
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Met de COVS is een scheidsrechter een echte teamspeler” 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2016 

 

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 vakblad “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 2016. 
 

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; 
E.J.H. (Eddy) de Gier commissaris 2. 
 

In het afgelopen jaar is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2016 bestuurslid H. (Henk) 
Schrik, afgetreden. Hij werd opgevolgd door A.H. (Hans) van Bruggen, wonende te Kampen. Het bestuur is 
uitermate content met deze opvolging. Na de heer De Gier weer een verjonging in het bestuur. Aangezien 
we de bestuursvergaderingen altijd in Zwolle bij de familie Schrik hielden, moesten we ook “zoeken” naar 
een nieuwe locatie. Gelet op de meer centralere ligging werd uiteindelijk gekozen voor de locatie van het 
nieuwe bestuurslid in Kampen waar we inmiddels ook al weer 4 bestuursvergaderingen hebben gehouden. 
Het tot dusver gevoerde beleid werd ook in het jaar 2016 gecontinueerd.  
 

Het bestuur heeft in 2016 vijf bestuursvergaderingen belegd. De eerste vergadering werd op de vaste ver-
gaderlocatie bij bestuurslid Henk Schrik te Zwolle gehouden. De andere 4 bestuursvergaderingen werden 
op de nieuwe locatie in Kampen gehouden. De bestuursvergaderingen vonden ook met de twee nieuwe 
bestuursleden altijd in een hele harmonieuze sfeer plaats. Nadat de notulen van bestuursvergaderingen 
de eerstvolgende keer worden vastgesteld, worden deze door de secretaris gescreend op privacygevoelige 
zaken 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 2016 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 
penningmeester Gerrit Kuiper de JADV op 25 april 2016 bij van COVS District Oost, die zoals gewoonlijk 
in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. werd gehouden. De Jaarlijkse Algemene 
Vergadering (JAV) van COVS Nederland van zaterdag 4 juni 2016, gehouden in Hotel De Biltsche Hoek 
in De Bilt, werd door de voorzitter en secretaris bezocht. De voorzitter en de secretaris bezochten als 
vanouds ook het Voorzittersoverleg van COVS District Oost van 31 oktober 2016 bij, dat werd gehouden 
in het clubhuis “Het Fluithuus” van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. te Eefde. 
 

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 Ledenadministratie van COVS Nederland, die namens het VCN de kwartaalnota’s 
van het hoofdbestuur voor de afdracht van de COVS-groepen verzorgt. Het aantal leden is ook in 2016 
vrij stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2016 had de SZO 152 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 2016 148 bedroeg. Het bestuur verwacht dat het aantal leden van de SZO 
de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven. Omdat jeugdige scheidsrechters vanaf 12 jaar reeds voor  
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€ 1,= lid kunnen 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 de BOS-
cursussen van de KNVB geen nieuwe leden meer kunnen werven, omdat COVS-groepen niet meer wor-
den geïnformeerd. De SZO heeft thans 148 leden, waarvan 104 gewone leden, 20 aspirant A-leden, 1 
aspirant B-lid, 13 donateurs, 5 leden van verdienste en 5 ere-leden, waaronder de ere-voorzitter. 
 

Algemene Ledenvergadering 2016 
 

Op maandag 21 maart 2016 werd de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle 
gehouden. Omstreeks 20.00 uur opende voorzitter Hans van der Veen de Algemene Ledenvergadering 
van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., die dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren, werd ge-
houden in de kantine van de v.v. KHC te Kampen. In verband met het faillissement van Café Restaurant 
“De Vrolijkheid” te Zwolle moest het bestuur noodgedwongen uitzien naar een andere locatie. We werden 
gastvrij bij de v.v. KHC ontvangen. Na zijn welkomstwoord, waarin diverse ereleden, leden van verdienste 
en genodigden van de COVS en KNVB welkom werden geheten, werd 1 minuut stilte in acht genomen 
voor het overlijden van Ria Dijk, de uitbaatster van “De Vrolijkheid”, die op 61-jarige leeftijd uit het leven 
stapte, en Bertus Spijkerman, secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o., die op 8 februari 
jl. na een kort ziekbed overleed. Vervolgens werd de agenda van de 92ste algemene jaarvergadering in een 
vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd in zijn geheel via een power-point op het projectiescherm be-
geleid. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015 werden zonder één op- of aan-
merking onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en 
mededelingen kon de secretaris vermelden, dat er zich 20 leden van de SZO zich hadden afgemeld. Dat 
gold ook voor 3 zusterverenigingen Almelo, Nijverdal en Zutphen van de COVS, alsmede de secretaris a.i. 
van COVS District Oost en Stan Burm als lid SZO, maar ook als ledenraadslid van de KNVB. Het Jaar-
verslag 2015 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de 
secretaris goedgekeurd en vastgesteld. Volgens de voorzitter werd alles weer uitgebreid gedocumenteerd 
en prima gepresenteerd. Het financieel Jaarverslag 2015 (jaarrekening) van de penningmeester werd ook 
op het scherm getoond waarbij een toelichting door de penningmeester Gerrit Kuiper werd gegeven. Ook 
de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en even-
eens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. De kascommissie, bestaande uit 
Wout Jongman en Henk Maat, bracht bij monde van de eerstgenoemde verslag uit van hun bevindingen. 
De heren Jongman en Maat hadden geen onvolkomenheden in de administratie ontdekt en stelden de 
Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen, dat met applaus werd opgevolgd. 
Bij de verkiezing van de kascommissie trad Wout Jongman reglementair volgens het Huishoudelijk Regle-
ment af en werd Henk Maat herbenoemd. Reservelid, lid van verdienste, Jan Jongman werd in de kas-
commissie benoemd. Tijdens de vergadering bood SZO-lid Jan Bosscher zich spontaan als reservelid aan. 
Overeenkomstig het bestuursbesluit van de Algemene Vergadering van 30 maart 2015 zou de contributie 
over 2015 en 2016 niet worden verhoogd. Gelet op de financiële situatie van de SZO en het feit, dat het 
boekjaar 2015 met een klein positief saldo werd afgesloten, stelde het bestuur de Algemene Vergadering 
voor om de contributie ook voor 2017 ongewijzigd vast te stellen op € 45,= per jaar. Bij automatische 
incasso te voldoen in twee halfjaarlijkse termijnen van € 22,50. Voor donateurs bedraagt de contributie 
€ 32,50, ook onder dezelfde voorwaarde te voldoen in twee gelijke termijnen van € 16,25. Voor de A-aspi-
ranten bedraagt de contributie € 1,=. De afdracht aan COVS Nederland komt op grond van het genomen 
bestuursbesluit van 2010 voor rekening van de SZO. De contributie voor B-aspiranten bedraagt € 20,=. 
Onder dezelfde voorwaarde van automatische incasso, kan dit bedrag eveneens in twee termijnen van  
€ 10,= worden voldaan. De begroting voor 2016 werd ook door de penningmeester van de SZO op het 
scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de 
werkelijke kosten van de jaarrekening 2015. Door Jan van Dijk werd de vraag gesteld dat het NK zaal-
voetbal van COVS Nederland toch door de SZO zou worden georganiseerd. Dat is inderdaad juist, maar 
dat geschiedt pas in 2017 en wordt bij agendapunt 10, Bestuursbeleid, door de voorzitter nog nader toe-
gelicht. Bij het bestuursbeleid ging de voorzitter vervolgens in op alle activiteiten die door de SZO worden 
georganiseerd. De voorzitter dankte het bestuur voor al haar inzet en het vrijmaken van de nodige uren. 
Achtereenvolgens passeerden de redactie van het clubblad Scheidsrechterskontakt met de daaraan ver-
bonden adverteerders de revue en werd de organisatie van de kaartcompetitie onder leiding van Marinus 
Blankvoort genoemd. Ook de organisatie van de Kerstbingo, weer verzorgd door Wout Jongman en Fred 
Mulder en het prestigieuze Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg werden geroemd. De 
voorzitter noemde ook de twee trainingsgroepen in Emmeloord en Kampen, waarbij de namen van de 
trainers niet werden vergeten. Tiemen de Boer en Jan Jongman, die de honneurs van Gerrit Beekman in 
verband met zijn studie waarneemt in Emmeloord. Siem de Jager, Wim Weuring en Eddy de Gier in 
Kampen, waar zo nu en dan Jos Huis in ’t Veld ook invalt. Vermeldenswaardig zijn ook de reacties van 
verschillende voetbalverenigingen naar aanleiding van ons verzoek om een donatie. Veel voetbalclubs 
ondersteunen onze vereniging met een donatie, waardoor wij in staat zijn activiteiten te ontplooien. In 
ruil voor deze donatie verzorgen wij op hun verzoek een spelregel-instructieavond. Vervolgens werd door 
de voorzitter het voorval van ons lid Gert Keijl bij de wedstrijd Harkemase Boys - VVOG gememoreerd. 
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Wat hij recentelijk heeft meegemaakt gaat alle normen van fatsoen te buiten. Gelukkig heeft hij binnen 
de COVS en de KNVB veel steunbetuigingen ontvangen. 
Na het agendapunt Bestuursbeleid werd het voorstel tot het wijzigen van artikel 5 van het Huishoudelijk 
Reglement aan de orde gesteld. De voorzitter las het voorstel voor. Het is de bedoeling dat eventueel 
benoemde Leden van Verdienste van de SZO nà 1 januari 2016 ook hun financiële verplichting in de 
vorm van een contributie blijven behouden. Volgens de Statuten is de vrijstelling van het betalen van 
contributie alleen weggelegd voor ereleden en de erevoorzitter. Door deze wijziging is het Huishoudelijk 
Reglement in overeenstemming gebracht met de Statuten van de SZO. De vergadering ging - na de 
toelichting van de voorzitter - na stemming met het voorstel akkoord. Bij agendapunt 12 bestuursver-
kiezing werd de periodiek aftredende penningmeester, de heer G.J. (Gerrit) Kuiper, voor een volgende 
periode van 3 jaar herkozen. Het eveneens periodiek aftredende bestuurslid, de heer H. (Henk) Schrik 
had aangekondigd, dat hij zich niet voor een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar zou stellen. Het 
bestuur heeft de heer A.H. (Hans) van Bruggen wonende te Kampen, bereid gevonden om de functie van 
de heer Schrik (Commissaris I) over te nemen. De heer Van Bruggen werd onder luid applaus welkom 
geheten in het bestuur. Vervolgens werd door de voorzitter stil gestaan bij het afscheid van Henk Schrik. 
De voorzitter leest het voorstel van het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor. Het bestuur 
stelt de Algemene Ledenvergadering voor om Henk Schrik voor zijn vele verdiensten en inzet in twee 
bestuursperioden van respectievelijk 4 en 14 jaar te benoemen tot erelid van de SZO. De voorzitter 
vraagt de Algemene Vergadering in Kampen bijeen of zij kan instemmen met dit voorstel. Het voorstel 
wordt met een hartelijk applaus geaccordeerd. De voorzitter roept zijn vrouw Martha na voren, zodat zij 
van dichtbij getuige is van de huldiging. De voorzitter speldt de heer Schrik de bijbehorende versierselen 
op en overhandigt hem de bijbehorende oorkonde en een boeket bloemen voor zijn vrouw. Bij de rond-
vraag werd het woord gevraagd door Jos Huis in ’t Veld en David van de Graaf. De heer Huis in ’t Veld 
zegt dat hij een compliment wil geven aan het bestuur voor de wijze waarop zij - na de benoeming van 
Eddy de Gier - invulling geeft aan de organisatie van de thema-avonden nà de trainingen in Emmeloord 
en Kampen. David van de Graaf vraagt of er nog een “open huis” komt van de nieuwe locatie van de 
KNVB District Noord-Oost in het gebouw van Landstede te Zwolle. Jan van Dijk, vicevoorzitter van 
Servicegebied Noord van voormalig KNVB District Oost zegt dat er wel een “open” huis is geweest voor de 
officials van de KNVB maar niet voor de scheidsrechters, rapporteurs, begeleiders en coaches. De voor-
zitter zegt toe om dit onder de aandacht te brengen en zal hier op terug komen. 
Tot slot komen we bij de huldigingen voor de jubilarissen van de COVS. Achtereenvolgens worden de 
heren Cees Grafhorst en Jos Huis in ’t Veld gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap van de COVS. 
Hen werd de speld opgespeld door Jan Broekhuis en krijgen uit handen van Eddy de Gier namens het 
bestuur een boeket bloemen. De heer Appie Moussouli, eveneens 25 jaar lid, moest wegens verplichting 
voor de KNVB verstek laten gaan. Daarna werden Peter Flecken en Hans Pekaar gehuldigd voor hun 40 
jarig lidmaatschap van de COVS. Ook zij kregen de bijbehorende speld opgespeld door Jan Broekhuis en 
werden ook in het bezit gesteld van een boeket bloemen. Stan Burm, eveneens 40 jaar lid, had zich ook 
afgemeld wegens zijn verplichtingen voor de kennismakingsgesprekken voor de nieuwe ledenraad van de 
KNVB. Vervolgens werden de SZO-leden Herman Jongman en Meindert Schilstra gehuldigd voor hun 50 
jarig lidmaatschap van de COVS. Ook zij kregen de bijbehorende speld uit handen van Jan Broekhuis en 
het bijbehorende boeket bloemen. Bij agendapunt 15 “Genodigden aan het woord”, namen Jan van Dijk 
namens de KNVB en Jan Broekhuis namens COVS District Oost het woord. 
De voorzitter feliciteerde nogmaals alle benoemde bestuurs- en commissieleden en de jubilarissen met 
hun onderscheiding en “oud” bestuurslid Henk Schrik met zijn benoeming tot ere-lid van de SZO. 
De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en dankte namens het bestuur 
de leden voor het in hen gestelde vertrouwen en hun komst en wenste ieder een sportieve voortzetting 
van het lopende seizoen. De voorzitter kon de vergadering na één uur en 10 minuten afsluiten.  
Het bestuur van de SZO kan terug kijken op een snelle en constructieve vergadering in een hele sfeer-
volle omgeving in een goede accommodatie. Voor meer informatie met foto’s e.d. verwijs ik de leden naar 
de website van de COVS, www.covs.nl onder de rubriek groepen. 
 

Lief & Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2016 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 ernstige blessure, een geboorte of een over-
lijdensbericht. Om geen mensen tekort te doen door iemand te vergeten, worden op deze plaats dan ook 
geen namen genoemd. 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. Er kwamen enkele gevallen 
voor van lief en leed, waarvan het bestuur van de SZO niet op de hoogte is gebracht. Het bestuur moet 
uiteraard eerst wel worden geïnformeerd alvorens tot actie kan worden overgegaan.  
 

In de bestuursvergadering van 14 september 2016 werd het “oude” Lief- en Leedbesluit herzien. Hieraan 
werd een vergoedingenbesluit voor vrijwilligers van de SZO toegevoegd, zodat het thans het “Lief & Leed 
en Vergoedingenbesluit SZO 2016” heet. 
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Werving & 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. 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 ook in 2016 toch inhoud trachten te geven aan werving en behoud.  
 

Promotie- en degradatie 
 

In verband met een structuurwijziging bij de KNVB en door een gewijzigd piramidesysteem, sprak de 
KNVB in het seizoen 2015-2016 niet meer over promotie- en degradatie maar over plaatsing van de 
scheidsrechters in een bepaalde groep. Dit had tot gevolg dat enkele scheidsrechters in een hogere groep 
werden ingedeeld, maar dat er ook scheidsrechters waren, die in een lagere groep werden geplaatst. Het 
bestuur van de SZO feliciteert haar leden, die hoger zijn geplaatst en wil het bestuur de leden, die een 
stapje lager zijn geplaatst, een hart onder de riem steken en hen sterkte wensen om weer in dezelfde 
groep terug te keren. De KNVB beschouwt dit seizoen als een overgangsjaar. Uiteraard zal op termijn 
wel weer een promotie- en degradatiebeleid (moeten) worden gevoerd. 
 

De Kaartcompetitie 
 

In het seizoen 2015-2016 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. voor haar leden ook 
weer een kaartcompetitie. Het was evenals vorig jaar tot het eind toe heel spannend. Op de afsluitende 
kaartavond van het seizoen op 7 april 2016, werd de uiteindelijke (glorieuze) winnaar bekend gemaakt. 
Ulbe Posthumus werd winnaar van dit seizoen met maar liefst 30.580 punten, waardoor hij in het trotse 
bezit kwam van de wisselbeker. Op de tweede plaats eindigde Netty Mulder met 28.746 punten 
 

1. Ulbe Posthumus 30.580 punten 5. Hans van der Veen 27.192 punten 

2. Netty Mulder 28.746 punten 6. Anthonia Bastiaan 26.921 punten 

3. Fred Mulder 28.571 punten 7. Teun van Unen 26.905 punten 

4. Wim Berse 28.156 punten    
 

Aan de bovenstaande winnaars werd door Marinus Blankvoort een enveloppe met inhoud uitgereikt.  
We hebben dus ook dit jaar weer een andere kaartkampioen. Ulbe Posthumus mag zich een jaar lang de 
“Kaartkampioen van de SZO” noemen. Vorig jaar werd de wisselbeker, die eigendom blijft van de SZO, 
voor de tweede keer uitgereikt. Dit jaar staat de beker op de schoorsteenmantel van Ulbe Posthumus. 
De beker moet op de laatste speelavond weer worden ingeleverd. De volledige uitslag luidde verder: 
 

8. Jan Lahuis 26.773 punten 13. Marinus Blankvoort 24.576 punten 

9. Klaas Klaassen 26.762 punten 14. Ralph Schinkel 17.988 punten 

10. Herman Snijder 26.391 punten 15. Wim Weuring 17.967 punten 

11. Ben Bastiaan 26.384 punten 16. Gerrit Kuiper 17.650 punten 

12. Jan Bosscher 26.072 punten    
 

De winnaars van de afzonderlijke kaartavonden van het seizoen 2015-2016 waren: 1. Ben Bastiaan 
(5.498 punten) 2. Ulbe Posthumus (5.378 punten) 3. Netty Mulder (5.954 punten) 4. Jannes Fijn (5.177 
punten) 5. Anthonia Bastiaan (5.367 punten) 6. Ralph Schinkel (5.526 punten) 7. Fred Mulder (5.049 
punten) en 8. Hilly Wissink (5.832 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 dag-score zou halen. Deze keer was Netty Mulder de gelukkige met 5.954 pun-
ten, die op de kaartavond van 19 november 2015 een score haalde van 5.954 punten. Aan haar werd 
een ingelijst certificaat met de bijbehorende prijs van € 10,= uitgereikt. 
 

Marinus Blankvoort heeft op de Algemene Ledenvergadering aangegeven, dat hij ook in het seizoen 
2016-2017 de kaartcompetitie zal organiseren, daarbij voor de standen geassisteerd door de secretaris.  
 

De Training(en) 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kende ook in het afgelopen seizoen 2015-2016 twee trainings-
groepen. Eén groep traint in Emmeloord bij de v.v. Flevo Boys, onder leiding van Tiemen de Boer en Jan 
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Jongman. Jan Jongman neemt de honneurs waar van Gerrit Beekman, die met zijn studie zit en niet 
elke dinsdag beschikbaar is. De andere groep traint bij de v.v. K.H.C. in Kampen. Deze trainingen in 
Kampen worden gegeven door het trio Siem de Jager, Wim Weuring en Eddy de Gier. Zo nu en dan valt 
Jos Huis in ’t Veld in. De trainingsgroep in Emmeloord is vrij stabiel en varieert tussen de 8 en 16 leden. 
De trainingsgroep in Kampen is flink gegroeid. Deze groep bestaat elke week uit 10 à 25 leden. In deze 
zomer (2016) werd er door een groep van 10 leden zelfs doorgetraind. 
 

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 2016 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 werd evenals voorgaande jaren op zaterdag 21 mei 2016 
voor de negende keer door de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. georganiseerd. In de jaren daar 
voor nam de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. altijd de organisatie voor haar rekening. Sinds 
2003 heeft de v.v. Reutum vrijwel alle finales gewonnen. MEC uit Miste en Con Zelo uit Waarland moch-
ten de reeks één of twee keer onderbreken. Daarvoor was het eerst De Sweach uit Beetsterzwaag van 
COVS District Noord en later SDOL uit De Luttenberg van COVS District Oost die toonaangevend waren 
in het spelregelgebeuren bij de jeugd. Ook nu kwam de v.v. Reutum ijzersterk terug en verhuisde de 
wisselbeker dit jaar definitief naar de prijzenkast in Reutum in Overijssel. Zes teams waren afgereisd 
naar het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging (DSV): Reutum met 2 teams (Oost), OVV 
uit Oostvoorne (Zuid I), RSV Rotterdam (West II), Hoofddorp en Con Zelo uit Waarland (West I). Via de 
app Socrative konden de deelnemende teams de letter van hun antwoord op de vragen en fragmenten 
doorgeven aan de jury. Ook de toeschouwers konden met deze app nagaan of hun kennis en inzicht 
pasten bij de deelnemers. Als de teams en de toeschouwers hun antwoord hadden ingevoerd en dit door 
de jury was bevestigd, dan verscheen de volgende reeks antwoordmogelijkheden op het scherm van de 
smartphone. Soms haperde de techniek, maar de jury, onder voorzitterschap van Dick Visser (lid LCS),  
wist toch op een juiste en faire wijze de problemen te overwinnen en kon - nadat de resultaten van de 
schriftelijke vragen verwerkt waren - de eindstand bekend maken. Bij de tussenstand - na de lunch-
pauze - werd al duidelijk dat Reutum 1 een straatlengte voor lag. Voor de meegereisde supporters en 
begeleiders was dit nog geen reden om feest te vieren. Uiteindelijk bleven Ralf Benerink en Koen Warring 
de andere teams voor en mochten zij uit handen van COVS-voorzitter Pol Hinke de prijs in ontvangst 
nemen. Weer won Reutum. Waarschijnlijk ligt dat - net als voorheen - aan de combinatie van zeer 
gemotiveerde spelers, gedreven begeleiders, veel oefenen en vooral plezier hebben! De eindstand: 
 

1. Reutum 1 (Oost) 128 punten 4. OVV (Zuid I) 106 punten   
2. RSV (West II) 117 punten 5. Con Zelo (West I)  105 punten 
3. Reutum 2 (Oost) 110 punten 6. Hoofddorp (West I)  102 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 de spelers, begelei-
ding en de 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 
2016 deed de SZO niet mee en had zich hiervoor tijdig afgemeld. 
 

Vrijdag 22 april 2016 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Arnhem e.o. bij de voetbalvereniging 
Fortissimo in Arnhem de oostelijke spelregelfinale voor COVS-groepen. Op de vele vragen over spelregel-
interpretaties kwamen vele goede antwoorden; de deelnemers hadden zich goed voorbereid. Vanaf het 
begin was het een leuke, spannende en leerzame avond met enthousiaste teams. Winnaar was het team 
van Arnhem en Paul Reijbroek van Arnhem werd de individuele winnaar nadat hij in een barrage had 
gewonnen. Arnhem kon zich gaan opmaken voor de landelijke finale in Waarland (West I). De prijsuitrei-
king werd gedaan door heidekoningin Calluna van Ede en haar prinses Erica, gesecondeerd door de heer 
Gerhard Langenkamp van COVS District Oost. 
 

Landelijke Finale Spelregelwedstrijden voor COVS-teams  
 

De geschiedenis herhaalde zich op zaterdag 28 mei 2016 in het Noord Hollandse Waarland. Het trio van 
Scheidsrechtersvereniging Schagen-Den Helder toonde zich tijdens het NK Spelregels voor COVS-teams 
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voor de derde achtereenvolgende keer de sterkste van het deelnemersveld. De beker “met de grote oren” 
krijgt daarmee definitief een plek in de prijzenkast van de organiserende vereniging. Dick Dam, de dolge-
lukkige voorzitter van de organiserende COVS-groep, werd met 131 punten - van de 140 maximaal te 
scoren punten - ook nog eens gehuldigd als individueel winnaar. Uiteindelijk bleef het winnende team 
met 360 punten de naaste concurrenten Rotterdam (346) en De Langstraat (334) afgetekend voor. 
 

De einduitslag luidde als volgt:  
 

1. Schagen-Den Helder (West I) 360 pnt. 5. Drachten  (Noord) 313 pnt. 
2. RSV Rotterdam (West II) 346 pnt. 6. Arnhem  (Oost) 309 pnt. 
3. De Langstraat (Zuid I) 334 pnt. 7. Waterland  (West I) 261 pnt. 
4. Venlo (Zuid II) 329 pnt. 8. Zeist-Amersfoort-‘t Gooi (West I) 221 pnt. 
 

De prijsuitreiking werd gedaan door COVS-voorzitter Pol Hinke en wethouder Jan Steven van Dijk van 
de gemeente Schagen, waar Waarland onder valt. De wethouder had vooral bewondering voor de tegen-
standers van de organiserende vereniging, die het hadden aangedurfd om de strijd in het hol van de 
leeuw aan te gaan met de titelverdediger. 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Op zaterdag 9 januari 2016 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) voor de 37ste 
keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District 
Oost.  
 

Er hadden zich 11 COVS-groepen van de 13 groepen uit District Oost aangemeld. Alleen de COVS-groe-
pen Enschede en Hengelo hadden zich in een eerder stadium reeds afgemeld. Op het Voorzittersoverleg 
van 26 oktober 2015 was de loting verricht om het toernooi in 2 poules van 5 en 6 teams te spelen. We 
kregen op 3 januari 2016 echter een afmelding van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o., zodat de 
secretaris te elfder ure het programma moest omgooien en werd een nieuw wedstrijdschema opgesteld. 
Het laatste team - de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. - dat tijdens de loting uit de koker was 
gekomen, werd overgeheveld naar poule B. Ook het lunchschema werd hierdoor in de war geschopt.  
De poule-indeling luidde nu als volgt. 
 

Poule A: Nijverdal, Zwolle, Doetinchem, Nijmegen en Noord Oost Twente 
Poule B: Winterswijk, Arnhem, Apeldoorn, Deventer en Almelo 
 

Het toernooi werd zoals vanouds weer gehouden in Sporthal ’t Huiken in Elburg en ving evenals vorig 
jaar aan om 9.30 uur ’s morgens met de wedstrijd tussen de teams van Nijverdal 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, Robin Evenboer, Jordy de Maar, Dirk Oostra, Vincent 
Smook en Petrik Woudsma. Op het laatste moment hadden er zich nog twee spelers afgemeld, zodat het 
toernooi met slechts drie wisselspelers moest worden afgewerkt. Ondanks het vele verlies van wedstrij-
den, werd er niet onverdienstelijk gespeeld. Dit jaar had Gerrit Magré mede gedeeld verhinderd te zijn 
wegens zijn 50-jarig huwelijksjubileum. Via de EHBO-vereniging Biddinghuizen, werden twee EHBO’ers 
bereid gevonden om als verzorger op te treden. 
Het team van Zwolle schoot in de openingswedstrijd tegen Nijverdal fel uit de startblokken en kreeg daar 
door ook enkele kansjes, maar de doelpunten vielen voor de organiserende vereniging - helaas - aan de 
andere kant. Ondanks enkele knappe reddingen van de doelman, kon hij het doel toch niet “schoon” 
houden. Het team moest nog zichtbaar aan elkaar wennen, want ze hadden nog nooit in deze samenstel-
ling gespeeld. Door enkele foutjes in de verdediging prikte het team van Nijverdal er twee in (2-0). 
De tweede wedstrijd tegen Doetinchem was ongemeen spannend. Het spel golfde op en neer, maar geen 
van beide teams wist te scoren, zodat de brilstand (0-0) op het scorebord bleef staan. Toch speelde het 
team niet onverdienstelijk en met een klein beetje meer fortuin had de wedstrijd wellicht kunnen worden 
gewonnen, maar ook de tegenpartij was niet bij machte het verschil te maken. 
In de derde wedstrijd werd aangetreden tegen Noord Oost Twente. Dit team was zichtbaar een “maatje” 
tè groot en werd er kansloos met 4-1 verloren. De eer werd weliswaar gered, maar daar was ook alles 
mee gezegd. Met slechts één schamel puntje, kon het bereiken van de kruisfinales wel uit het hoofd 
worden gezet. Daarvoor waren de “grootmachten” Nijverdal en Noord Oost Twente te sterk. 
De laatste wedstrijd in de poule tegen Nijmegen was er één om “des keizers baard”. Toch was deze 
wedstrijd voor het team van Zwolle eigenlijk nog wel het mooist. Tegen deze partij werd er ook beter 
gecombineerd en lukte er meer. Toch was het team wellicht te “driest” met de drang naar voren te gaan, 
waardoor de verdedigende taken enigszins werden verwaarloosd. Er werd in het eigen strafschopgebied 
een handsbal gemaakt, waarna de bal op de stip werd gelegd. De penalty werd in eerste instantie gemist, 
maar vervolgens toch nog benut. Na de snelle spelhervatting kwam er een counter van ons team, dat 
leidde tot de 1-1. Direct daarop werd er echter ook weer gescoord door Nijmegen, waarna even later de 
voorsprong ook werd vergroot tot 1-3. Het team van Zwolle deed nog wel iets terug, maar verder dan de  
eindstand 2-3 kwam het niet. 
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Noord Oost Twente werd winnaar van poule A met 8 punten. Nijverdal eindigde eveneens met 8 punten 
maar met een minder doelsaldo op de tweede plaats. Nijmegen werd derde met 5 punten, Doetinchem 
vierde met 3 punten. Zwolle eindigde op de laatste plaats met slechts 1 punt.   
 

Arnhem werd winnaar van Poule B met 9 punten. Apeldoorn werd tweede met 8 punten. Deventer werd 
derde met 7 punten. Op de vierde plaats eindigde Winterswijk met 4 punten en laatste in deze poule 
werd Almelo met 0 punten. 
 

In de eerste kruisfinale speelde Noord Oost Twente tegen Apeldoorn en nam Nijverdal het in de tweede 
kruisfinale op tegen Arnhem. De eerste wedstrijd eindigde in een 2-3 overwinning voor Apeldoorn, dat 
zich hiermee plaatste voor de finale. In de andere wedstrijd bleef het 0-0, zodat daar de shoot-outs de 
beslissing moesten brengen. In alle hectiek van “welles-nietes” werd de shoot-out - na een overtreding 
van de keeper van Nijverdal - gewonnen door Arnhem (0-1). Arnhem plaatste zich hiermee eveneens voor 
de finale. De “tumultueuze” (alle 5 veldspelers en 5 wisselspelers stonden bij beide teams in het veld) 
wedstrijd om de 3e en 4e plaats tussen Noord Oost Twente en Nijverdal eindigde ook gelijk in 1-1, zodat 
hier de shoot-out eveneens uitkomst zou moeten brengen. Dat lukte Nijverdal net iets beter, zodat zij 
beslag legde op de derde plaats. Noord Oost Twente werd vierde. 
 

De finale tussen Apeldoorn en Arnhem was ongemeen spannend, totdat een aanvaller van Arnhem de 
bevrijdende tweede treffer scoorde. Na de 0-2 was het verzet van Apeldoorn gebroken en kon Arnhem de 
wedstrijd rustig en beheerst uitspelen. Door deze winst plaatste Arnhem zich voor het NK zaalvoetbal 
van volgend jaar, dat waarschijnlijk eveneens door de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) wordt 
georganiseerd. Apeldoorn legde beslag op de tweede 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 erevoorzitter van de SZO, Jan Wissink. 
De winnaar van de sportiviteitsbeker werd dit jaar het team van Almelo. 
 

Het was weer een uitstekend verlopen zaalvoetbaltoernooi, dat een sportief verloop had. De arbitrage 
was dit jaar in handen Peter Bies 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. Wat willen we dan nog meer. Volgend jaar wordt het toernooi voor de 38ste keer door de 
SZO georganiseerd. Sporthal ’t Huiken in Elburg is reeds weer vastgelegd voor zaterdag 7 januari 2017. 
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

Zaterdag 16 januari 2016 werd het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland georganiseerd door de COVS-
groep Sittard/Geleen in Sport- en recreatiecentrum Glanerbrook in Geleen. Rond negen uur werd een 
ieder die een bijdrage zou leveren tot het slagen van dit toernooi ontvangen met koffie en vlaai om ver-
volgens om tien uur te starten. Ondanks de slechte weersomstandigheden was iedereen tijdig aanwezig 
en werden de poulewedstrijden op twee speelvelden in deze prachtige accommodatie afgewerkt en von-
den deze in een sportieve en spannende sfeer plaats. De teams waren aan elkaar gewaagd en er werd op 
een behoorlijk niveau gespeeld. Rond half één waren de poulewedstrijden achter de rug en kon iedereen 
genieten van een goed verzorgd lunchpakket, waarna om één uur de kruisfinales gespeeld werden. Hier 
voor hadden zich geplaatst de COVS-groepen Boxmeer-Cuijk, Groningen, Nijverdal en Oss-Uden. Na de 
spannend verlopen kruisfinales, plaatsten Groningen en Nijverdal zich voor de finale, die ook zeer span-
nend verliep. Uiteindelijk trok Nijverdal aan het langste eind. Na de trekking van de tombola werd de 
prijsuitreiking verricht door de voorzitter van COVS Nederland, de heer Pol Hinke in samenwerking met 
Theo Ickenroth, voorzitter van COVS District Zuid II. Daarna reikte de wethouder van sportzaken, de 
heer Guyt van de gemeente Geleen de wellicht belangrijkste prijs, de sportiviteitsprijs, uit. Deze prijs 
werd gewonnen door de COVS-groep Drachten. Tot slot werden de scheidsrechters en een ieder die aan 
deze succesvolle dag had bijgedragen, bedankt met cadeaus en een prachtige herinneringsmedaille. Het 
was een toptoernooi, dat door de COVS-groep Sittard/Geleen uitstekend was georganiseerd.  
 

De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Nijverdal  (Oost)  5. Sittard-Geleen  (Zuid II) 
2. Groningen (Noord)  6. Amsterdam  (West I) 
3. Oss-Uden (Zuid II)  7. Tilburg  (Zuid I) 
4. Boxmeer-Cuijk (Zuid II)  8. Drachten  (Noord) 
 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi en NK-veldvoetbaltoernooi COVS Nederland 
 

Door tè weinig aanmeldingen heeft het bestuur van de SZO in 2016 andermaal moeten besluiten om de 
SZO af te melden voor het Districtstoernooi veldvoetbal - het IJssel- en Berkeltoernooi - dat op zaterdag 
18 juni 2016 voor de 46ste keer werd georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. 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 
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trainingen en op de website. Het oostelijk kampioenschap veldvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen 
werd ook dit jaar gehouden op de velden van de v.v. Voorst waar tien Oostelijke groepen 7 tegen 7 speel-
den. De vier ploegen, die in de kruisfinales streden om de hoogste eer, ontliepen elkaar niet veel in sterk-
te. Tot driemaal toe werd de strijd pas na strafschoppen beslist. Uiteindelijk bleek Deventer de sterkste, 
met Nijmegen, Nijverdal en Enschede op de plaatsen 2, 3 en 4. Tot veler verrassing bleek Deventer ook 
de sportiviteitsbeker behaald te hebben. Met een gemiddelde van 8,4 bleven zij Zutphen en Nijmegen 
voor. Op het NK 2017 in Rotterdam zullen Deventer en Nijmegen proberen de eer van het district hoog te 
houden. 
 

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland  
 

Het NK veldvoetbal voor COVS-teams - gehouden op 11 juni 2016 en georganiseerd door de Scheids-
rechtersvereniging Groningen e.o. - is vlekkeloos verlopen. Alle aanwezigen waren het erover eens dat 
het een prachtige voetbaldag was in Groningen. Er werd sportief gestreden om de eer, genoten van de 
prima lunch en BBQ, de arbitrage was voortreffelijk en de sfeer zeker ook. Na een spannende finale en 
beslissende strafschoppenserie veroverde het combinatieteam van Helmond/Venlo de titel. Groningen en 
Omstreken werd tweede. Team Zeeland won de Fair Play bokaal. Met een succesvolle verloting en bijdra-
gen van deelnemers werd een bedrag van ruim duizend euro voor het Fonds Gehandicaptensport opge-
haald. Boxmeer-Cuijk/Oss Uden dat zich moest afmelden voor het NK, was toch vertegenwoordigd en 
doneerde 100 euro aan het goede doel. Grote klasse! Nadat Jacques d’Ancona de aftrap had verricht en 
Marije Deuring het belang van Fair Play had benadrukt, werd er op de velden over het algemeen sportief 
gestreden, op één enkele wedstrijd na. Dat was mede te danken aan de leiding van uitstekende arbitrale 
trio’s, gevormd door scheidsrechters en assistenten uit het betaalde voetbal en de top van de amateurs. 
Eredivisiescheidsrechter Siemen Mulder floot de finale.  
 

Op de uitstekende kunstgrasvelden waren de doelpunten schaars, maar de spelvreugde des te groter. 
Tussendoor zorgde omroeper en huis-DJ Paul Lips voor prima muziek en duidelijke informatie. Van de 
aanwezige masseurs/fysiotherapeuten werd vooral preventief gebruik gemaakt. Helaas raakte Zeeland-
speler Sebastiaan Speater wel zwaar geblesseerd na een ongelukkige actie. Na een foto in het ziekenhuis 
en op krukken kon hij later wel de Fair Play prijs in ontvangst nemen. De Fair Play prijs werd bepaald 
door cijfers toegekend door de arbitrage én waarnemers langs de kant. Opvallend was dat naast winnaar 
Zeeland ook beide finalisten op sportief gebied hoog scoorden. Winnen en sportief spelen gaat dus wel 
degelijk samen! 
 

Eindstand 
1. Helmond/Venlo 16 10 - 3 6. Zeeland 3 5 - 7 
2. Groningen 10 10 - 5 7. Amsterdam 2 0 - 1  
3. HZO Drenthe 8 11 - 9 8. Drachten 2 0 - 3 
4. Enschede 6 5 - 6 9. Alkmaar 1 1 - 5 
5. Deventer 6 4 - 7  
 

Clubblad “Scheidsrechterskontakt” 
 

Nadat de Redactiecommissie in 2014 afscheid had genomen, is de secretaris van de SZO er ook in het 
verslagjaar 2016 weer in geslaagd om vijf leuke clubbladen van “Scheidsrechterskontakt” uit te brengen.  
Aan de 12 SZO-leden zonder e-mail en/of internet en de 9 adverteerders, werd een gedrukte versie van 
het clubblad verstuurd. Vanuit het bestuur worden altijd de vaste rubrieken “voorwoord van de voorzit-
ter”, “bestuursmededelingen”, “lief en leed”, “spelregels veld” en “spelregels zaal” verzorgd. In de club-
bladen werd in het verslagjaar een nieuwe rubriek “Het slimste lid van de SZO” opgenomen. Het club-
blad werd in 2016 opnieuw als een digitale bladerbare pdf-versie uitgegeven. In 2016 werd dit verzorgd 
door Drukkerij Meijerink te Dalfsen, die ook voor de gedrukte versie zorgde. Door het faillissement van 
deze drukker, zal het clubblad in 2017 worden verzorgd door “Jouw Printshop” te Ommen, waar Stefan 
Meijerink zijn werkzaamheden voortzette. SZO-leden die iets van zich willen laten horen, 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 2016 vanuit het bestuur door de beide 
portefeuillehouders aangestuurd. Daarbij werd ook een beroep gedaan op de overige bestuursleden 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 ook in het verslag-
jaar de organisatie van thema- en spelregelavonden voortgezet. Door de secretaris werd een rooster-
schema opgesteld. De thema-avonden zullen beurtelings na afloop van de trainingen in Kampen en in 
Emmeloord worden gehouden. 
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Op de eerste bestuursvergadering van het seizoen 2016-2017 werd besloten om toch te proberen om de 
Technische Commissie, die thans “slapend” is, weer in te vullen. Hier hebben we enkele enthousiaste 
leden van de trainingsgroep Kampen voor op het oog. Eén van de portefeuillehouders zal deze technische 
commissie vanuit het bestuur aansturen. Zodra deze commissie weer operationeel is, worden de leden 
hiervan in kennis gesteld via de gebruikelijke kanalen. 
 

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 voordat de 
Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag 21 maart 2016. Op de Algemene Ledenvergade-
ring bracht de kascommissie bij monde van de heer W. (Wout) Jongman verslag uit. De kascommissie, 
bestaande uit de heren Jongman en H. (Henk) Maat stelde de Algemene Vergadering, in Kampen bijeen, 
voor om het bestuur, in casu de penningmeester, décharge te verlenen. De vergadering ging met een 
applaus akkoord. De heer Jongman trad reglementair af. De heer Maat werd herbenoemd en de heer J. 
(Jan) Jongman werd in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve bood de heer J. (Jan) Bosscher 
uit Zwolle zich aan.  
 

De Kerstbingo 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan ook in 2016 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 bijna evenveel leden als vorig jaar, zodat de 
opkomst goed kon worden genoemd. Te elfder ure moest eind november 2016 worden gezocht naar een 
andere locatie dan de beoogde kantine van de v.v. K.H.C. te Kampen. Ondanks de gemaakte afspraak op 
21 maart 2016 tijdens de Algemene Ledenvergadering was de locatie niet gereserveerd voor de SZO en 
had de v.v. K.H.C. haar eigen bingoavond gepland. Uiteindelijk was de SZO via bemiddeling van ons lid 
Jan Bosscher welkom in de kantine van de v.v. CSV ’28 te Zwolle. 
De voorzitter Hans van der Veen heette even na acht uur iedereen van harte welkom. De koffie met cake 
en twee consumptiebonnen waren voor rekening van de penningmeester van de SZO. Er hadden circa 
45 personen, inclusief bestuur, organisatie en introducés, de moeite genomen om naar de kantine van 
CSV ’28 af te reizen. Vanwege de afwezigheid van Wout Jongman was de leiding deze avond in handen 
van de voorzitter Hans van der Veen en werd de bingomolen bediend door Fred Mulder. De organisatie 
werd bijgestaan door Lindsey Jongman, die de lootjes aan de man/vrouw bracht. 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 2016 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. 
 

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 – Verenigingsbestuur COVS Nederland  
 

Het bestuur (voorzitter en penningmeester) van de SZO heeft de Jaarlijkse Algemene Districts Vergade-
ring (JADV) van COVS District Oost van 25 april 2016 bijgewoond. Op deze JADV, die zoals gewoonlijk 
in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. werd gehouden, werd door de porte-
feuillehouder Opleidingen en Organisatie van het VCN, Ben Wirken, een presentatie gehouden over de 
komende wijziging van de organisatiestructuur van de COVS, die op de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
(JAV) van 4 juni 2016 aan de orde zou worden gesteld. Op deze JAV van COVS Nederland werd de voor- 
gestelde organisatiestructuur aangenomen. Door deze wijziging worden alle districtsbesturen van de 
COVS afgeschaft. Per 1 januari 2017 houden deze besturen op te bestaan. De zittende besturen hebben 
de honneurs waargenomen tot en met 31 december 2016. 
 

De voorzitter Hans van der Veen en secretaris Jan Lahuis bezochten het Voorzittersoverleg van COVS 
District Oost dat op 31 oktober 2016 werd gehouden in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging 
Zutphen e.o. te Eefde. Dit overleg stond grotendeels in het teken van de naderende afschaffing van de 
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districten en hoe in de vervolgjaren het onderlinge overleg van COVS-groepen en het overleg met het 
VCN vorm zal moeten worden gegeven. Daar zal nog een goede modus voor moeten worden gevonden. 
Tijdens dit Voorzittersoverleg werd de loting verricht voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, 
dat door de SZO op zaterdag 7 januari 2017 voor de 38ste 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. COVS-groepen werden altijd uitgenodigd om de COVS te promoten. Een goede ontwikkeling is dat 
deze veelal jonge mensen lid kunnen worden van de COVS en dit in de afgelopen jaren ook hebben gedaan, 
getuige de aanwas van leden bij de SZO. In dit verband doet ons lid Jan Bosscher ook binnen CSV ’28 goed 
werk en stimuleert hij de jongeren om zich ook aan te sluiten bij de COVS. 
 

De KNVB District Oost organiseerde ook in 2016 voor haar scheidsrechters thema- en/of maatwerkbijeen-
komsten. Hierover zijn de scheidsrechters gematigd tevreden. De shuttle-run-testen van vroeger worden wel 
gemist. Dit was een moment in het seizoen dat de conditie werd “gemeten”. De aanwezigheid op een maat-
werkbijeenkomst zegt namelijk 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 2014 werden deze werkcom-
missies opgeheven en kwamen daar in 2015 drie servicegebieden voor terug. De SZO is thans verbonden 
aan Servicegebied Noord, waarvan J. (Jan) van Dijk, tevens lid van de SZO, voorzitter is geworden. 
 

Ook in 2016 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 van de COVS is de beroering, ontstaan door de invoering van het nieuwe piramidale 
arbitragesysteem van de KNVB, nog niet geheel geluwd, omdat deze wijziging onvoldoende met alle 
scheidsrechters is 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 wordt uitgeoefend. Ook de inspraak van de COVS in de districten is 
geheel verdwenen. Eens te meer staat de meerwaarde van het lidmaatschap van de COVS ter discussie. 
 

Een positief geluid, dat het VCN kan laten horen, is dat de COVS is betrokken bij een klankbordgroep 
die zich bezighoudt met een nieuw rapportagesysteem. 
 

Sluiting 
 

Het bestuur van de SZO kan ook weer tevreden zijn over hetgeen in 2016 tot stand is gebracht. Voor de 
zorgvuldige wijze waarop ik het secretariaat heb ingevuld, heb ik veel waardering ontvangen. Natuurlijk  
ben ook ik niet feilloos, zodat er ook fouten zijn gemaakt want dat is immers menselijk. 
 

Met het jaarverslag dat voor u ligt, heb ik alle activiteiten voor het voetlicht gebracht, welke in het jaar 
2016 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, 31 december 2016. 
Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


