwestie van vast houden en consolideren. Dat lukte, zodat Nijverdal de 
winnaar werd van het Jan Willen van Essen zaalvoetbaltoernooi van 2013. Na afloop werden de prijzen 
uitgereikt door de voorzitter van COVS District Oost, Han Marsman. De sportiviteitbeker, de Piet de Vos 
bokaal, werd uitgereikt door de ere-voorzitter van de SZO, Jan Wissink. De winnaar werd de COVS-
groep Nijmegen e.o. Het was weer een uitstekend verlopen zaalvoetbaltoernooi, dat uiteindelijk werd 
ontsierd door een paar gele en rode kaarten, die de terecht werden uitgedeeld. De arbitrage was dit keer 
in uitstekende handen van Gerrit Kraay en Jaap van Werven. De SZO kan weer terug zien op een 
uitstekend verlopen zaalvoetbaltoernooi. De organisatie was perfect, de lunch was uitstekend verzorgd, 
de verloting verliep geweldig en er werd relatief gezien sportief gespeeld. Volgend jaar wordt het toernooi 
in het jubileumjaar van de SZO voor de 35ste keer georganiseerd. 
 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi en NK-veldvoetbaltoernooi COVS Nederland 
 

Op zaterdag 15 juni 2013 vertrokken slechts 5 (vijf!!) spelers richting Lochem om deel te nemen aan het 
IJssel- en Berkeltoernooi, het districtstoernooi veldvoetbal van COVS District Oost. Tegelijkertijd organi-
seerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. ook het NK Veldvoetbal van COVS Nederland. 
Om allerlei (duistere en duidelijke) redenen waren er voor het team van de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. (SZO) maar weinig aanmeldingen. Gelukkig kon ons team aangevuld worden met spelers van 
andere teams. Zo ontstond de Oost-West Combinatie oftewel OWC. Omdat er nog meer afvallers waren, 
werd besloten om er één toernooi van te maken. De extra deelnemers uit Oost speelden wel mee, maar 
hun wedstrijden waren buiten mededinging. Hierdoor werd het een competitie met zestien teams. Voor 
het eerst sinds jaren deden uit alle districten teams mee. Het toernooi verliep uiterst sportief. Slechts 



Jaarverslag 2013 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 9 

 

een enkele keer moesten de scheidsrechters flink ingrijpen. Uiteindelijke staken er 4 teams boven uit: 
Groningen, Helmond, Oss-Uden en Utrecht. Zij streden in de halve finales om een plaats in de finale. 
Oss-Uden speelde tegen Groningen. Na de reguliere speeltijd stond het nog 0 – 0. Strafschoppen moes-
ten de beslissing brengen. Hier toonde de keeper van Oss-Uden zijn klasse, zodat zijn team naar de 
finale ging. In de andere wedstrijd wist Utrecht voor de tweede keer op rij de finale te halen door met 1 – 
0 van Helmond te winnen. De finale leverde vervolgens een spannende strijd op. Oss-Uden nam een 1 – 
0 voorsprong maar kon die niet vasthouden. Utrecht wist op gelijke hoogte te komen. Bij de finale onder 
leiding van betaald voetbalscheidsrechter Rogier Honig, moesten strafschoppen de beslissing brengen. 
Oss-Uden toonde zich het koelbloedigst. In de strijd om de derde en vierde plaats won Helmond door 
eveneens de strafschoppen beter te nemen dan het team van Groningen.  
 

Naast het NK waren er ook nog de onderlinge wedstrijden onder de teams uit Oost. Hier werd Nijverdal 
winnaar. Maar omdat Nijverdal volgend jaar het NK voetbal organiseert, mogen de nummers 2 
(Enschede) en 3 (Arnhem) van het IJssel- en Berkeltoernooi ook afreizen naar Nijverdal. De COVS-groep 
Hengelo won de sportiviteitsbeker. 
 

De Redactiecommissie 
 

De Redactiecommissie is er met vereende krachten weer in geslaagd om 5 hele leuke nummers van het 
clubblad “Scheidsrechterskontakt” 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 wor-
den er altijd de vaste rubrieken “voorwoord van de voorzitter”, “bestuursmededelingen”, “lief en leed” en 
“spelregels veld” en “spelregels zaal” opgenomen. Een “In Memoriam” indien van toepassing wordt altijd 
door de voorzitter verzorgd. De Redactiecommissie heeft te kennen gegeven, dat zij nà het jubileumjaar 
zullen stoppen met het redactiewerk. Het bestuur heeft hierover in het bestuur gesproken en gelet op de 
financiële situatie overweegt zij nu om te bezien of de uitgifte van een digitale versie mogelijk is. Ook al 
was het besluit niet anoniem, het bestuur is er wel van doordrongen, dat de financiële situatie soms kan 
leiden tot verregaande maatregelen. Het is in de afgelopen periode gebleken, dat enkele adverteerders in 
het clubblad afhaakten, waardoor er nog een grotere last kwam te liggen op de exploitatie van 2013.  
 

De Technische Commissie 
 

In het bestuur werd in 2009 besloten om de werkzaamheden van de Technische Commissie voor eigen 
rekening te nemen. De verenigingsactiviteiten werden ook in 2013 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 25 maart 2013. Op de Algemene Ledenvergade-
ring bracht de kascommissie bij monde van de heer A.J. de Roo verslag uit. De kascommissie bestaande 
uit de heren D. Ruiter en A.J. de Roo stelden de Algemene Vergadering voor om het bestuur, in casu de 
penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging met applaus akkoord. De heer D. Ruiter trad 
reglementair af. De heer A.J. de Roo werd herbenoemd en de heer M.H. Blankvoort werd in de kascom-
missie benoemd. Als nieuwe reserve werd de heer W. Jongman uit Emmeloord benoemd.  
 

De Kerstbingo 
 

De opkomst bij de Kerstbingo op vrijdag 20 december 2013 was goed te noemen, alhoewel er wel enkele 
SZO-leden verstek lieten gaan, waarop normaliter kan worden gerekend. Dit had te maken met ziekte 
thuis en andere familie verplichtingen. Door de ziekenhuisopname van Wilma Jongman, was ook Wout 
niet in de gelegenheid om te assisteren bij de organisatie. Fred Mulder, één der organisatoren, had dit 
keer aan Wim Weuring gevraagd om hem te assisteren bij het trekken van de bingogetallen. Er hadden 
circa 48 personen, inclusief bestuur en organisatie, de moeite genomen om naar ons “vaste honk”, Café 
Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle af te reizen. Als je bedenkt dat hier ook diverse partners, vrienden 
en introducés bij waren, dan mag de opkomst bij zo’n leuke activiteit met zulke mooie prijzen op een 
ledenbestand van circa 160 leden natuurlijk altijd beter. De voorzitter Hans van der Veen heette even na 
acht uur 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 ingerichte zaal was het weer gezellig en 
werd deze clubavond uitstekend door Fred en Wim georganiseerd. Zij werden bijgestaan door bestuurs-
lid Henk Schrik en ere-lid Klaas Muis, die de lootjes aan de man brachten. Mijn indruk is, dat de prijzen 
goed over de gehele zaal werden verdeeld. Het organisatiecomité bestaande uit de families Jongman, 
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Mulder en Van der Veen had weer leuke prijzen “ingekocht” in Duitsland en bij de plaatselijke midden-
stand in Emmeloord en Kampen. We kunnen weer terug zien op een geslaagde clubavond van de SZO. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2013 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 
de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2013. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 
de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2013”, waarin hieraan aandacht wordt besteed. 
 

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

Zowel in 2011, 2012 als in 2013 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. Op de Algemene Vergadering van 25 maart 2013 werd nogmaals een beroep gedaan op de leden 
van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). Tijdens deze ledenvergadering konden ideeën en 
suggesties aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Door het bestuur werd uiteindelijk de knoop door 
gehakt en werd een jubileumavond voor 17 januari 2014 gepland. We kunnen terugzien op een hele 
geslaagde avond.  
Hierover in het jaarverslag van volgend jaar meer. Nu op naar het 100-jarig bestaan.  
 

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 
22 april 2013 bijgewoond. In deze vergadering was de voorzitter Han Marsman aftredend en herkiesbaar.  
Dat gold eveneens voor vice-voorzitter Herman Albersen. Door miscommunicatie van de secretaris van 
COVS District Oost werd het bestuur van de SZO niet uitgenodigd voor het voorzittersoverleg dat stond 
gepland voor 28 oktober 2013 bij de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. 
 

KNVB District Oost 
 

Het bestuur is ook vertegenwoordigd bij de BOS-cursussen. Dit zijn cursussen waar jonge mensen worden 
opgeleid tot scheidsrechter. Als COVS-groep  worden wij uitgenodigd om ons te presenteren. Een goede ont-
wikkeling is dat deze veelal jonge mensen lid kunnen worden van de SZO en dit ook doen. In dit verband 
maakte de voorzitter een compliment richting ons lid Jan Bosscher. Jan is binnen CSV’28 erg actief om 
jonge knapen deel te laten nemen aan die BOS-cursussen. Tevens stimuleert hij die jongens om ook lid te 
worden van de SZO. Ook in 2013 organiseerde de KNVB District Oost voor haar scheidsrechters Thema- en 
maatwerkbijeenkomsten. 
 

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 2013 werd er een overlegbijeenkomst met de COVS-groepen Nijverdal en Zwolle gehouden, waar 
het voltallige DB van het bestuur van de SZO bij aanwezig was. 
 

Sluiting 
 

Evenals vorig jaar, kan het bestuur van de SZO wederom tevreden zijn over hetgeen in dit verslagjaar tot 
stand is gebracht. Ook het afgelopen jaar werd ik voor mijn zorgvuldige manier van werken gewaardeerd. 
Natuurlijk worden er af en toe ook fouten gemaakt want daarvoor zijn we mens en niemand is volmaakt. 
 

Met het jaarverslag dat voor u ligt, heb ik alle activiteiten voor het voetlicht gebracht, welke in het jaar 
2013 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, 24 februari 2014. 
Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


