
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Met de COVS is een scheidsrechter een echte teamspeler” 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2014 
 

Inleiding 
 

Evenals voorgaande jaren wordt in het jaarverslag van de secretaris van de SZO alle activiteiten van de 
SZO voor het voetlicht gebracht om op deze wijze alle handelingen van een scheidsrechtersvereniging 
voor het nageslacht te bewaren. Daarnaast doet de secretaris ook dit jaar weer verslag van de diverse 
activiteiten, die door COVS Nederland en andere COVS-groepen werden georganiseerd. Ik heb daarbij 
verslagen en teksten gebruikt, die zijn gepubliceerd in het vakblad “de Scheidsrechter”, het orgaan van 
de COVS, alsmede verslagen in andere clubbladen en nieuwsbrieven van andere COVS-groepen, zodat u 
op deze wijze weer uitvoerig wordt geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen jaar 2014.   
 

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 en zorgvuldige berichtgeving, omdat ik van mening ben, dat alle activiteiten van de 
COVS aan bod moeten komen. Ik wens u opnieuw 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 in het bestuur opgetreden. Het tot dusver gevoerde beleid werd ook 
in het jaar 2014 gecontinueerd. In verband met de financiële positie van de SZO voorspelde het bestuur 
wel enkele ontwikkelingen. Dat is ook uitgekomen, want het clubblad “Scheidsrechters Kontakt” wordt 
vanaf juni 2014 digitaal uitgegeven, waarover later in dit jaarverslag meer. 
 

Het bestuur heeft in 2014 zes bestuursvergaderingen belegd. Alle vergaderingen werden op onze vaste 
vergaderlocatie bij bestuurslid Henk Schrik te Zwolle gehouden. Er werd dit jaar niet uitgeweken naar 
een andere locatie. 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 bestuursvergaderingen 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 2014 werden ook weer 
vele besluiten genomen. Het bestuur gaf vervolgens uitvoering aan deze besluiten en aan het reeds jaren 
vastgesteld beleid. 
 

Naast de eigen bestuursvergaderingen woonden namens het bestuur penningmeester Gerrit Kuiper en 
bestuurslid Fred Mulder de JADV bij van COVS District Oost die zoals gewoonlijk op 28 april 2014 werd 
gehouden in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. De Jaarlijkse Algemene Ver-
gadering (JAV) van COVS Nederland, die op 24 mei 2014 werd gehouden in Hotel De Biltsche Hoek in De 
Bilt, werd door de voorzitter en de secretaris bezocht. De voorzitter en secretaris bezochten eveneens het 
Voorzittersoverleg dat op 27 oktober 2014 werd gehouden in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereni-
ging Zutphen e.o. te Eefde, waar ook de loting werd verricht voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbal-
toernooi van COVS District Oost van 10 januari 2015 te Elburg. 
 

Het afgelopen kalenderjaar werden geen recepties van voetbalverenigingen bezocht, die kampioen zijn 
geworden dan wel hun jubileum vierden. Wel werd de Algemene Ledenvergadering van zustervereniging 
Nijverdal en Omstreken bezocht, alsmede hun receptie ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. 
 

De leden 
 

De ledenadministratie van de SZO wordt sinds jaren verzorgd door de penningmeester, waarvoor hij ook    
de contacten met de Ledenadministrateur van COVS Nederland, die namens het VCN de kwartaalnota’s 
van het hoofdbestuur voor de afdracht van de COVS-groepen verzorgt, onderhoudt. Het aantal leden is 
in 2014 gelijk gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2014 had de SZO 160 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 2014 
bedroeg eveneens 160. Het bestuur verwacht, dat het aantal leden in de komende jaren ongeveer gelijk 
zal blijven. Omdat jeugdige scheidsrechters vanaf 12 jaar reeds voor € 1,= lid kunnen worden van de 
COVS is het niet ondenkbaar, dat er zich – evenals in 2014 – nog meer jeugdleden zullen melden bij de 
SZO. Het eerste nieuwe lid van 2015 heeft zich al gemeld. De SZO heeft thans weer 161 leden, waarvan 
110 gewone leden, 22 aspirant A-leden, 3 aspirant B-leden, 16 donateurs, 7 leden van verdienste en de 
3 ere-leden, waaronder de ere-voorzitter. 
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Algemene Ledenvergadering 2014 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. organiseerde op maandag 31 maart 2014 haar jaarlijks terug 
kerende Algemene Ledenvergadering. De opkomst was iets minder dan vorig jaar, nl. 33 SZO-leden, 
inclusief bestuur en enkele genodigden, die tevens lid zijn van de SZO. Namens het Districtsbestuur van 
de COVS gaf Jan Broekhuis gehoor aan de uitnodiging. Namens de KNVB gaf Stan Burm gehoor aan de 
uitnodiging. Namens Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. waren de bestuursleden Johan Schwarte 
en Gerard Westenbroek aanwezig. Er hadden zich 21 leden van de SZO keurig afgemeld. Daarnaast 
waren er afmeldingen van de beide zusterverenigingen Apeldoorn en Deventer, alsmede de voorzitter en 
secretaris van COVS District Oost.  
 

Na de opening van de voorzitter Hans van der Veen, had de vergadering een vlot verloop. Als ingekomen 
stukken konden worden vermeld de diverse mondelinge, schriftelijke (e-mail) en telefonische afmeldin-
gen voor deze vergadering. Zowel de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2013 als 
het Jaarverslag 2013 van de secretaris werden zonder één enkele aan- of opmerking goedgekeurd en 
vastgesteld. De financiële Jaarrekening 2013 (Jaarverslag penningmeester 2013) en de Begroting 2014  
werden via de beamer op het projectiescherm gepresenteerd, waarbij ze door de penningmeester Gerrit 
Kuiper werden toegelicht. Er was een negatief saldo van € 1.705,63. Dit had alles te maken met de voor-
bereiding op het naderende 90-jarig jubileum, waarvoor in 2013 reeds uitgaven waren verricht. Na deze 
toelichting werden er geen vragen meer gesteld, zodat ook het jaarverslag 2013 van de penningmeester 
werd goedgekeurd en vastgesteld. De penningmeester betrok bij zijn toelichting tevens de begroting voor 
2014, zodat deze ook werd goedgekeurd en vastgesteld. Door de financiële crisis zullen ook de inkomsten 
voor de SZO in 2014 afnemen. Met name het aantal adverteerders voor ons clubblad is moeilijk op peil 
te houden. Door Marinus Blankvoort werd namens de kascommissie, bestaande uit Bert de Roo en hem, 
verklaard dat zij geen onjuistheden hebben ontdekt en dat de baten- en lastenrekening over het kalen-
derjaar 2013 een juist beeld geeft van de inkomsten en uitgaven en 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 Bert de Roo reglementair volgens het rooster af en 
werd Marinus Blakbvoort herbenoemd. Wout Jongman uit Emmeloord had zich vorig jaar beschikbaar 
gesteld als reserve, zodat hij nu in de kascommissie werd benoemd. Henk Maat bood zich dit jaar aan  
als reserve. Overeenkomstig het goedgekeurd besluit van de Algemene Vergadering werd de contributie 
voor 2014 verhoogd naar € 45,=. De contributie voor niet-actieve leden en donateurs werd voor 2014 
verhoogd naar € 32,50. Voor Aspirant A-leden (tot 19 jaar) bedraagt de contributie € 1,= per jaar. Deze 
contributie werd voor rekening genomen van de SZO. Het ging slechts om circa 22 leden. We praten dan 
over slechts € 22,= op jaarbasis. Voor Aspirant B-leden bedroeg de contributie € 20,= per jaar. De af-
dracht voor Aspirant A- en B-leden werd vanuit COVS Nederland niet verhoogd, zodat ook het bestuur 
van de SZO geen aanleiding had om de contributie te verhogen. 
De voorzitter dankte alle SZO-leden, die zich in 2013 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. In het kalenderjaar 
2014 kwam echter een verandering in de situatie. Op de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014 
werd namelijk door de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om over te gaan tot een digitaal 
clubblad. De kaartavonden werden in het seizoen 2013-2014 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. Vermeldenswaard zijn de reacties van verschillende voetbalverenigingen naar aan-
leiding 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 spelregelinstructieavonden. In 2014 hebben de voorzitter en de secretaris weer enkele   
clubs bezocht en werden er prima instructieavonden verzorgd. Wij beschikken nu over goede apparatuur, 
waarvoor hij de secretaris complimenteerde. Ook binnen onze eigen vereniging kunnen we natuurlijk ge-
bruik maken van de apparatuur en 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 districtsbestuur van COVS Oost en de zusterscheidsrechtersverenigingen in District Oost. Met vertegen-
woordigers 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 uitkomst van dit 90-jarig bestaan leest u in het desbetreffende hoofdstuk. Bij het punt van de 
bestuursverkiezing was de secretaris Jan Lahuis periodiek aftredend. De heer Lahuis had in de bestuurs-
vergadering van 8 januari 2014 reeds te kennen gegeven dat hij zich voor een volgende periode van 3 jaar 
herkiesbaar stelt. Met applaus werd zijn herbenoeming geaccordeerd. Bij de rondvraag vroeg Lid van Ver-
dienste Joop Tabak hoe het eigenlijk staat met de Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o., want daar hoor je 
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niets meer over. De voorzitter gaf aan, dat we twee jaar geleden bij elkaar zijn geweest en dat de overeen-
komst is geactualiseerd. In verband met het overlijden van voorzitter Eddy Spraakman stond het op een 
laag pitje. De voorzitter zegde toe, dat het bestuur dit weer zal oppakken. 
Door de budgethouder van COVS District Oost, de heer Jan Broekhuis, werden de 25-jarig lidmaatschaps-
spelden achtereenvolgens uitgereikt aan de heren H. (Heine) Drenth en W. (Wim) Kruit. De 50-jarig lidmaat-
schapsspeld werd uitgereikt aan de heer H. (Herman) Snijder. De heren E. Lok, G.A. Meun, P.J. van Veen  
zouden ook worden gehuldigd. Zij waren echter niet aanwezig. Deze spelden zullen op een ander tijdstip 
aan hen worden overhandigd.  
Bij de genodigden aan het woord bedankte Jan Broekhuis de SZO voor al het COVS-werk en voor de orga-
nisatie van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi dat ieder jaar in januari gehouden wordt. Hij 
feliciteerde alle gedecoreerden en de benoemde en herbenoemde bestuursleden en commissieleden. De 
heer Stan Burm wilde de COVS en de SZO in het bijzonder deelgenoot maken van enkele veranderingen 
die zich de komende periode bij de KNVB zullen voordoen. Ook sprak de heer Burm zijn bezorgdheid uit 
over de vele misstanden en molestaties op en rondom de velden of in de zaal. 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn lovende woorden en sloot de vergadering om circa 21.45 uur af. 
 

Lief en Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2014 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 2014 kwamen er geen SZO-leden te overlijden. Helaas waren er wel enkele 
overleden personen te betreuren, die ooit lid waren van de SZO. 
 

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 in 2014 weer nieuwe leden verwelkomen. 
Ook in 2014 heeft het bestuur op die wijze inhoud gegeven aan werving en behoud.  
 

De Kaartcompetitie 
 

In het seizoen 2013-2014 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook weer een kaartcom-
petitie. Het was evenals vorig jaar weer heel spannend, alhoewel dat door enkele deelnemers niet zo werd 
ervaren, omdat zij geen tussenstand van het klassement kenden. De uiteindelijke winnaar van het klas-
sement, de opvolger van titelverdediger Gradus Wezenberg, werd Jan Lahuis met 29.250 punten. Ulbe 
Posthumus werd tweede met 28.556 punten. Op de derde plaats eindigde Netty Mulder met 27.832 pun-
ten, die daarmee haar man Fred (27.656 punten), die vierde werd, nipt voorbleef. Op de vijfde plaats ein-
digde Marinus Blankvoort met 27.473 punten. Op de zesde plaats eindigde Jan Bosscher met 27.148 
punten. Op de zevende plaats eindigde Hans van der Veen met 26.168 punten. 
 
 

1. Jan Lahuis 29.250 punten 5. Marinus Blankvoort 27.473 punten 

2. Ulbe Posthumus 28.556 punten 6. Jan Bosscher 27.148 punten 

3. Netty Mulder 27.832 punten 7. Hans van der Veen 26.168 punten 

4. Fred Mulder 27.656 punten    
 

Aan de bovenstaande winnaars werd door Marinus Blankvoort een enveloppe met inhoud uitgereikt.  
We hebben ook dit jaar weer een andere kaartkampioen. Jan Lahuis mag zich een jaar lang de “Kaart-
kampioen van de SZO” noemen. Vorig jaar werd reeds een wisselbeker, die eigendom blijft van de SZO, 
voor het eerste uitgereikt. Dit jaar staat de beker op de schoorsteenmantel van de secretaris. De beker 
moet op de laatste speelavond weer worden ingeleverd. De volledige uitslag luidde verder: 
 

8. Klaas Klaassen 25.609 punten 13. Ep Vinke 23.209 punten 

9. Gradus Wezenberg 24.859 punten 14. Herman Snijder 23.053 punten 

10. Ben Bastiaan 24.739 punten 15. Gerrit Kuiper 22.309 punten 

11. Teun van Unen 23.609 punten 16. Wim Berse 20.324 punten 

12. Anthonia Bastiaan 23.515 punten    
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De winnaars van de afzonderlijke kaartavonden van het seizoen 2013-2014 waren: 1. Herman Snijder 
(5320 punten) 2. Anthonia Bastiaan (5007 punten) 3. Jan Wissink (5300 punten) 4. Netty Mulder (5325 
punten) 5. Gradus Wezenberg (5228 punten) 6. Ep Vinke (5951 punten) 7. Ulbe Posthumus (5492 pun-
ten) en 8. Teun van Unen (6225 punten). 
 

Marinus Blankvoort heeft op de Algemene Ledenvergadering aangegeven, dat hij ook het volgende sei-
zoen 2014-2015 de kaartcompetitie zal organiseren, waarbij hij weer geassisteerd zal worden door de 
secretaris voor de verwerking van de rangen en standen. 
 

De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2013-2014 twee trainings-
groepen. Eén in Emmeloord, onder leiding van Tiemen de Boer en Jan Jongman, en één in Hattemer-
broek. De training in Hattemerbroek werd gegeven door het trio Herman van Diepen, Siem de Jager en 
Wim Weuring, doch door enkele blessures kwam Herman van Diepen nog weinig in actie, zodat het 
hoofdzakelijk op de schouders rustte van de heren De Jager en Weuring, waarbij ze af en toe spontaan 
hulp kregen aangeboden van Ed de Gier. Door de secretaris werd weer een rooster opgesteld, doch daar 
werd menigmaal van afgeweken.  
 

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. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. organiseerde op 28 maart 2014 de Districtsfinale van COVS 
District Oost bij de jeugd. Winnaar werd de v.v. Reutum, tweede werd de v.v. Lochem. Zij mogen mee 
doen aan het Nederlands Kampioenschap Jeugdspelregelwedstrijden, dat dit jaar op 10 mei 2014 werd 
gehouden te Deventer. 
 

1. Spcl. Lochem 311 punten 2. Reutum 288 punten    
 

De jaarlijkse wedstrijd om het Nederlands kampioenschap spelregels voor jeugdteams werd op zaterdag 
10 mei 2014 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  
zeven teams om de felbegeerde titel. Na een spannende en ook bijzonder verlopen finale werd het team 
van de v.v. Reutum weer kampioen. Het had een mooie dag kunnen zijn, maar aan het einde van de dag 
bleek dat de v.v. Lochem had meegedaan met deelnemers, die geen lid van deze vereniging zijn. De jury 
kon niet anders dan te besluiten dat zij buiten mededinging hadden meegedaan. Jammer want zij deden 
voor het eerst mee en staken er met kop en schouders boven uit. Helaas niet zij kwamen, zagen en over-
wonnen, maar zij kwamen, zagen en stonden met lege handen. 
 

De eindstand luidde als volgt: 
 

1. Reutum (Oost) 323 punten 5. SVS ’65 (Spijk) (Zuid I) 293 punten  
2. Con Zelo (Waarland) (West I) 318 punten 6. ASV ’33 (Aarle-Rixtel) (Zuid II) 271 punten  
3. Winkel  (West I) 309 punten 7. Lochem (*) (Oost) 360 punten  
4. Bavos (Bakel) (Zuid II) 294 punten * buiten mededinging 
 

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 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. heeft er nog steeds moeite mee om een spel-
regelteam op de been te brengen. Ook dit jaar deed de SZO niet mee en had zich hiervoor tijdig afgemeld. 
De Deventer Scheidsrechtersvereniging en Omstreken organiseerde op 25 april 2014 de Districtsfinale 
spelregelwedstrijden voor COVS-teams. De strijd ging zoals gebruikelijk weer tussen de teams van de 
COVS-teams van Apeldoorn, Arnhem en Deventer. De uiteindelijke uitslag was. 
 

1. Apeldoorn I 318 punten 5. Nijverdal 220 punten  
2. Arnhem 310 punten 6. Apeldoorn II (*) 301 punten  
3. Deventer 300 punten * buiten mededinging 
4. Zutphen 270 punten  
 

Individueel winnaar werd Roy Donk van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. met 112 punten 
van de te behalen 124 punten. 
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Op zaterdag 31 mei 2014 werd de 45ste editie van de landelijke spelregelfinale voor COVS-teams ter 
gelegenheid van hun 50-jarig bestaan door de Scheidsrechtersvereniging Boxmeer-Cuijk georganiseerd. 
De spelregelkenners van de COVS verzamelden zich in Rijkevoort, een plaatsje onder de rook van 
Boxmeer, ten zuiden van Cuijk. Naast de organiserende vereniging en de kampioen van 2013 (SCU 
Utrecht) hadden zich nog zes andere COVS-groepen geplaatst, t.w. Schagen-Den Helder, Venlo, De 
Langstraat, Apeldoorn, Groningen en de RSV (Rotterdam). Al snel werd duidelijk dat de strijd tussen de 
twee teams uit COVS District West I zou gaan. De strijd achter de beide koplopers ging vooral tussen de 
RSV en Apeldoorn. Voor het eerst sinds jaren, nam er weer een vrouwelijk COVS-lid deel aan de lande-
lijke finale. In het team van Groningen stond Marije Deuring haar mannetje. Uiteindelijk trok het team 
van Schagen-Den Helder aan het langste eind. De uitslag luidde als volgt:  
 

1. Schagen/Den Helder (West I) 333 pnt. 5. Venlo  (Zuid II) 275 pnt. 
2. SCU (Utrecht) (West I) 321 pnt. 6. Groningen  (Noord) 272 pnt. 
3. RSV (Rotterdam) (West II) 280 pnt. 7. De Langstraat  (Zuid I) 264 pnt. 
4. Apeldoorn (Oost) 279 pnt. 8. Boxmeer-Cuijk (Zuid II) 221 pnt. 
 

Persoonlijk winnaar werd voor de derde achtereenvolgende keer Marco Ritmeester van de SCU met 120 
punten.   
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op zaterdag 4 januari 2014 werd zoals reeds 35 jaar gebruikelijk is door de SZO het Jan Willem van 
Essen zaalvoetbaltoernooi, het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost, georganiseerd. Ook 
hier kunnen we terug zien op een geslaagde clubactiviteit. In twee poules van 6 teams (A) en 5 teams (B) 
werd gestreden om de felbegeerde titel. De SZO vaardigde zelf een heel jong team af. Door de aanwezig-
heid van een paar “oudjes” boven de 50 werd de gemiddelde leeftijd behoorlijk opgeschroefd, maar we 
hadden een 14-, 16,-, 20,- en 22-jarige speler in ons midden. We hadden er dit keer ook een echte zaal-
voetbal doelman bij. Ons team deed het niet onverdienstelijk en won de eerste wedstrijd met 0-3 van 
Doetinchem. De tweede wedstrijd tegen Almelo ging nipt met 1-2 verloren. De derde wedstrijd tegen 
Hengelo werd weer gewonnen, nu met 0-2. In de beide laatste wedstrijden van de poule tegen de sterke 
teams van NOT (4-0 verlies) en Nijverdal (6-0 verlies) konden we geen potten breken en kwamen we 
duidelijk ervaring te kort. In de kruisfinales won NOT van Deventer (2-1) en Arnhem van Nijverdal (4-1). 
In de wedstrijd om de 3e en 4e plaats won Deventer van Nijverdal (2-1). In de finale was het team van 
NOT, met 4-2, te sterk voor het team van Arnhem, zodat – na een onderbreking van een jaar – het team 
van NOT opnieuw de winnaar werd van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, waardoor zij zich 
plaatsten voor het NK-zaalvoetbal van COVS Nederland, te houden op 17 januari 2015. 
De uiteindelijke uitslag luidde als volgt: 
 

1. Noord Oost Twente 7. Hengelo 
2. Arnhem 8. Zwolle 
3. Deventer 9. Winterswijk 
4. Nijverdal 10. Nijmegen 
5. Zutphen 11. Doetinchem 
6. Almelo  
 

De Sportiviteitsbeker, de Piet de Vos bokaal werd gewonnen door de COVS-groep Winterswijk e.o. 
 

Op 18 januari 2014 werd het Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal van de COVS gehouden. De orga-
nisatie was in handen van de COVS-groepen Drachten en Groningen uit COVS District Noord. Het toer-
nooi speelde zich af in de Topsporthal in Leek. In de voorronden werd in twee poules gespeeld. In de 
finale werd gespeeld tussen de groepen Nijverdal uit Oost en Boxmeer-Cuijk uit Zuid II. Na een zeer 
enerverende wedstrijd trok het team uit De Peel de winst naar zich toe. Uitslag 2-1. De Fair Play bokaal 
werd gewonnen door de Scheidsrechtersvereniging Zeeuws Vlaanderen. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Boxmeer-Cuijk  (Zuid II)  5. Oss-Uden  (Zuid II) 
2. Nijverdal (Oost)  6. Centraal Drenthe (Noord) 
3. Groningen (Noord)  7. Drachten  (Noord) 
4. Zeeuws Vlaanderen (Zuid I)  8. Zaanstreek  (West I) 
 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi en NK-veldvoetbaltoernooi COVS Nederland 
 

Door tè weinig aanmeldingen heeft het bestuur van de SZO moeten besluiten ons af te melden voor het 
Districtstoernooi veldvoetbal – het IJssel- en Berkeltoernooi – dat op zaterdag 7 juni jl. werd gespeeld in 
Voorst en werd georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. Dit baart ons wel zorgen, 
want we zijn één van de grootste COVS-groepen van COVS Nederland met ook een flink aantal jeugd-
leden. We zijn vroegtijdig begonnen met publicaties in het clubblad, op de trainingen en op de website. 
Dan is het wel jammer, dat er slechts twee aanmeldingen binnen kwamen. Van een aantal SZO-leden 
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ontvingen we netjes een afmelding, omdat zij andere verplichtingen hadden. Dat kan en mag ook. Dan 
nog zouden er genoeg leden overblijven om een representatief elftal met reserves op de been te brengen. 
De Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. organiseerde een toernooi voor elftallen en zeventallen. Alle 
teams werden in één poule ingedeeld. De uiteindelijke uitslag voor het Districtstoernooi luidde als volgt: 
 

1. Enschede 5 – 11 pnt. 5. Nijverdal 5 – 3 pnt. 
2. Deventer 5 – 9 pnt.  6. Zutphen 5 - 2 pnt. 
3. Arnhem 5 – 7 pnt.  
4. Nijmegen 5 – 6 pnt.  
 

De sportiviteitsbeker werd gewonnen door de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. 
 

Op zaterdag 14 juni 2014 hield de COVS het jaarlijkse voetbaltoernooi voor haar leden. De Scheidsrech-
tersvereniging Nijverdal e.o. tekende ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum voor de organisatie. 
Na een jaar lang van voorbereiden stond er een organisatie die er zijn mocht. De lat is voor de komende 
toernooien heel hoog gelegd. De scheidsrechters en assistent-scheidsrechters behoorden allemaal tot de 
top van het amateurvoetbal. Zelfs Eric Braamhaar floot een aantal wedstrijden. Na een uitstekend ver-
lopen toernooi was de eindstand: 
 

1. SCU (Utrecht) (West I) 8. Alkmaar (West I) 
2. Oss-Uden (Zuid II) 9. Groningen (Noord) 
3. Helmond/Venlo (Zuid II) 10. Haarlem (West I) 
4. Nijverdal (Oost) 11. Gorinchem (Zuid I) 
5. Enschede (Oost) 12. Drachten (Noord) 
6. Valkenswaard (Zuid I) 13. De Mijnstreek (Zuid II) 
7. Arnhem (Oost) 
 

De Fair Play prijs werd gewonnen door de COVS-groep Valkenswaard. 
 

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 had in 2013 te kennen gegeven, dat zij nà 2014 het 
jubileumjaar zouden stoppen met het redactiewerk. Het bestuur heeft hierover in het bestuur gesproken 
en gelet op de financiële situatie heeft het bestuur in 2014 aan de Algemene Vergadering het voorstel 
voorgelegd om over te gaan tot een digitaal clubblad. Gelet op de financiële voordelen werd dit voorstel 
aangenomen en werd in april 2014 het laatste clubblad op papier uitgebracht. De andere nummers in de 
maanden juni, september en december van 2014 werden als een digitale versie in een bladerbaar pdf-
formaat uitgegeven. Alleen de SZO-leden zonder pc, internet of e-mail krijgen een uitgeprint exemplaar 
toegezonden. De Redactiecommissie zal op de Algemene Ledenvergadering van 2015 worden bedankt 
voor bewezen diensten. De clubbladen zullen voortaan in 2015 worden uitgebacht onder auspiciën van 
het secretariaat. De adverteerders zullen in het clubblad blijven, voor zover zij hun bijdrage niet stop 
zetten. Het heeft voor hen ook voordelen, want een digitale versie wordt over het algemeen ook nog door 
gezonden naar adressen, waar ze normaliter niet komt. Voor het maken van het clubblad is medio 2014 
ook veranderd van drukker. Het clubblad wordt nu gemaakt door Drukkerij Meijerink te Dalfsen.  
 

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 2014 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 31 maart 2014. Op de Algemene Ledenvergade-
ring bracht de kascommissie bij monde van de heer M.H. (Marinus) Blankvoort verslag uit. De kascom-
missie, bestaande uit de heren A.J. de Roo en M.H. Blankvoort stelde de Algemene Vergadering voor om 
het bestuur, in casu de penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging hier met een applaus 
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akkoord. De heer A.J. de Roo trad reglementair af. De heer M.H. Blankvoort werd herbenoemd en de 
heer W. Jongman werd in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve werd de heer H. Maat uit 
Zwolle benoemd.  
 

De Kerstbingo 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan terug zien op een goede Kerstbingo. Er waren enkele leden 
van de SZO, die vanwege vakantie, ziekte of andere verplichtingen verstek lieten gaan en dus waren er 
minder leden dan vorig jaar, maar toch kon de opkomst goed worden genoemd. De voorzitter Hans van 
der Veen heette even na acht uur iedereen van harte welkom. De koffie met cake/koek en een consump-
tiebon waren voor rekening van de penningmeester van de SZO. Er hadden circa 40 personen, inclusief 
bestuur en organisatie, de moeite genomen om naar ons “vaste honk”, Café Restaurant “De Vrolijkheid” 
te Zwolle af te reizen. Fred Mulder bediende de bingomolen en Hans van der Veen verving dit keer de 
afwezige Wout Jongman, die andere verplichtingen had. Later op deze avond assisteerde ook Jos Huis in 
’t Veld door de plaats van Hans in te nemen. De organisatie werd bijgestaan door bestuurslid Henk 
Schrik en ere-lid Klaas Muis, die de lootjes aan de man brachten. Het organisatiecomité bestaande uit 
de families Jongman, Mulder en Van der Veen had weer hele leuke prijzen “ingekocht” in Duitsland en 
bij de plaatselijke middenstand in de plaatsen Emmeloord en Kampen. Door een goed ingerichte zaal 
was het weer gezellig en kunnen we weer terug zien op een geslaagde clubavond van de SZO. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2014 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 
de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 
de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2014”, waarin hieraan aandacht werd besteed. 
 

Het 90-jarig jubileum van 17 januari 2014 
 

Op 14 januari 2014 bestond de SZO 90 jaar. Dit heugelijke feit werd gevierd op vrijdag 17 januari 2014 
in Café Restaurant De Vrolijkheid te Zwolle. Het bestuur van de SZO organiseerde een jubileumavond. 
De officiële oprichtingsdatum is 14 januari 1924. Deze datum viel echter midden in de week ook net op 
de vaste trainingsavond, zodat werd gekozen voor 17 januari 2014. Er hadden zich meer dan 75 leden 
opgegeven voor deze feestavond. Enkele mensen (7) die zich hadden opgegeven, lieten desondanks toch 
nog verstek gaan, maar gelukkig was de zaal bij “De Vrolijkheid” goed gevuld. Vooruitlopende op de 
feestavond werd in De Stentor een leuk artikel gepubliceerd met de huidige voorzitter Hans van der Veen 
en ere-voorzitter Jan Wissink, die voor deze gelegenheid zijn eerste outfit als scheidsrechter weer uit de 
mottenballen had gehaald. Het bestuur had voor deze feestavond een leuk duo “gecontracteerd”. Bert 
van Losser (RTV Oost) en Bas Nijhuis, betaald voetbal scheidsrechter, zouden deze avond voor ons gaan 
verzorgen. Helaas was de heer Van Losser door omstandigheden op het laatste moment verhinderd. Bas 
Nijhuis gaf wel acte de présence en praatte deze avond – na het openingswoord door de voorzitter – aan 
elkaar met leuke anekdotes uit zijn scheidsrechterscarrière op nationaal en internationaal niveau. Het 
was een zeer geanimeerde avond, die werd afgesloten met een klein buffet. Tijdens dit buffet werd de 
historie van de SZO tussen 1924 en 2014 getoond door een power-point van de secretaris van de SZO. 
Hij bood het eerste exemplaar aan de heer Jan Wissink, ere-voorzitter van de SZO, aan. Alle ere-leden, 
leden van verdienste en bestuursleden kregen een dergelijke CD overhandigd. Het bestuur en leden van 
de SZO kunnen terugzien op een geslaagde jubileumavond. Iedere aanwezige kreeg bij het verlaten van 
“De Vrolijkheid” een mooi aandenken in de vorm van een handdoek met het logo van de SZO. Nu op 
naar het 100-jarig bestaan. Voor meer informatie en foto’s verwijs ik de leden naar de website van de 
COVS, www.covs.nl. 
 

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 
28 april 2014 bijgewoond. In deze vergadering waren er geen aftredende bestuursleden, aangezien het 
districtsbestuur onderbezet is. De bestuursfunctie die vacant is, was periodiek aftredend. De voorzitter 
Han Marsman en vice-voorzitter Herman Albersen zijn in 2016 aftredend. De secretaris Gerhard Langen-
kamp en budgethouder Jan Broekhuis zijn periodiek aftredend in 2015. De heer Albersen is reeds ge-
ruime tijd ziek en zal nog wel enige tijd uit de running zijn. De voorzitter en secretaris bezochten het 
Voorzittersoverleg van COVS District Oost dat op 27 oktober 2014 werd gehouden in het clubhuis van 
de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. te Eefde. 
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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 in de afgelopen periode ook 
hebben gedaan, getuige de aanwas van leden bij de SZO. In dit verband doet ons lid Jan Bosscher ook bin-
nen de v.v. CSV’28 goed werk en stimuleert hij de jongeren om zich ook aan te sluiten bij de COVS. 
 

Ook in 2014 organiseerde de KNVB District Oost voor haar scheidsrechters thema- en maatwerkbijeen-
komsten, waarover men gematigd tevreden is. Toch worden de shuttle-run-testen nog altijd gemist. De aan-
wezigheid op een maatwerkbijeenkomst zegt nog niets over de conditie van de desbetreffende persoon. Het 
is daarom ook jammer, dat er op dat beleidsterrein in Zeist geen “input”, “inbreng” en “tegengas” meer van 
de COVS komt, doordat er geen COVS-lid meer participeert in de Hoofdcommissie Scheidsrechterszaken in 
Zeist. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. onderhield altijd goede contacten met de KNVB District Oost, 
in het bijzonder met de Werkcommissie Scheidsrechterszaken Regio A. In de loop van 2014 werden alle 
werkcommissies opgeheven en kwamen daar drie servicegebieden voor in de plaats. De SZO is thans 
verbonden aan Servicegebied Noord, waarvan W.D. (Wilco) Jansen, tevens lid van de SZO, voorzitter is 
geworden. 
 

Ook in 2014 werd er een overlegbijeenkomst met de COVS-groepen van COVS District Oost gehouden in 
Deventer, waarbij het voltallige DB van het bestuur van de SZO aanwezig was. 
 

Sluiting 
 

Het bestuur van de SZO kan ook weer tevreden zijn over hetgeen in 2014 tot stand is gebracht. Ook het 
afgelopen jaar werd ik voor mijn zorgvuldige manier van werken gewaardeerd. Natuurlijk worden ook 
door mij fouten gemaakt want dat is immers menselijk en niemand is volmaakt. 
 

Met het jaarverslag dat voor u ligt, heb ik alle activiteiten voor het voetlicht gebracht, welke in het jaar 
2014 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, 10 februari 2015. 
Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


