
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Met de COVS is een scheidsrechter een echte teamspeler” 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2015 

 

Inleiding 
 

In het jaarverslag van de secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) worden evenals 
in voorgaande jaren de activiteiten van de SZO aan de orde gesteld. Op die manier worden handelingen, 
bezigheden en activiteiten voor het nageslacht bewaard. Zoals te doen gebruikelijk doet de secretaris ook 
dit jaar weer verslag van de activiteiten, die door COVS District Oost, COVS Nederland en andere COVS-
groepen van Nederland zijn georganiseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van verslagen en teksten, die zijn 
gepubliceerd in het officieel orgaan van de COVS, het blad “de Scheidsrechter”. Uiteraard is handig van 
de clubbladen en nieuwsbrieven van andere COVS-groepen gebruik gemaakt. Op deze wijze worden de 
leden van de SZO uitvoerig geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2015. 
 

Evenals voorgaande jaren, heb ik namens het bestuur het afgelopen jaar getracht de leden van de SZO 
zo goed mogelijk te informeren over ons beleid via de website, via het clubblad en door de verzending van 
e-mails. De stijl van uitvoerige en zorgvuldige berichtgeving blijft uiteraard de verantwoording van de 
huidige secretaris, omdat ik van mening ben, dat alle activiteiten van de COVS aan bod moeten komen. 
Ik wens u ook dit keer 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 tijdens de Algemene Ledenvergadering bestuurslid en lid van verdienste, F.M. 
(Fred) Mulder afgetreden. Hij werd op 30 maart 2015 opgevolgd door E.J.H. (Eddy) de Gier, wonende te 
Biddinghuizen. Hiermee werd dus weer een bestuurslid benoemd uit de polder. Het bestuur is uitermate 
content met deze opvolging. Het tot dusver gevoerde beleid werd ook in het jaar 2015 gecontinueerd. De 
door het bestuur in 2014 voor 2015 aangekondigde ontwikkelingen zijn behoorlijk soepel verlopen. Er 
werd afscheid genomen van de redactiecommissie en wordt het clubblad nu door het secretariaat gereali-
seerd en digitaal verspreid, waarover later in dit jaarverslag meer. 
 

Het bestuur heeft in 2015 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 2015 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 voorzitter Hans van der Veen en 
secretaris Jan Lahuis de JADV op 20 april 2015 bij van COVS District Oost, die zoals gewoonlijk in het 
clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. werd gehouden. De Jaarlijkse Algemene Ver-
gadering (JAV) van COVS Nederland, die op 6 juni 2015 werd gehouden in Hotel De Biltsche Hoek in De 
Bilt, werd eveneens door de voorzitter en de secretaris bezocht. De voorzitter en secretaris woonden als 
vanouds ook het Voorzittersoverleg van 26 oktober 2015 bij, dat werd gehouden in het clubhuis van de 
Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. te Eefde, waar ook de loting werd verricht voor het Jan Willem 
van Essen zaalvoetbaltoernooi van COVS District Oost van 9 januari 2016 te Elburg. 
 

Het afgelopen kalenderjaar werden ook recepties van voetbalverenigingen bezocht, die kampioen zijn 
geworden dan wel hun jubileum vierden en waarvoor uitnodigingen werden ontvangen. 
 

De leden 
 

De penningmeester verzorgt sedert jaren de ledenadministratie van de SZO, waarvoor hij ook de contac-
ten onderhoudt met de Ledenadministrateur van COVS Nederland, die namens het VCN de kwartaal-
nota’s van het hoofdbestuur voor de afdracht van de COVS-groepen verzorgt. Het aantal leden is in 2015 
vrij stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2015 had de SZO 160 leden. Tijdens 
het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er zich ook weer enkele – met 
name jonge – nieuwe leden hebben aangemeld. Het aantal leden liep in de laatste maand terug, zodat 
het ledental per 31 december 2015 152 bedroeg. Het bestuur verwacht dat het aantal leden de komende 



Jaarverslag 2015 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 4 

 

jaren ongeveer gelijk zal blijven. Omdat jeugdige scheidsrechters vanaf 12 jaar reeds voor € 1,= lid kun-
nen worden van de COVS is het niet ondenkbaar, dat er zich – evenals in 2015 – nog meer jeugdleden 
zullen melden bij de SZO. Daarentegen is het wel jammer dat COVS-groepen tijdens BOS-cursussen van 
de KNVB geen nieuwe leden meer kunnen werven, omdat COVS-groepen niet meer worden geïnformeerd.  
De SZO heeft thans 152 leden, waarvan 105 gewone leden, 21 aspirant A-leden, 2 aspirant B-leden, 14 
donateurs, 5 leden van verdienste en 5 ere-leden, waaronder de ere-voorzitter. 
 

Algemene Ledenvergadering 2015 
 

Op maandag 30 maart jl. werd de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle 
e.o. georganiseerd. Het bestuur van de SZO kan terug zien op een zeer geslaagde vergadering, die een vlot 
verloop kende. De gebruikelijke agenda werd iets anders ingericht in verband met het feit dat er door een 
verslaggever van het dagblad De Stentor een interview zou plaats vinden met het aftredende bestuurslid 
Fred Mulder. Dit artikel moest vóór 22.00 uur op de redactie binnen zijn om nog geplaatst te kunnen wor-
den in de uitgave van dinsdag 31 maart. Bij monde van de voorzitter stemde het bestuur van de SZO daar 
uiteraard in toe. De voorzitter kondigde aan dat ook de overige huldigingen nà agendapunt 3 (ingekomen 
stukken en mededelingen) uitgevoerd zouden worden. Mede ingegeven door het feit dat Hans Boender voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap van de COVS zou worden gehuldigd en hij momenteel een broze gezondheid 
heeft. Het zou immers zo kunnen zijn, dat de avond voor hem tè lang zou duren. Dit kwam dus eigenlijk 
nog wel goed uit. Na de huldigingen kon de heer Boender samen met zijn vrouw Anneke zelf bepalen, wan-
neer hij de Algemene Vergadering van de SZO zou verlaten. Achteraf bleek dat het hem zoveel genoegen 
deed om enkele oud gedienden van de SZO terug te zien, dat hij tot het eind van de vergadering gebleven 
is. Na het openingswoord van de voorzitter en één minuut stilte voor het overlijden van Lid van Verdienste 
Joop Tabak en de vrouw van SZO-lid Ben Harmens, werden de notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van 31 maart 2014 zonder aan- of opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Na de ingekomen stukken en 
mededelingen van de secretaris, waarbij werd aangekondigd, dat zich 16 SZO-leden en 4 organisaties 
(COVS-groepen) hadden afgemeld, werd agendapunt 13 (de huldigingen) eerst behandeld. Eerst werden de 
jubilarissen naar voren geroepen, die 25 jaar lid zijn van de COVS. Lex Weijkamp uit Zwolle is 25 jaar lid 
van de COVS en die periode ook lid van de SZO. Hij werd door de voorzitter Hans van der Veen toegespro-
ken. Lex fluit nog steeds voor de KNVB en heeft daar nog steeds plezier in. Door Jan Broekhuis van COVS 
District Oost werd hem de bijbehorende speld opgespeld en namens het bestuur van de SZO werd hem 
door Fred Mulder een boeket bloemen overhandigd. Vervolgens werd Wilco Jansen naar voren geroepen. 
Wilco is ook 25 jaar lid van de COVS, doch is niet altijd lid geweest van de COVS-groep Zwolle. Hij was een 
aantal jaren lid van de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o., waar hij ook enkele jaren deel uitmaakte 
van de technische commissie. Wilco fluit op dit moment nog in groep 1 van het amateurvoetbal en is door 
de KNVB ook benaderd om voorzitter te worden van het servicegebied Noord van de KNVB District Oost. 
Als derde SZO-lid werd Jan Jongman uit Emmeloord, tevens lid van verdienste van de SZO, gehuldigd 
vanwege het feit dat hij reeds 40 jaar lid is van de COVS. Ook hem werden de bijbehorende versierselen 
opgespeld en ontving hij ook een boeket bloemen voor het thuisfront. Vervolgens werd Hans Boender naar 
voren geroepen. Het is bewonderenswaardig dat hij samen met zijn vrouw Anneke naar onze jaarvergade-
ring kwam, want Hans is na zijn hersenbloeding niet tot alles in staat en is nog gauw moe. Hans is reeds 
jaren lid van de COVS en was zes jaar voorzitter van de SZO en ook een zittingsperiode voorzitter van het 
COVS District Oost. Hans was daarnaast actief voor de arbitrage als voorzitter van de Districtsscheids-
rechterscommissie van de KNVB. Hans werd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de COVS gehuldigd en 
kreeg de speld door Jan Broekhuis opgespeld. Hem werd eveneens een boeket bloemen overhandigd door 
de voorzitter Hans van der Veen. Tot slot werd de erevoorzitter Jan Wissink naar voren geroepen. Ook hij 
is 50 jaar lid van de COVS. Door de voorzitter werd zijn hele CV voorgelezen. De heer Wissink heeft ook 
zijn sporen verdiend binnen de COVS en de KNVB. Toen de speld moest worden opgespeld, bleek dat de 
vertegenwoordiger van COVS District Oost, Jan Broekhuis, een verkeerde speld had meegekregen. Onze 
erevoorzitter heeft zijn 50-jarig lidmaatschapsspeld derhalve nog te goed. Hij kreeg uiteraard wel het bijbe-
horende boeket bloemen. Toen de jubilarissen allemaal waren gehuldigd, brak er nog een mooie episode 
aan. De voorzitter vroeg of Fred Mulder nu niet achter de schermen maar vóór het voetlicht wilde gaan 
staan. Fred neemt vandaag afscheid als bestuurslid van de SZO, dat hij gedurende 28 jaar, van 1987 tot 
2015 heeft gedaan. Daarvoor maakte Fred deel uit van de Toto-/Lottocommissie van 1972 tot 1987. Hans 
van der Veen, voorzitter SZO, las de voordracht van het bestuur aan de Algemene Vergadering voor. Een 
hele waslijst, wat deze kleine man allemaal voor de SZO heeft gedaan. Het bestuur van de SZO draagt de 
Algemene Vergadering voor om Fred Mulder te benoemen tot erelid van de SZO. De voordracht wordt met 
applaus bekrachtigd. Vervolgens wordt hem de Gouden SZO-speld door zijn vrouw Netty, die ook aanwezig 
is, opgespeld. De voorzitter vraagt of Wout Jongman naar voren wil komen. De Redactiecommissie van de 
SZO heeft formeel haar functie(s) per 1 januari 2015 neer gelegd. Vandaag besteden we als SZO aandacht 
aan het afscheid van de Redactiecommissie, die meer dan 25 jaar het clubblad voor de SZO heeft uitge-
bracht. Wout en Wilma Jongman maakten daar de laatste 19 jaar deel vanuit. Wout was ook nog van 1988 
tot 1993 bestuurslid van de SZO. Eveneens een geweldige staat van dienst.  Gelet op de statuten van de 
SZO heeft het bestuur van de SZO gemeend, dat ook Wout Jongman in aanmerking komt voor het erelid-
maatschap van de SZO. De voorzitter leest de voordracht van het bestuur voor en vraagt de Algemene Ver-
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gadering om dit heuglijke eveneens te bekrachtigen met een applaus. Vervolgens wordt hem de Gouden 
SZO-speld ook door zijn vrouw Wilma opgespeld. Maar we zijn er nog niet. De voorzitter zegt, dat we ook 
de beide dames van de nieuwe ereleden in de huldiging willen betrekken. Het bestuur heeft gemeend om 
ook de beide dames iets van de SZO aan te bieden. De voorzitter vraagt aan Netty Mulder en Wilma Jong-
man naar voren te komen. Hij zegt dat het bestuur voor de dames een kettinkje met hangertje met het 
SZO-logo heeft aangeschaft en overhandigt deze aan voornoemde dames. De dames zijn zichtbaar ont-
roerd, dat hen dit ten deel is gevallen. Het bestuur spreekt de hoop uit, dat de SZO nog eens van hun 
diensten gebruik mag maken bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi en de Kerstbingo. Maar de 
koek is nog niet op. De voorzitter vraagt Stan Burm van KNVB District Oost, tevens lid van de SZO, om het 
woord te voeren.  
De heer Burm richt zich tot Fred Mulder. Het bestuur van de SZO heeft een verzoek aan de KNVB gericht 
om aan Fred Mulder ook een onderscheiding van de KNVB uit te reiken. De heer Burm leest opnieuw een 
gedenkwaardige CV voor. Het KNVB Bestuur Amateurvoetbal heeft het behaagd om de heer Fred Mulder te 
benoemen tot Lid van Verdienste van de KNVB. De heer Stan Burm speldt hem de bijbehorende versierse-
len op en overhandigt Fred Mulder een oorkonde en voor het thuisfront het gebruikelijke boeket bloemen. 
Een fotograaf van De Stentor maakt foto’s en een journalist zal zo meteen een interview houden met de 
heer Mulder. De voorzitter vervolgt de agenda van de Algemene Ledenvergadering. De notulen van de Alge-
mene Ledenvergadering van 31 maart 2014 worden goedgekeurd en ongewijzigd onder dankzegging aan de 
secretaris vastgesteld. Vervolgens stelt de voorzitter het jaarverslag 2014 van de secretaris aan de orde. 
Ook hierop zijn geen aan- of opmerkingen, zodat ook deze onder dankzegging aan de secretaris worden 
goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter stelt het financieel jaarverslag 2014 van de penningmeester aan 
de orde en geeft het woord aan de penningmeester, die een toelichting geeft. Er zijn geen op- en aanmer-
kingen, zodat ook het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en onder dankzegging aan de penning-
meester wordt vastgesteld. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan een lid van de kascommissie. Wout 
Jongman heeft samen met Marinus Blankvoort de boekhouding van de SZO gecontroleerd. Er zijn daarbij 
geen onrechtmatigheden tegen gekomen en de administratie geeft een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen per 31 december 2014. De leden van de kascommissie adviseren de leden 
in de Algemene Vergadering van 30 maart 2015 bijeen om het bestuur en penningmeester decharge te ver-
lenen. Dit wordt door de vergadering met applaus bevestigd. Bij de verkiezing van de kascommissie trad 
Marinus Blankvoort af, werd Wout Jongman voor een jaar herbenoemd en Henk Maat in de kascommissie 
benoemd. Als reserve bood Jan Jongman uit Emmeloord zich spontaan aan. De contributie werd voor het 
jaar 2015 en 2016 niet verhoogd. Vanwege de uitgifte van een digitaal clubblad verwacht de penningmees-
ter voor volgend jaar een positief saldo, zodat een contributie verhoging niet noodzakelijk wordt geacht. De 
penningmeester gaf vervolgens een toelichting op de begroting voor 2015. Deze werd door de Algemene 
Vergadering geaccordeerd. De voorzitter gaf vervolgens een toelichting op het bestuursbeleid. Het bestuur 
wil het huidige beleid voortzetten maar wel iets meer geld besteden aan het houden van clubavonden en/of 
technische dagen. Op de begroting is daarvoor ook een bedrag gereserveerd. Bij de bestuursverkiezing 
werd de voorzitter Hans van der Veen voor een periode van 3 jaar herbenoemd en trad – zoals reeds eerder 
in dit artikel gememoreerd – Fred Mulder als Commissaris II af. Het bestuur heeft Eddy de Gier uit 
Biddinghuizen bereid gevonden om de plaats van Fred Mulder in het bestuur over te nemen. De voorzitter 
stelt de Algemene Vergadering voor om Eddy de Gier in de functie van Commissaris II in het bestuur te 
benoemen. Het nieuwe bestuurslid wordt met applaus welkom geheten. Bij de rondvraag werden geen 
vragen gesteld. Bij de genodigden voerden Jan Broekhuis namens COVS District Oost het woord. Stan 
Burm deed dit namens de KNVB District Oost en de erevoorzitter Jan Wissink sloot de rij. Alle gedecoreer-
den werden gefeliciteerd. Alle (her)benoemden werden ook gefeliciteerd zodat de voorzitter de Algemene 
Ledenvergadering van 2015 om circa 21.45 kon afsluiten. 
 

Lief en Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2015 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. Op 21 maart 2015 gaven 
Willie en Gerrit Kuiper een feest ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk en het feit dat ze in 2015 
beide de 65-jarige leeftijd hoopten te bereiken. 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 
2015 maakte Lid van Verdienste Joop Tabak uit Wezep een eind aan zijn leven. Vele SZO-leden woonden 
de uitvaartdienst bij. In het clubblad werd een uitvoerige “In Memoriam” opgenomen. Dat Joop nu mag 
gaan rusten in vrede, nu hij weer met zijn vrouw Martha is “herenigd”. 
 

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 
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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. Doordat de COVS-groepen sinds 2015 geen uitnodiging meer krijgen voor de BOS-cursussen, kan 
ook een streep worden gezet door de wervende werking, die daarvan uitging. De COVS in het algemeen 
en de SZO in het bijzonder, zal dus andere wegen moeten bewandelen om aandacht te besteden aan het 
werven van nieuwe leden. We prijzen ons gelukkig, dat we behoorlijk veel jonge leden hebben, doch het 
is ook een “kunst” om deze leden te behouden. Ondanks deze negatieve tendens, heeft het bestuur van 
de SZO in 2015 toch inhoud trachten te geven aan werving en behoud.  
 

Promotie- en degradatie 
 

In het seizoen 2014-2015 is er een aantal SZO-leden gepromoveerd en gedegradeerd. Het bestuur van de 
SZO feliciteert haar eigen bestuurslid Henk Schrik, die er na een vervelende knieoperatie in is geslaagd 
om te promoveren naar groep 3 van het zaalvoetbal. In het zaalvoetbal zijn er twee SZO-leden gedegra-
deerd. Hen wil het bestuur een hart onder de riem steken en hen sterkte wensen om weer in dezelfde 
groep terug te keren. 
 

In het veldvoetbal zijn de volgende SZO-leden gepromoveerd. Gert Keijl naar de Topklasse, Jan van Dijk 
van groep 2 naar groep 1, Johan Compagner van groep 4 naar groep 3, Frans Rigterink van groep 5 naar 
groep 4 en Henk Loman van jeugdgroep 24 naar 23. In het veldvoetbal zijn er eveneens twee SZO-leden, 
die het volgend jaar een stapje lager moeten doen. Het bestuur wenst ook hen veel sterkte om weer terug 
te keren in de groep, waar je denkt thuis te horen. 
 

De Kaartcompetitie 
 

In het seizoen 2014-2015 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. voor haar leden ook 
weer een kaartcompetitie. Het was evenals vorig jaar tot het eind toe heel spannend, alhoewel dat door 
enkele deelnemers niet zo werd ervaren, omdat zij geen tussenstand van het klassement kenden. De 
uiteindelijke winnaar van het klassement, de opvolger van titelverdediger Jan Lahuis, werd “good old” 
Fred Mulder met 30.205 punten. Ulbe Posthumus werd evenals vorig jaar tweede met 29.176 punten. 
Op de derde plaats eindigde net als vorig jaar een vrouw, namelijk Anthonia Bastiaan met 27.705 
punten. Op de vierde plaats eindigde Marinus Blankvoort met 26.832 punten. Op de vijfde plaats 
eindigde Hans van der Veen met 26.812 punten. Op de zesde plaats eindigde Jan Lahuis met 26.594 
punten. Nog net binnen de hoofdprijzen eindigde Teun van Unen op de zevende plaats met 26.168 
punten. 
 

1. Fred Mulder 30.205 punten 5. Hans van der Veen 26.812 punten 

2. Ulbe Posthumus 29.176 punten 6. Jan Lahuis 26.594 punten 

3. Anthonia Bastiaan 27.705 punten 7. Teun van Unen 26.542 punten 

4. Marinus Blankvoort 26.832 punten    
 

Aan de bovenstaande winnaars werd door Marinus Blankvoort een enveloppe met inhoud uitgereikt.  
We hebben ook dit jaar weer een andere kaartkampioen. Fred Mulder 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 erelid Fred Mulder. De 
beker moet op de laatste speelavond weer worden ingeleverd. De volledige uitslag luidde verder: 
 

8. Klaas Klaassen 26.532 punten 13. Ben Bastiaan 21.314 punten 

9. Netty Mulder 26.159 punten 14. Herman Snijder 17.949 punten 

10. Wim Berse 23.039 punten 15. Ralph Schinkel 13.864 punten 

11. Jan Bosscher 22.790 punten 16. Wim Weuring 13.423 punten 

12. Gerrit Kuiper 21.991 punten 17. Gradus Wezenberg 09.271 punten 
 

De winnaars van de afzonderlijke kaartavonden van het seizoen 2014-2015 waren: 1. Fred Mulder (5342 
punten) 2. Joop Tabak (5483 punten) 3. Anthonia Bastiaan (5498 punten) 4. Ralph Schinkel (5474 pun-
ten) 5. Ralph Schinkel (6091 punten) 6. Ulbe Posthumus (5277 punten) 7. Fred Mulder (4925 punten) 
en 8. Jan Lahuis (5467 punten). 
 

Vorig jaar werd er in het bestuur besloten om een extra prijs uit te reiken aan de persoon, die over alle 8 
kaartavonden, de hoogste dagscore zou halen. Die eer viel te beurt aan Ralph Schinkel, die op de kaart-
avond van 15 januari 2015 een score haalde van 6.091 punten. Aan hem werd een ingelijst certificaat 
met de bijbehorende prijs van € 10,= afgegeven. 
 

Marinus Blankvoort heeft op de Algemene Ledenvergadering aangegeven, dat hij ook het volgende sei-
zoen 2015-2016 de kaartcompetitie zal organiseren, waarbij hij weer geassisteerd zal worden door de 
secretaris voor de verwerking van de rangen en standen. 
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De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2014-2015 twee trainings-
groepen. Eén in Emmeloord bij de v.v. Flevo Boys, onder leiding van Tiemen de Boer en Jan Jongman. 
Jan Jongman neemt tijdelijk de honneurs waar van Gerrit Beekman, die met zijn studie zit en niet elke 
dinsdag beschikbaar is. Zodra Gerrit zijn studie heeft afgerond zal hij weer een duo gaan vormen met 
Tiemen de Boer en neemt Jan Jongman weer plaats op de “reservebank”. De andere trainingsgroep was 
in Hattemerbroek bij Noord Veluwe Boys, doch in de loop van het vorig seizoen werd uitgeweken naar de 
v.v. WHC te Wezep. Aangezien daar echter niet meer op de dinsdagavond kon worden getraind werd er 
geswitcht naar de v.v. KHC te Kampen. De trainingen in Hattemerbroek, Wezep en later in Kampen werd 
gegeven door het trio Herman van Diepen, Siem de Jager en Wim Weuring, soms ook vervangen door Jos 
Huis in ’t Veld. Doch door enkele blessures kwam Herman van Diepen nog heel weinig in actie, zodat de 
training toch hoofdzakelijk op de schouders rustte van de heren De Jager en Weuring, waarbij ze af en 
toe spontaan hulp kregen aangeboden van Eddy de Gier. Door de secretaris werd opnieuw een rooster 
opgesteld, doch daar werd door omstandigheden menigmaal van afgeweken. 
 

Jeugdspelregelwedstrijden COVS 
 

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. In COVS 
District Oost werden in 2015 geen voorronden jeugdspelregelwedstrijden en districtsfinales gehouden, 
zodat de enig aangemelde voetbalvereniging Reutum direct werd geplaatst voor de landelijke finale. 
 

Landelijke Finale Jeugdspelregelwedstrijden COVS Nederland  
 

De landelijke finale jeugdspelregelwedstrijden werden evenals de voorgaande jaren op 9 mei 2015 door 
de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. voor de achtste keer georganiseerd. In de jaren daarvoor nam 
de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. altijd de organisatie voor haar rekening. 
Helaas lukte het dit jaar niet voor ieder district om een voetbalvereniging af te vaardigen. Het valt al 
enige jaren niet mee om jonge voetballers enthousiast te krijgen voor spelregels. Wel aanwezig waren 
Con Zelo (Waarland) uit COVS District West I, Reutum uit COVS District Oost, Bavos (Bakel) en ASV ’33 
(Aarle-Rixtel) uit Zuid II. De reservespelers van deze verenigingen vormden een “All Starteam” dat buiten 
mededinging meedeed. Omdat het aantal deelnemende teams minimaal was, vond de wedstrijd in tegen-
stelling tot eerdere jaren niet plaats in de aula van een nabijgelegen school, maar in het sfeervolle club-
huis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging. 
Zoals ieder jaar werden op een hem geheel eigen wijze – met veel humor – de teams, de vragensteller en 
de jury door ceremoniemeester Alexander IJsendorn voorgesteld. Wedstrijdleider Dick Visser, namens de 
LCS, legde bij iedere ronde uit, hoe de vragen beantwoord moesten worden en vragensteller Rinus van 
Amersfoort begeleidde de deelnemers door de diverse ronden. Namens het VCN opende Piet Tiggelaar de 
wedstrijd en wenste alle deelnemers veel geluk. De wedstrijd kent diverse onderdelen: twee rondes met 
beeldvragen, een ronden met schriftelijke vragen, waarvan de punten pas aan het eind meegeteld wor-
den, een ronde met leesvragen (op een groot scherm) en een ronde quizvragen. Alle niet-deelnemers ont-
vangen tijdens de schriftelijke ronde tien vragen voor de zaalprijs. Winnaar werd Dick Dam, begeleider 
van Con Zelo. Na de eerste ronde is er nog veel mogelijk en lijkt het spannend te worden. Zal Reutum er 
in slagen om de titel te verdedigen of zal er voor het eerste sinds jaren de wijshuis uit het zuiden komen? 
De spanning loopt op als de supporters merken dat door de ‘wijzen uit het Oosten’ de achterstand wordt 
ingelopen. Uiteindelijk slaagt het collectief uit Reutum (geen uitblinkers, maar in de breedte gezien sterk 
en degelijk) erin om voor de elfde keer kampioen van Nederland te worden. Uit handen van Piet Tiggelaar 
ontvangen zij de bijbehorende bekers. Eindstand: 
1. Reutum (Oost) 246 punten 4. Con Zelo (West I) 220 punten   
2. ASV ’33 (Zuid II) 236 punten 5. All Stars   201 punten 
3. Bavos (Zuid II) 228 punten  
 

Persoonlijk winnaar werd Tim Mulder (Con Zelo) met 93 punten. Elke deelnemer(ster) wordt door de 
DSV verrast met een DVD van het WK 2014. 
 

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 veel moeite mee om een 
spelregelteam op de been te brengen voor spelregelwedstrijden voor COVS-teams. Ook in het verslagjaar 
2015 deed de SZO niet mee en had zich hiervoor tijdig afgemeld. 
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Vrijdag 24 april 2015 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o. bij de voetbalvereni-
ging VIOD in Doetinchem de oostelijke spelregelfinale voor COVS-groepen. Op de vele vragen over spel-
regelinterpretaties kwamen vele goede antwoorden; de deelnemers hadden zich goed voorbereid. Uitein-
delijk bleek dat Apeldoorn op 30 mei 2015 het District Oost mag vertegenwoordigen op de landelijke 
finale in Zutphen. Met 318 punten bleven zij Deventer 5 punten voor. Op de derde plaats eindigde 
Arnhem met 296 punten. Individueel bleek Deventenaar Han Marsman veruit de sterkste. Met 115 van 
de 116 haalbare punten, had hij onderweg slechts één punt laten liggen. Op een gedeelde tweede plaats 
volgden Luuk Timmer (Apeldoorn) en Paul van Reijbroek (Arnhem). De volledige einduitslag luidde: 
 

1. Apeldoorn 318 punten 5. Zutphen 255 punten  
2. Deventer 313 punten 6. Doetinchem 237 punten   
3. Arnhem 296 punten 7. Enschede 233 punten 
4. Nijmegen 270 punten 
 

Landelijke Finale Spelregelwedstrijden voor COVS-teams  
 

Op zaterdag 30 mei 2015 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. in het clubhuis van 
AZC (Zutphen) de 46ste editie van het Nederlands kampioenschap spelregels voor COVS-teams. Gerrit 
Pas, voorzitter van de organiserende vereniging, heette iedereen van harte welkom. Pol Hinke, landelijk 
voorzitter van de COVS, legde in zijn openingsbijdrage de nadruk op concentratie: broodnodig om als 
scheidsrechter een wedstrijd te leiden of om aan een spelregelwedstrijd mee te doen. Naast de regerende 
landskampioen Schagen-Den Helder en de organiserende vereniging Zutphen, had ieder district een af-
vaardiging. Drachten uit Noord, Apeldoorn uit Oost, ’t Gooi-Zeist-Amersfoort uit West I, Rotterdam uit 
West II, De Langstraat uit Zuid I en Venlo uit Zuid II. De deelnemers beten het spits af met de schrifte-
lijke vragen. De punten voor deze ronden werden pas aan het eind bekend gemaakt en toegevoegd aan 
de punten uit de overige rondes. Na de twee ronden met leesvragen waren er twee koplopers en twee 
runners-up. De derde ronde (mondeling) bracht iets meer duidelijkheid. Schagen-Den Helder nam een 
kleine voorsprong, maar De Langstraat bleef op “schootsafstand”. Twee foute antwoorden en de stand 
aan de top was weer gelijk. Bij de beeldvragen moesten de deelnemers aangeven, wat de scheidsrechter 
(volgens de regels) moet beslissen en in de ronde quizvragen is het van belang het verschil te weten tus-
sen ‘hoe moet hervat worden?’ en ‘wat moet de scheidsrechter beslissen?’ Na de beeldvragen bleek dat 
Drachten de achterstand op de koplopers verkleind had en nog een serieuze gooi naar de eerste plaats 
wilde doen. Na de quizvragen werd duidelijk dat de punten voor het schriftelijk deel de beslissing zouden 
brengen. Slechts zes punten was het verschil tussen de twee koplopers. Uiteindelijk slaagde Schagen-
Den Helder er in om de titel te prolongeren. De Langstraat werd op gepaste afstand tweede en Drachten 
legde beslag op de derde plaats. De einduitslag luidde als volgt:  
 

1. Schagen-Den Helder (West I) 374 pnt. 5. RSV (Rotterdam) (West II) 333 pnt. 
2. De Langstraat (Zuid I) 368 pnt. 6. Venlo  (Zuid II) 331 pnt. 
3. Drachten (Noord) 356 pnt. 7. Amersfoort-’t Gooi-Zeist (West I) 306 pnt. 
4. Apeldoorn (Oost) 350 pnt. 8. Zutphen  (Oost) 301 pnt. 
 

Persoonlijk winnaar werd Jörn te Kloeze (Schagen-Den Helder) met 134 van de 135 beschikbare punten. 
Op de tweede plaats met twee punten verschil eindigde Roel van der Werff (De Langstraat) en Colin Prooi 
(Rotterdam) met 132 punten. Ook de toeschouwers kregen tien vragen voorgeschoteld. Winnaar van deze 
zaalprijs werden Piet de Boer en Auke Sikke Broersma, beiden lid van Drachten. 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op zaterdag 10 januari 2015 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 36ste 
keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District 
Oost. Er hadden zich 12 COVS-groepen van de 13 groepen uit COVS District Oost aangemeld. Alleen de 
Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. had zich in een vroeg stadium afgemeld. Na de terugkomst van 
zijn vakantie in Suriname, bemerkte de secretaris van de SZO, dat er te elfder ure nog een afmelding 
was van de Scheidsrechtersvereniging Hengelo e.o.. Dit waren we van hen niet gewend. Op het laatste 
moment werd alsnog het tweede team van de Scheidsrechtersvereniging Almelo e.o. voor het toernooi 
aan poule A toegevoegd, zodat het reeds opgestelde wedstrijdschema intact kon worden gelaten. Er zou 
worden gespeeld in 3 poules van 4 teams. Alle teams zouden tot het laatste fluitsignaal van de 
scheidsrechters blijven meedoen aan het toernooi. Op deze wijze trachtte de Scheidsrechtersvereniging 
Zwolle e.o. iedereen bij het toernooi te blijven betrekken, zodat er geen COVS-teams na de lunch of na de 
poulewedstrijden naar huis gaan. Het is en blijft tenslotte een COVS-dag. Tijdens het voorzittersoverleg 
van 27 oktober 2014 werd de loting verricht voor de poule-indeling. Deze luidde als volgt: 
 

Poule A: Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Zutphen 
Poule B: Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Nijverdal 
Poule C: Almelo, Noord Oost Twente, Winterswijk, Zwolle 
Na de afzegging werd het team van Hengelo in poule A vervangen door het tweede team van Almelo. 
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Het eerste team van Almelo werd gehandhaafd in poule C. 
Het toernooi werd zoals vanouds weer gehouden in Sporthal ’t Huiken in Elburg en ving dit keer aan om 
9.30 uur ’s morgens met de wedstrijd tussen de teams van Almelo I en Zwolle. 
Het moeizaam tot stand gekomen team van Zwolle bestond uit de volgende spelers: Coach Henk Maat en 
de spelers Tiemen de Boer, Mark van de Brug, Hendrik de Haan, Jan Lahuis, Remco Jongman en Hans 
van der Veen. Op het laatste moment hadden zich nog enkele spelers afgemeld zodat er met een gelegen-
heidsteam werd gespeeld. Ondanks het vele verlies van wedstrijden, werd er verdienstelijk gespeeld. Ook 
dit jaar was Gerrit Magré bereid gevonden om als verzorger op te treden. Het team van Zwolle schoot in 
de openingswedstrijd fel uit de startblokken en kregen daardoor ook enkele kansjes, maar de doelpun-
ten vielen voor de organiserende vereniging – helaas – aan de andere kant. Ondanks enkele knappe red-
dingen van de doelman, kon hij het doel toch niet “schoon” houden. Het team moest ook nog aan elkaar 
wennen want ze hadden nog nooit in deze samenstelling gespeeld. Door enkele verdedigingsfouten prikte 
het team van Almelo er twee in (2 – 0). De tweede wedstrijd tegen Noord Oost Twente, de winnaar van 
vorig jaar en dus titelverdediger werd kansloos verloren met 0 – 4 verloren. Toch speelde het team niet 
onverdienstelijk en met een klein beetje meer fortuin had de score dragelijker kunnen zijn, want er werd 
een paar keer tegen paal en lat geschoten. 
In de derde wedstrijd werd aangetreden tegen Winterswijk, dat ook de beide voorgaande wedstrijden had 
verloren. Dat bood dus wel perspectief, maar dat pakte echter toch anders uit. We hadden afgesproken 
om vanuit een gesloten verdediging rustig op onze kans, die altijd wel een keer komt, te wachten. De 
groep Winterswijk had blijkbaar de zelfde tactiek uitgestippeld, want het bleef bij een gebrei rond de 
middencirkel. Met enkele spaarzame aanvallen, wisten hun aanvallers, onze verdediging stuk te spelen 
en kwam onze doelman tot twee keer toe tegenover twee man te staan. Deze beide spelers wisten de 
keeper van de SZO te verschalken. 
Noord Oost Twente werd winnaar van poule C met 9 punten. Almelo I eindigde met 6 punten op de 
tweede plaats en Winterswijk werd derde. Het team van Zwolle werd 4e en kwam in finalepoule 4 om te 
strijden voor de plaatsen 10, 11 en 12. 
In poule A was de groep Apeldoorn heer en meester met drie gewonnen wedstrijden tegen Almelo II, 
Deventer en Zutphen. Deventer behaalde de tweede plaats met 6 punten. De teams van Almelo II en 
Zutphen moesten door een shoot-out uitmaken, wie derde en vierde werd in de poule. De groep Almelo II 
haalde met 2-1 de winst naar zich toe, zodat Zutphen als laatste eindigde in deze poule. In poule B was 
de groep Nijverdal onverslaanbaar met drie gewonnen wedstrijden en doelsaldo van 13 – 1. De groep 
Doetinchem, die met een heel verjongd team aantrad, werd tweede met 4 punten en de groep Nijmegen 
werd derde met 2 punten. Het anders zo sterke team van Arnhem behaalde slechts één schamel punt 
tegen “aartsrivaal” Nijmegen. De indeling voor de finalepoules was nu bekend: 
 

Poule 1: Apeldoorn, Nijverdal en Noord Oost Twente; 
Poule 2: Almelo I, Deventer en Doetinchem; 
Poule 3: Almelo II, Nijmegen en Winterswijk; 
Poule 4: Arnhem, Zutphen en Zwolle. 
 

Alle teams speelden in de diverse poules één keer tegen elkaar, waarna de eindstand bekend zou zijn. Er 
behoefden dan ook geen kruisfinales te worden gespeeld. In finalepoule 4 verloor Zutphen van Arnhem 
met 0 – 3 en won het team van Zwolle overtuigend met 3 – 1 van Arnhem. Het team van Zwolle was 
eindelijk een beetje op elkaar ingespeeld en wist in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden, de 
kansen nu wel te benutten. In de laatste poulewedstrijd had het team aan een gelijk spel voldoende om 
winnaar te worden van poule 4. De wedstrijd tegen Zutphen eindigde in 1 – 1, zodat het team van Zwolle 
beslag legde op 10de plaats. Arnhem werd 11de en Zutphen eindigde dit jaar op de laatste 12de plaats. 
In finalepoule 3 won Winterswijk de beide wedstrijden tegen Almelo II en Nijmegen en werd met 6 pun-
ten eerste in de poule en legde beslag op de 7de plaats. Nijmegen won met 2 – 0 van Almelo II en legde 
met 3 punten beslag op de tweede plaats en werd 8ste in de eindrangschikking. Almelo II werd eindigde 
daardoor op de 9de plaats. In finalepoule 2 won de groep Deventer de beide poulewedstrijden tegen 
Doetinchem en Almelo I en werd met 6 punten eerste in deze poule en legde beslag op de 4de plaats in de 
eindrangschikking. Het team van Doetinchem won van Almelo I met 1 – 0, zodat zij 5de werden van het 
toernooi en de groep Almelo 1 behaalde de 6de plaats. In finalepoule 1 won de groep Nijverdal met 2 – 0 
van de groep Apeldoorn. Toen Nijverdal de tweede poulewedstrijd fors uithaalde naar de groep Noord 
Oost Twente met maar liefst 7 – 0, was de spanning uit het toernooi verdwenen en was de winnaar reeds 
bekend. In de laatste wedstrijd moest alleen nog worden bepaald, wie er beslag legde op de plaatsen 2 en 
3. De confrontatie tussen de groep Apeldoorn en Noord Oost Twente eindigde na een spannende wed-
strijd in 1 – 1, zodat het team van Apeldoorn door een veel beter doelsaldo beslag wist te leggen op de 
tweede plaats. NOT kwam dit jaar niet verder van de derde plaats. 
Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van COVS District Oost, Han Marsman. De 
sportiviteitsbeker, de Piet de Vos bokaal, werd uitgereikt door de ere-voorzitter van de SZO, Jan Wissink. 
De winnaar van de sportiviteitsbeker werd dit jaar ons eigen team van Zwolle. 
Het was weer een uitstekend verlopen zaalvoetbaltoernooi dat een sportief verloop had. Er werden slechts 
3 à 4 gele kaarten uitgereikt. Deze waren allen terecht. De arbitrage was dit jaar in handen van Peter Bies 
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en Jaap van Werven. De organisatie was perfect, de lunch was uitstekend verzorgd, de verloting verliep 
geweldig. Wat willen we dan nog meer. Volgend jaar wordt het toernooi voor de 37ste keer door de SZO 
georganiseerd. Dan wel in een flink gerenoveerde Sporthal ’t Huiken te Elburg, dat nu reeds weer is 
vastgelegd voor de tweede zaterdag 9 januari 2016. 
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

Op 17 januari 2015 werd het Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal van de COVS gehouden. De orga-
nisatie was in handen van de COVS-groep Boxmeer-Cuijk uit COVS District Zuid II. Het toernooi was 
’s morgens gestart nadat VCN-afgevaardigde Frans Sijben het welkomstwoord had gesproken. Helaas 
had het team van Leiden zich vlak voor het toernooi afgemeld wegens blessures en andere KNVB-activi-
teiten. Het toernooi speelde zich af in Sporthal De Burcht in Boekel. Het Nederlands Kampioenschap 
zaalvoetbal 2015 is na een zeer spannend wedstrijdverloop gewonnen door het organiserend team van 
Boxmeer-Cuijk. Ondanks dat de gasten lange tijd met 0 – 1 voor stonden. Tien seconden voor het eind 
maakte een hele mooie individuele actie van een speler van Boxmeer-Cuijk een eind aan deze krappe 
voorsprong. Daarmee schoot hij zijn team naar de beslissende penaltyreeks. 
Het toernooi verliep zeer sportief en soepel waarbij de wedstrijdorganisatie uitstekend was geregeld. Er 
waren zeven sportieve teams met veel onderling respect, ook naar de drie goede scheidsrechters, die veel 
lieten voetballen. Mede hierdoor waren er veel leuke wedstrijden om naar te kijken. Ondanks het soms 
grote niveauverschil. De sportiviteitsbeker werd uiteindelijk toegekend aan de groep Groningen. 
Het team van Boxmeer-Cuijk versloeg in een Brabantse finale de “buren” van Oss-Uden na het nemen 
van strafschoppen met 5-4. De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Boxmeer-Cuijk  (Zuid II)  5. Groningen  (Noord) 
2. Oss-Uden (Zuid II)  6. IJmond  (West I) 
3. Noord Oost Twente (Oost)  7. Gorinchem  (Zuid I) 
4. Drachten (Noord)   
 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi en NK-veldvoetbaltoernooi COVS Nederland 
 

Door tè weinig aanmeldingen heeft het bestuur van de SZO ook in 2015 moeten besluiten ons de SZO af 
te melden voor het Districtstoernooi veldvoetbal – het IJssel- en Berkeltoernooi – dat op zaterdag 6 juni 
2015 werd georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. in Voorst. Dit baart ons als 
bestuur wel zorgen, want we zijn één van de grootste COVS-groepen van COVS Nederland met ook een 
flink aantal jeugdleden. We zijn vroegtijdig begonnen met publicaties in het clubblad, op de trainingen 
en op de website. Dan is het wel jammer, dat er zo weinig twee aanmeldingen binnen komen. Van een 
aantal SZO-leden ontvingen we netjes een afmelding, omdat zij andere verplichtingen hadden. Dat kan 
en mag ook. Dan nog zouden er genoeg leden moeten overblijven om een representatief elftal met enkele 
reserves op de been te brengen. De Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. organiseerde ook weer een 
toernooi voor zeventallen. De uiteindelijke uitslag voor het Districtstoernooi veldvoetbal van COVS 
District Oost luidde als volgt: 
 

1. Enschede 8 – 18 pnt. 5. Noord Oost Twente 8 – 7 pnt. 
2. Deventer 8 – 16 pnt.  6. Nijmegen 8 – 6  pnt. 
3. Zutphen 8 – 15 pnt.  7. Doetinchem 8 – 4 pnt.  
4. Arnhem 8 – 13 pnt.  8. Winterswijk 8 – 1 pnt. 
 

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

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland  
 

Op zaterdag 13 juni 2015 hield de COVS het jaarlijkse voetbaltoernooi voor haar leden. De jubilerende 
(90-jaar) Scheidsrechtersvereniging Gorinchem e.o. tekende dit keer voor de organisatie op Sportcomplex 
Molenburg te Gorinchem. De jubileumcommissie was er in geslaagd om met een groot aantal vrijwilligers 
een perfecte organisatie neer te zetten. Voor clubhuis “De Blaaspijp” van deze groep was een mobiele kar 
neergezet, waar de gehele dag door gratis koffie, thee of warme chocolademelk kon worden verkregen. De 
aftrap werd verricht door de wethouder van sportzaken, de heer Hans Freije. Na de poulewedstrijden, 
werd er gestreden in de kruisfinales. Om de derde en vierde plaats werd gestreden door Amsterdam en 
Drachten. Na de brilstand 0 – 0 moesten er 22 strafschoppen worden genomen om de beslissing te bren-
gen. De groep Drachten trok aan het langste eind en eiste de derde plaats voor zich op terwijl de groep 
Amsterdam vierde werd. De finale werd gespeeld tussen de groepen Groningen (acterend onder de naam 
REF United) en het combiteam van de groepen Helmond en Venlo. Door de doelman van Helmond/Venlo 
werd een aantal miraculeuze reddingen verricht. Uiteindelijk moest in deze wedstrijd ook de strafschop-
penserie een beslissing brengen. Groningen won de strafschoppen met 4 – 1, waardoor Groningen voor 
het eerst in de geschiedenis winnaar werd van het landelijk kampioenschap veldvoetbal van de COVS. 
Vervolgens werd door de voorzitter van COVS District Zuid I, Wim Ippel, de prijzen uitgereikt. Tot slot 
werd de sportiviteitsprijs uitgereikt door de voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Gorinchem, Ron 
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Collé. Door de scheidsrechters en door de GSV-erevoorzitter Kees Duijzer en het lid Jan Bruchem wer-
den alle teams beoordeeld en hieruit werd een klassement samengesteld. Voor de Groningers was het 
feest nog niet compleet want ook hier scoorden zij het hoogste aantal punten en mocht de aanvoerder 
deze beker in ontvangst nemen. 
 

Clubblad “Scheidsrechterskontakt” 
 

Nadat de Redactiecommissie in 2014 afscheid had genomen, heeft de secretaris van de SZO in het ver-
slagjaar 2015 weer 5 hele leuke nummers van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” uitgebracht. Het 
was even afwachten, hoe het verder zou verlopen, maar uiteindelijk werd er toch in geslaagd om enkele 
goed gevulde (digitale) clubbladen uit te geven. Voor de 12 SZO-leden zonder e-mail en/of internet, werd 
een gedrukte versie verstuurd. Vanuit het bestuur worden er altijd de vaste rubrieken “voorwoord van de 
voorzitter”, “bestuursmededelingen”, “lief en leed” en “spelregels veld” en “spelregels zaal” opgenomen. In 
het clubblad van april 2015 werd een “In Memoriam” verzorgd door Hans van der Veen, voorzitter van de 
Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) naar aanleiding van het overlijden van Lid van Verdienste 
Joop Tabak. Het clubblad werd in 2015 als een digitale bladerbare pdf-versie uitgegeven. Ook in 2016 
zal Drukkerij Meijerink te Dalfsen de digitale versie verzorgen en zorg dragen voor een x-aantal exem-
plaren voor de SZO-leden zonder e-mail en/of internet. Het clubblad zal ook in 2016 onder auspiciën 
van het secretariaat van de SZO worden verzorgd. SZO-leden kunnen en mogen altijd kopij aanleveren. 
De secretaris zal dan beoordelen of er ruimte in het clubblad is om het artikel al dan niet op te nemen. 
 

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 2015 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. 
 

Op verzoek van de trainende leden en op initiatief van bestuurslid Eddy de Gier, werd in het nieuwe 
seizoen 2015-2016 een aanvang gemaakt met de organisatie van thema- en spelregelavonden. Door de 
secretaris werd een soort rooster/schema opgesteld. De eerste twee avonden zijn gehouden na afloop 
van de trainingen in Kampen en Emmeloord. In het kalenderjaar 2016 zal hier een vervolg op worden 
gegeven. Om de andere maand na afloop van trainingen in Emmeloord en Kampen. 
 

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 30 maart 2015. 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 Blankvoort en W. (Wout) Jongman stelde de Algemene Vergadering voor 
om het bestuur, in casu de penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging met een applaus 
akkoord. De heer Blankvoort trad reglementair af. De heer Jongman werd herbenoemd en de heer H. 
Maat werd in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve bood lid van verdienste, J. (Jan) Jongman 
uit Emmeloord zich aan.  
 

De Kerstbingo 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan ook in 2015 terug zien op een goede Kerstbingo. Er waren 
enkele leden van de SZO, die vanwege vakantie, ziekte of andere verplichtingen verstek lieten gaan maar  
door de komst van enkele nieuwe jeugdleden waren er meer leden dan vorig jaar, zodat de opkomst goed 
kon worden genoemd. De voorzitter Hans van der Veen heette even na acht uur iedereen van harte wel-
kom. De koffie met cake/koek en twee consumptiemunten waren voor rekening van de penningmeester 
van de SZO. Er hadden circa 50 personen, inclusief bestuur, organisatie en introducés, de moeite geno-
men om naar ons “vaste honk”, Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle af te reizen. Wout Jongman 
had de leiding en Fred Mulder bediende de bingomolen. De organisatie werd bijgestaan door bestuurslid 
Henk Schrik en Wilma en Lindsey Jongman, 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 inge-
richte zaal was het weer gezellig en kunnen we weer terug zien op een geslaagde clubavond van de SZO. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2015 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 
de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 
de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2015”, waarin hieraan aandacht werd besteed. 
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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 
20 april 2015 bijgewoond. In deze vergadering waren er geen aftredende bestuursleden, aangezien het 
districtsbestuur onderbezet is. De bestuursfunctie die vacant is, was periodiek aftredend. De secretaris 
Gerhard Langenkamp en budgethouder Jan Broekhuis waren periodiek aftredend in 2015. Voornoemde 
heren stelden zich voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar, met dien verstande dat de heer 
Langenkamp heeft aangegeven dat hij zich niet meer beschikbaar stelt als secretaris maar als algemeen 
bestuurslid. In het districtsbestuur werd de heer F. (Frank) Sanders benoemd, die tevens voorzitter blijft 
van de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem e.o. De voorzitter Hans van der Veen en secretaris Jan 
Lahuis bezochten het Voorzittersoverleg van COVS District Oost dat op 26 oktober 2015 werd gehouden 
in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. te Eefde. Tijdens dit Voorzittersoverleg 
werd de loting verricht voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, dat door de SZO op zaterdag 
9 januari 2016 voor de 37ste keer zal worden georganiseerd. 
 

KNVB District Oost 
 

De COVS krijgt geen uitnodigingen meer voor de te houden BOS-cursussen, zodat de werving van nieuwe 
leden onder druk staat. BOS-cursussen zijn cursussen waar jonge mensen worden opgeleid tot scheids-
rechter. Als COVS-groep werden wij altijd uitgenodigd om de COVS te promoten. Een goede ontwikkeling 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 binnen de 
v.v. CSV ’28 goed werk en stimuleert hij de jongeren om zich ook aan te sluiten bij de COVS. 
 

De KNVB District Oost organiseerde voor haar scheidsrechters ook in 2015 thema- en/of maatwerkbijeen-
komsten. Hierover is men gematigd tevreden. Toch worden de shuttle-run-testen van vroeger wel gemist. 
Dit was een moment in het seizoen dat de conditie werd “gemeten”. De aanwezigheid op een maatwerkbij-
eenkomst zegt namelijk nog niets over de conditie van de desbetreffende persoon. Het is daarom 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 2014 werden deze werkcom-
missies opgeheven en kwamen daar drie servicegebieden voor terug. De SZO is thans verbonden aan 
Servicegebied Noord, waarvan W.D. (Wilco) Jansen, tevens lid van de SZO, voorzitter is geworden. 
 

Ook in 2015 werd er een overlegbijeenkomst met de COVS-groepen van COVS District Oost gehouden in 
Deventer, waarbij het bestuur van de SZO werd vertegenwoordig door de voorzitter. 
 

Bij de achterban is bij aanvang van het seizoen 2015 – 2016 veel beroering ontstaan doordat er vanuit 
Zeist een nieuw piramidaal arbitragesysteem werd geïntroduceerd. Deze wijziging is onvoldoende met de 
scheidsrechters gecommuniceerd. We horen als COVS veel “gemor” omdat het wedstrijdpakket in de 
hoogste groepen wijzigt. De landelijke COVS is haar diverse inspraakmogelijkheden kwijt geraakt, zodat 
er weinig druk meer op de KNVB kan worden uitgeoefend. Ook de inspraak in de districten is nog mini-
maal. Eens te meer staat de meerwaarde van het lidmaatschap van de COVS ter discussie. 
 

Sluiting 
 

Het bestuur van de SZO kan ook weer tevreden zijn over hetgeen in 2015 tot stand is gebracht. Voor de 
zorgvuldige manier van mijn werken werd ook het afgelopen jaar veel waardering uitgesproken. Natuur-
lijk worden door mij fouten gemaakt want dat is immers menselijk, want niemand is volmaakt. 
 

Met het jaarverslag dat voor u ligt, heb ik alle activiteiten voor het voetlicht gebracht, welke in het jaar 
2015 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, 2 februari 2016. 
Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


