
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Met de COVS is een scheidsrechter een echte teamspeler” 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 2017 

 

Inleiding 
 

Evenals in voorgaande jaren worden in het jaarverslag van de secretaris van de Scheidsrechtersvereni-

ging Zwolle e.o. (SZO) de activiteiten van de SZO van het afgelopen kalenderjaar aan de orde gesteld. Op 

deze wijze worden de activiteiten, bezigheden en handelingen voor het nageslacht bewaard. Zoals u van 
de secretaris van de SZO gewend bent, worden in dit jaarverslag ook de activiteiten van COVS District 

Oost, COVS Nederland en de andere COVS-groepen van Nederland benoemd. Daarbij is “handig” gebruik 

gemaakt van de verslagen en teksten, die zijn gepubliceerd in het officieel orgaan van de COVS, het vak-

blad “de Scheidsrechter”. Uiteraard is ook gebruik gemaakt van artikelen uit de clubbladen en nieuws-

brieven van andere COVS-groepen. Op deze wijze worden de leden van de SZO uitvoerig geïnformeerd 

over de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2017. 
 

De secretaris heeft, namens het bestuur van de SZO, evenals in voorgaande jaren getracht, om 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 deze uitvoerige en zorgvuldige berichtgeving blijft uiteraard de ver-

antwoording van de huidige secretaris, omdat deze van mening is, 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; 

A.H. (Hans) van Bruggen commissaris 1; 

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

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 was de huidige secretaris J. (Jan) Lahuis periodiek 

aftredend. Hij werd bij acclamatie unaniem voor een volgende bestuursperiode van 3 jaar herbenoemd. De 
voorzitter J. (Hans) van der Veen en de penningmeester G.J. (Gerrit) Kuiper hadden te kennen gegeven dat 

zij tussentijds wensten af te treden. Hiermee maakte de voorzitter zijn 25 “dienstjaren” als voorzitter vol en 

sloot hij een bestuursperiode van 34 jaar af. Hij werd opgevolgd door E.J.H. (Eddy) de Gier, wonende in 

Biddinghuizen, die op 30 maart 2015 reeds als de beoogde opvolger in het bestuur werd benoemd. Voor de 

functie van Commissaris 2, die door Eddy werd bekleed, werd ook al een opvolger gevonden in de persoon 
van L.C.M. (René) van der Elst wonende te Dronten. Ook voor de afgetreden penningmeester werd vrij snel 

– op advies van René van der Elst – een opvolger voor Gerrit Kuiper gevonden. Zijn dochter, S. (Sanne) van 

der Elst, heeft een opleiding in het accountmanagement gevolgd en de functie van penningmeester van de 

SZO zou voor haar een mooi “opstapje” zijn naar een mooie maatschappelijke carrière. Het tot nu toe ge-

voerde beleid werd door deze wijzigingen in het jaar 2017 niet gewijzigd, maar gecontinueerd.  
 

Het bestuur heeft in 2017 zeven bestuursvergaderingen belegd. Deze bestuursvergaderingen werden op 

onze vaste vergaderlocatie in Kampen gehouden. De bestuursvergaderingen vonden met de twee nieuwe 

bestuursleden altijd in een hele harmonieuze sfeer plaats. Nadat de notulen van bestuursvergaderingen 

de eerstvolgende keer werden vastgesteld, werden 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 2017 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 ex-voorzitter Hans van der Veen en 

secretaris Jan Lahuis – na de afschaffing van de districtsbesturen – het eerste Bestuurdersoverleg van 

COVS District Oost op 6 maart 2017 bij, die zoals gewoonlijk in het clubhuis van de Scheidsrechtersver-

eniging Apeldoorn e.o. werd gehouden. De Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland 

van zaterdag 25 maart 2017 gehouden in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt, werd eveneens door de voor-

zitter (voor de laatste keer) en secretaris bijgewoond. De (nieuwe) voorzitter Eddy de Gier en secretaris 
Jan Lahuis bezochten het Bestuurdersoverleg van COVS District Oost van 30 oktober 2017, dat werd 

gehouden in het clubhuis “Het Fluithuus” van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o. te Eefde. 
 

Het afgelopen kalenderjaar werden geen recepties van voetbalverenigingen bezocht, die kampioen zijn 

geworden dan wel hun jubileum vierden. Hiervoor werden geen uitnodigingen ontvangen. Dit zou ook te 
maken kunnen hebben met de verhuizing van de secretaris van Hardenberg naar Almere, waardoor deze 

mutatie niet bij de voetbalverenigingen is doorgevoerd. 
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De leden 
 

De penningmeester verzorgt sinds jaren de ledenadministratie van de SZO, waarvoor hij/zij ook de con-

tacten onderhoudt met de Ledenadministratie 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 ook in 
2017 vrij stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2017 had de SZO 147 leden. 

Tijdens het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er zich ook weer enkele 

- met name jonge - nieuwe leden hebben aangemeld. Helaas is ons ook één lid – Lid van Verdienste 

Meinte Roel Schilstra – ontvallen. Het aantal leden liep daardoor in de laatste maand iets terug, zodat 

het ledental per 31 december 2017 145 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  

€ 1,= lid kunnen worden van de COVS is het niet ondenkbaar, dat er zich 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 worden geïnformeerd. 

De SZO heeft thans 145 leden, waarvan 101 gewone leden, 1 aspirant A-lid, 19 aspirant B-leden, 12 

donateurs, 5 leden van verdienste en 7 ereleden, waaronder de erevoorzitter. 
 

Algemene Ledenvergadering 2017 
 

Op maandag 27 maart 2017 werd de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle 

gehouden. Omstreeks 20.05 uur opende voorzitter Hans van der Veen de Algemene Ledenvergadering 

van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar werd gehouden in de kantine 

van de v.v. KHC te Kampen. Het is vorig jaar heel goed bevallen, zodat het bestuur heel erg content was, 

dat we er dit jaar ook weer terecht konden. We werden ook dit jaar gastvrij bij de v.v. KHC ontvangen en 
er werd van alles geprobeerd om ons ten dienste te zijn. In het begin wilde het niet echt vlotten met de 

beamer, maar vóór aanvang van de vergadering was alles wel in kannen en kruiken. In zijn welkomst-

woord, waarin diverse ereleden, leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom 

werden geheten, werd één moment stilte in acht genomen voor het overlijden van ons lid Ben Renker uit 

Slagharen en Gradus Wezenberg uit Hattem, weliswaar geen lid van de SZO maar wel jaren achtereen de 

vriend en “rechterhand” van Marinus Blankvoort, die de kaartcompetitie reeds 18 jaar voor de SZO ver-
zorgt. Vervolgens werd de agenda van deze 93ste jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De verga-

dering werd in zijn geheel begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Alge-

mene Ledenvergadering van 21 maart 2016 werden zonder één op- of aanmerking onder dankzegging 

aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secre-

taris vermelden, dat er zich 10 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 4 zustervereni-
gingen, Almelo, Deventer, Doetinchem en NOT van COVS District Oost. Het Jaarverslag SZO 2016 van 

de secretaris werd eveneens zonder één enkele op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de 

secretaris goedgekeurd en vastgesteld. Volgens de voorzitter werd alles weer heel uitgebreid gedocumen-

teerd en prima gepresenteerd. Het financieel Jaarverslag 2016 (de jaarrekening) van de penningmeester 

werd eveneens 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 dank-
zegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. De kascom-

missie, bestaande uit Henk Maat en Jan Jongman, 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 de penningmeester en het bestuur decharge 

te verlenen, hetgeen werd gevolgd met applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Henk Maat 
reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Jan Jongman herbenoemd. Reservelid, 

Jan Bosscher, werd in de kascommissie benoemd. Tijdens de vergadering bood SZO-lid Jan Willem 

Westendorp zich spontaan als reservelid aan. Overeenkomstig het bestuursbesluit van de Algemene 

Vergadering van 21 maart 2016 zou de contributie over 2016 en 2017 niet worden verhoogd. De voor-

zitter wilde echter voor de hierna volgende jaren een voorstel voorleggen. De vereniging zal in 2024, dus 

over ruim 7 jaar, honderd jaar bestaan. Een vereniging die 100 jaar bestaat, mag dit niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Een dergelijk jubileumjaar gaat ook geld kosten en om daarvoor een kleine buffer op 

te bouwen in de komende jaren, vanaf 2018 tot 2024, wilde het bestuur het volgende aan de leden voor-

leggen. 1. De contributie zou met ingang van 2018 kunnen worden verhoogd met € 5,= (€ 45,= + € 5,=) 

gedurende de periode 2018 – 2024 en daarna de € 5,= laten vervallen, zodat de contributie weer € 45,= 

zou worden. Het bestuur vroeg de ereleden en leden van verdienste, die zijn vrijgesteld van de betaling 
van contributie ook om een bijdrage van € 5,= per jaar te leveren. De tijdens deze jaren extra verkregen 

gelden worden in een soort fonds gestort ten behoeve van het jubileum. 2. De contributie wordt met in-

gang van 1 januari 2018 direct verhoogd met € 5,= van € 45,= naar € 50,= en de extra verkregen gelden 

gedurende de jaren 2018 – 2024 worden eveneens in de daarvoor bestemde begrotingspost (fonds) ge-

stort. De contributie zal dan in de periode 2018 – 2024 niet meer worden verhoogd, maar zal nà 2024 

ook € 50,= per jaar bedragen. Ook in dit geval wordt van de ereleden en leden van verdienste een bedrag 
ad. € 5,= per jaar verlangd. Zij behoren ook een bijdrage te leveren aan het wel slagen van het 100-jarig 

jubileum. Na discussie werd door de Algemene Vergadering akkoord gegaan met optie 2. De begroting 
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voor 2017 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penning-
meester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 

2016. Er is rekening gehouden met minder inkomsten door minder leden. Er valt weinig meer over te 

zeggen. Bij het bestuursbeleid ging de voorzitter vervolgens in op alle activiteiten, die door de SZO wer-

den 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 daar 
aan verbonden adverteerders de revue en werd de organisatie van de kaartcompetitie onder leiding van 

Marinus Blankvoort genoemd. Ook de organisatie van de Kerstbingo, verzorgd door Wout Jongman en 

Fred Mulder en het prestigieuze Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg werden geroemd.  

Helaas moest het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi van 7 januari 2017 door de slechte weers-

omstandigheden worden afgelast, hetgeen ook gepaard ging met de bijbehorende onkosten. 

De voorzitter noemde ook de twee trainingsgroepen in Emmeloord en Kampen, waarbij de namen van de 
trainers niet werden vergeten. De heren Tiemen de Boer en Jan Jongman 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. Vermel-

denswaardig zijn de reacties van de verschillende voetbalverenigingen naar aanleiding van ons verzoek 

om een donatie. Veel voetbalclubs ondersteunen onze vereniging met een donatie, waardoor wij in staat 

zijn om activiteiten te ontplooien. In ruil voor deze donatie verzorgen wij op hun verzoek een spelregel-

instructieavond. De voorzitter dankt de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en de aan ons geboden mogelijk-
heid om de Algemene Ledenvergadering hier te houden. Tijdens het punt bestuursbeleid werd de Alge-

mene Vergadering ook voorgesteld om de heren Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor respec-

tievelijk één, twee en drie jaar te benoemen in de Technische Commissie. Nadat zij zich aan de Algemene 

Vergadering hadden voorgesteld, werden zij met applaus in de nieuwe TC benoemd.  

Bij agendapunt 11 bestuursverkiezing werd de periodiek aftredende secretaris, de heer J. (Jan) Lahuis, 
voor een volgende periode van 3 jaar herkozen. Voorts hebben zowel de voorzitter, de heer J. (Hans) van 

der Veen, als de penningmeester, de heer G.J. (Gerrit) Kuiper, te kennen gegeven, tussentijds te willen 

aftreden. Door de benoeming van de heer E.J.H. (Eddy) de Gier, tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van 30 maart 2015, werd de beoogde opvolger van de voorzitter reeds benoemd. Het bestuur van de SZO 

droeg de Algemene Vergadering de heer De Gier voor als de nieuwe voorzitter van de SZO. Het bestuur 

heeft voor de opvolging van de heer De Gier als Commissaris II ook reeds een opvolger gevonden. Het 
SZO-lid, de heer L.C.M. (René) van der Elst, wonende te Dronten, heeft zich spontaan aangemeld als 

bestuurslid. Voordat hij zich aanbood als bestuurslid, deed hij het bestuur van de SZO de suggestie om 

zijn dochter S. (Sanne) van der Elst voor te dragen als de nieuwe penningmeester van de SZO. Sanne 

van der Elst heeft zich op 22 februari jl. als lid van de SZO aangemeld, zodat het bestuur geen belemme-

ringen ziet om haar voor te dragen als de nieuwe penningmeester van de SZO. Er zijn geen tegenkandi-
daten ingediend zodat zij bij acclamatie zijn benoemd. Vervolgens stond de voorzitter stil bij het afscheid 

van de penningmeester Gerrit Kuiper. Na het opsommen van alle werkzaamheden en taken, stelde de 

voorzitter de Algemene Vergadering voor om Gerrit Kuiper te benoemen tot Lid van Verdienste van de 

SZO. De benoeming wordt met applaus bekrachtigd. Vervolgens worden Gerrit Kuiper de bijbehorende 

versierselen opgespeld en de oorkonde uitgereikt. De secretaris Jan Lahuis staat stil bij het afscheid van 

de voorzitter Hans van der Veen. Hans van der Veen heeft meer dan 33 jaar een bestuursfunctie vervuld 
bij de SZO, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter. Nadat al zijn taken en werkzaamheden waren ver-

meld, stelde de secretaris de Algemene Vergadering voor om Hans van der Veen voor zijn vele verdien-

sten voor de arbitrage en de bijzondere en langdurige inzet voor de SZO te benoemen tot Erelid van de 

SZO. Er volgt een daverend applaus zodat het voorstel met absolute meerderheid van stemmen werd 

aangenomen. Hans van der Veen wordt de bijbehorende versierselen, de gouden speld met diamantje 
voor het jarenlange voorzitterschap opgespeld en de oorkonde uitgereikt. Van de rondvraag werd geen 

gebruik gemaakt. Vervolgens kwamen we bij het huldigen van de jubilarissen van de COVS. De heren 

Marinus Blankvoort, Peter Bies en Jan Willem Westendorp werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaat-

schap van de COVS. Hen werd de bijbehorende speld opgespeld door Hans van der Veen en kregen zij 

uit handen van Eddy de Gier namens het bestuur een boeket bloemen. Daarna werden Jan van Dijk, 

Johannes Fijn en Johan Goedhart gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap van de COVS. Ook zij 
kregen de bijbehorende speld opgespeld door de voorzitter en werden ook in het bezit gesteld van een 

boeket bloemen. Vervolgens werd het woord gevoerd door de secretaris die de prijs voor “Het Slimste Lid 

van de SZO 2016” zou uitreiken. De prijs van de puzzelrubriek, die in 2016 in het clubblad werd opge-

nomen. Harwie Kluinhaar was de gelukkige, zodat hij de bijbehorende prijs, een Iris-bon t.w. € 10,= en 

een certificaat ter herinnering aan de deelname in ontvangst mocht nemen. Door de KNVB werd ook nog 
twee onderscheidingen uitgereikt aan twee SZO-leden. Aan Gerrit Kuiper werd de “Waarderingsspeld in 

Zilver” met oorkonde uitgereikt. Aan Henk Maat werd “De Scheidsrechter van Verdienste” eveneens met 

oorkonde uitgereikt. Namens de KNVB voerde de heer Jan van Dijk nog het woord. Hij bedankte de SZO 

voor het constructieve meedenken met de KNVB voor wat betreft de rapportage e.d. De COVS en KNVB 

hebben altijd een gezamenlijk belang. Wim van der Velde, voorzitter COVS-groep Nijverdal, sprak de 

Algemene Ledenvergadering van de SZO toe. Hij feliciteerde de SZO met het verjongde bestuur en sprak 
de wens en hoop uit, dat de SZO een mooie toekomst tegemoet gaat. De erevoorzitter Jan Wissink was 

de laatste “spreker” van de genodigden. Hij memoreerde een gedenkwaardige avond. Afscheid nemen van 
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twee “oud gedienden” en twee nieuwe bestuursleden in het bestuur benoemen. Speciale aandacht richt 
hij tot de scheidende voorzitter Hans van der Veen. Hij vindt het een beetje wrang dat hij zelf tot erevoor-

zitter werd benoemd, terwijl Hans de 25 jaar als voorzitter heeft volgemaakt. Als dat niet was gebeurd, 

dan was hij vandaag tot erevoorzitter benoemd. Een “pleister” op de wond is, dat hij wel dezelfde gouden 

speld – met diamant – heeft ontvangen als de erevoorzitter voor het 25-jarig voorzitterschap. De erevoor-

zitter feliciteert de (her)benoemde bestuursleden. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt met 
de SZO. De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en dankte de leden 

voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst en wenste iedereen een sportieve voortzetting van het 

seizoen en tot een volgende activiteit van de SZO. De scheidende voorzitter gaf vervolgens de voorzitters-

hamer over aan Eddy de Gier, die de Algemene Ledenvergadering door alle plichtplegingen, na 1 uur en 

drie kwartier, omstreeks 21.50 uur, kon afsluiten. Het bestuur van de SZO kan terug kijken op een hele 

gedenkwaardige vergadering in een hele sfeervolle omgeving in een goede accommodatie. 
 

Voor meer informatie, 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 2017 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.  
 

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 2017 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 Kaartcompetitie 
 

In het seizoen 2016-2017 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 13 april 2017, werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Gerrit 

Kuiper werd winnaar van dit seizoen met 28.439 punten, waardoor hij in het trotse bezit kwam van de 

wisselbeker. Op de tweede plaats eindigde Netty Mulder met 28.270 punten, op de derde plaats gevolgd 

door Marinus Blankvoort met 28.133 punten. 
 
 

1. Gerrit Kuiper 28.439 punten 5. Wim Berse 27.347 punten 

2. Netty Mulder 28.270 punten 6. Teun van Unen 27.183 punten 

3. Marinus Blankvoort 28.133 punten 7. Fred Mulder 26.758 punten 

4. Klaas Klaassen 27.895 punten    
 

http://www.covs.nl/
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Aan de bovenstaande winnaars werd door Marinus Blankvoort een enveloppe met inhoud uitgereikt.  
We hebben dus ook dit jaar weer een andere kaartkampioen. Gerrit Kuiper mag zich een jaar lang de 

“Kaartkampioen van de SZO” noemen. Vorig jaar werd de wisselbeker, die eigendom blijft van de SZO, 

voor de derde keer uitgereikt. Dit jaar staat de beker dus op de schoorsteenmantel van Gerrit Kuiper uit 

Heerde. De beker moet in april 2018 weer worden ingeleverd. De volledige uitslag luidde verder: 
 

8. Hans van der Veen 26.678 punten 13. Jan Lahuis 25.712 punten 

9. Jan Bosscher 26.488 punten 14. Wim Weuring 22.185 punten 

10. Anthonia Bastiaan 26.398 punten 15.   

11. Ben Bastiaan 26.208 punten 16.   

12. Ulbe Posthumus 26.048 punten 17.   
 

De overige deelnemers aan de kaartcompetitie kwamen op grond van artikel 6, lid 2, van het Kaartregle-

ment van de SZO, niet meer in aanmerking voor plaatsing in de eindrangschikking aangezien zij drie of 

meer kaartavonden hebben gemist. 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. Hans van der Veen 
(ex-voorzitter) reikte aan Teun van Unen deze extra prijs uit. Op de kaartavond van 17 november 2016 

behaalde hij in het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle de hoogste score (5.700 punten) van alle 

acht gehouden kaartronden van het seizoen 2016-2017. Aan hem werd een ingelijst certificaat met de 

bijbehorende prijs ad. € 10,= uitgereikt. 
 

De winnaars van de afzonderlijke kaartavonden van het seizoen 2016-2017 waren: 1. Anthonia Bastiaan 

(5.606 punten) 2. Jan Bosscher (5.114 punten) 3. Teun van Unen (5.700 punten) 4. Herman Snijder 

(5.405 punten) 5. Hilly Wissink (5.519 punten) 6. Marinus Blankvoort (5.304 punten) 7. Fred Mulder 

(5.111 punten) en 8. Wim Weuring (5.233 punten). 
 

Marinus Blankvoort reikte na afloop de prijzen uit. De wisselbeker ging dus naar Gerrit Kuiper. Voor de 

eerste 7 plaatsen van het eindklassement werden leuke geldprijzen uitgereikt. Voor de eerste plaats een 

bedrag van € 35,=, voor de laatste – zevende – plaats € 5,=. Hans van der Veen reikte ook nog twee Iris-

bonnen uit aan Hilly Wissink en Hennie Hofstede, de beide kantinebeheerders van de Handbalvereniging 

Zwolle, die altijd weer klaar staan voor de SZO met een hapje en een drankje. De SZO betaalt ook geen 
zaalhuur, zodat de secretaris Jan Lahuis dit keer voor twee leuke attenties had gezorgd. 
 

Marinus Blankvoort heeft op de Algemene Ledenvergadering aangegeven, dat hij ook in het seizoen 

2017-2018 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 2016-2017 twee trainings-
groepen. Eén groep traint in Emmeloord bij de v.v. Flevo Boys, onder leiding van Tiemen de Boer en Jan 

Jongman. Jan Jongman nam de honneurs waar van Gerrit Beekman, die eerst met zijn studie zat en nu 

inmiddels is verhuisd naar Apeldoorn en dus niet meer beschikbaar is. De andere groep traint bij de v.v. 

KHC 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 6 en 12 leden. De trainingsgroep in Kampen is flink gegroeid en groeit nog steeds. 
Deze groep bestaat elke week uit 15 à 25 leden. In de zomer van 2017 werd er zelfs door een groep van 

circa 5 à 10 leden doorgetraind. Ook de technische avonden, thans te verzorgen door de leden van de 

TC, worden aan de trainingsavonden in Emmeloord en Kampen gekoppeld. 
 

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 2017 geen voorronden jeugdspelregelwedstrijden en districtsfinales gehouden, 

zodat de enig aangemelde voetbalvereniging Reutum direct werd geplaatst voor de landelijke finale. 
 

Nederlands Kampioenschap Jeugdspelregelwedstrijden COVS Nederland  
 

Evenals vorig jaar wisten de deelnemers uit het Twentse Reutum op zaterdag 24 juni 2017 te zegevieren 
tijdens de Nederlandse kampioenschappen Jeugdspelregelwedstrijden. Vorig jaar namen zij al voor de 

tweede keer de wisselbeker definitief mee naar huis en beloofden zij een nieuwe trofee ter beschikking te 

stellen. Zij hielden woord, zij kwamen met de vernieuwde wisselbeker en keken naar hun tegenstanders. 

Maar de eerste naam op de ondersteun is weer “Reutum”. De verschillen waren dit jaar echter klein. De 

nieuwe wijze van het beantwoorden van vragen (via de app Socrative) leverde – vooral in de eerste ronde 

leesvragen – weinig goede antwoorden op. Het was blijkbaar wennen om – na overleg met je partner – op 
je smartphone of tablet de juiste letter in te voeren. Tijdens de tweede ronde leesvragen werd beduidend 
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meer keren het juiste antwoord ingevoerd. Opvallend was dit jaar dat het lang spannend bleef, de duo’s 
waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk gaf de score van de schriftelijke vragen de doorslag en bleek de 

v.v. Reutum 1 de sterkste, vóór OSV Oud-Beijerland en s.v. Hoofddorp 1. De zes deelnemende duo’s 

kwamen uit drie COVS-districten, Oost, West I en West II. Hopelijk weten volgend jaar meer COVS-dis-

tricten jeugdteams van voetbalverenigingen af te vaardigen naar de landelijke finale in Apeldoorn. De 

Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. (SAO) gaat de landelijke finale jeugd overnemen van de COVS-
groep Deventer (DSV). Wedstrijdleider Dick Visser, voorzitter a.i. van de Landelijke Commissie Spelregels 

(LCS) van de COVS, was er optimistisch over. De LCS zal met raad en daad initiatieven om te komen tot 

meer deelnemers ondersteunen. Ook dit jaar vond het landelijk kampioenschap voor jeugdteams plaats 

in “De Keurkamp”, het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. (DSV). Sinds jaar en dag 

organiseert de DSV het NK Spelregels voor Jeugdteams. Pol Hinke, voorzitter van COVS Nederland, gaf 

in zijn slotwoord aan dat de organisatie in Deventer staat als een huis en bedankte daartoe het bestuur 
van de DSV, de LCS en vragensteller Rinus van Amersfoort. De eindstand luidde als volgt: 
 

1. Reutum 1 (Oost) 123 punten 4. RSV Rotterdam (West II) 116 punten   

2. OSV (West II) 119 punten 5. Reutum 2 (Oost) 112 punten 

3. Hoofddorp (West I) 118 punten 6. Hoofddorp 2 (West I)   72 punten 
 

Aangezien er nu een ander opzet was met duo’s, werd er geen persoonlijk winnaar aangewezen. COVS 

Nederland, de LCS en de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. mogen terug kijken op een geslaagde 

dag. Het VCN, de LCS en de deelnemende teams waren vol lof over de verzorging van spelers, begeleiding 

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 

2017 deed de SZO niet mee en had zich hiervoor tijdig afgemeld. Momenteel zijn de leden van de Tech-

nische Commissie bezig om te kijken of er mogelijkheden zijn om weer een spelregelteam af te vaardigen.  
 

Op zaterdag 22 april 2017 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. de oostelijke spel-

regelfinale voor COVS-groepen. Op de vele vragen over de spelregelinterpretaties kwamen vele goede ant-

woorden; de deelnemers hadden zich goed voorbereid. Vanaf het begin was het een leuke, spannende en 

leerzame avond met enthousiaste teams. Doordat enkele teams door omstandigheden op het laatste 

moment verstek moesten laten gaan, waren er slechts vijf teams aanwezig. Winnaar werd het team van 
de Scheidsrechtersvereniging Arnhem e.o. dat de titel van COVS District Oost prolongeerde. De einduit-

slag luidde als volgt. 
 

1. Arnhem 304 punten 4. Zutphen 257 punten 

2. Deventer 295 punten 5. Enschede 237 punten 

3. Apeldoorn 275 punten 
 

Persoonlijke winnaars: 1. Paul Reijbroek (Arnhem) met 116 punten, 2. Jelle Besselsen (Apeldoorn) met 

112 punten en 3. André IJsendoorn (Deventer) met 108 punten. 
 

Nederlands Kampioenschap Spelregelwedstrijden voor COVS-teams  
 

Op zaterdag 10 juni 2017 streden 8 Scheidsrechtersverenigingen om de titel Nederlands Kampioen Spel-

regels 2017. De organiserende scheidsrechtersvereniging Heerenveen e.o. had een prachtige locatie in 

het kleine dorp Tjalleberd (onder de rook van Heerenveen) gevonden. Het was prachtig weer, maar dat 
mocht de pret niet drukken voor de deelnemers. Uit alle hoeken van het land waren ze gekomen om de 

regerend kampioen Schagen-Den Helder het vuur na aan de schenen te leggen. Die hadden zelfs “good 

old” Co Cardol “van stal” gehaald om ook dit jaar weer eerste te worden. De acht teams maakten het 

spannend. Na de eerste ronde leesvragen ging de strijd gelijk op. Vijf teams stonden binnen 8 punten 

van elkaar en konden dus allemaal nog aanspraak maken op de titel. Ook na de mondelinge vragen bleef 
het spannend. Nog drie teams, Venlo, RSV en Drachten, stonden gelijk in punten, met Den Bosch op 

slechts 3 punten achterstand. Voor Schagen-Den Helder was de achterstand al te groot om nog mee te 

kunnen doen om de felbegeerde titel. Ook na de beeldvragen bleef het spannend. Den Bosch en de RSV 

stonden op 1 punt van elkaar op de plaatsen 1 en 2. Drachten en Venlo leken af te haken voor de titel-

strijd. Zou de quizronde dan duidelijkheid gaan scheppen? Nee, ook toen stonden Den Bosch en de RSV 

dicht bij elkaar. Zoals al vaker het geval was, moesten de schriftelijke vragen de winnaar gaan bepalen. 
Maar het werd nog spannender. Na het juryberaad kwam de jury terug met de mededeling dat er voor 

het eerst sinds jaren weer een barrage gespeeld moest worden tussen Drachten en Den Bosch. Het was 

niet bekend om welke plaats dit ging. De spanning was dus te snijden. Jan Pultrum van Drachten bleek 

de vraag het beste te hebben beantwoord. Hij werd ook de persoonlijk winnaar met 135 punten en kreeg 

na afloop de persoonlijke prijs door de voorzitter van het VCN uitgereikt. Drachten eindigde dus vóór 
Den Bosch, maar voor welke plaats zou dat nu zijn geworden. Het werd uiteindelijk de tweede plaats.  
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De einduitslag luidde als volgt:  
 

1. RSV Rotterdam (West II) 376 pnt. 5. Venlo  (Zuid II) 334 pnt. 

2. Drachten (Noord) 363 pnt. 6. Schagen-Den Helder (West I) 326 pnt. 

3. Den Bosch (Zuid I) 363 pnt. 7. Amsterdam  (West I) 303 pnt. 

4. Arnhem (Oost) 346 pnt. 8. Heerenveen  (Noord) 291 pnt. 
 

De prijzen werden uitgereikt door de COVS-voorzitter Pol Hinke.  
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi  
 

Zaterdag 7 januari 2017 stond het 38ste Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi op het programma. 

De organisatie stond weer als een huis en het bestuur, de organisatie, het zaalvoetbalteam en de vele 

vrijwilligers waren er weer klaar voor. Echter, op het laatste moment moest het bestuur van de SZO 
besluiten om het toernooi vanwege hele slechte weersverwachtingen af te zeggen. Twee teams en één 

scheidsrechter moesten worden verzocht onverrichterzake naar huis terug te keren. Er werd getracht om 

het toernooi één of twee weken later nog te houden, maar dat leverde geen resultaat op. Er waren te veel 

COVS-groepen, die op dat moment geen zaalvoetbalteam meer op de been konden brengen, zodat het 

toernooi danig zou worden gedevalueerd. In de historie van het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoer-
nooi was dit – na 1989 – de tweede keer, dat het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi niet werd 

gehouden. Op het bestuurdersoverleg van COVS District Oost van 6 maart 2017 werd unaniem door de 

COVS-groepen de Scheidsrechtersvereniging Nijverdal e.o. aangewezen als de vertegenwoordiger namens 

COVS District Oost om deel te nemen aan het NK Zaalvoetbal op  20 januari 2018, te organiseren door 

de Scheidsrechtersvereniging Zeeuws Vlaanderen.  
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

Op zaterdag 21 januari 2017 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. in een zonovergoten 

Emmeloord het Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal voor COVS-teams. Acht teams uit verschillende 

districten wisten de weg naar de Noordoostpolder te vinden. Met dank aan de Scheidsrechtersvereniging 

Hondsrug/Zuid Oost Drenthe die op het allerlaatste moment de plaats van Zeeuws Vlaanderen overnam 

en het zo mogelijk maakte dat het toernooi op de geplande wijze kon worden gespeeld. Ieder jaar blijkt 

dat voetballende scheidsrechters het soms lastig vinden om de waarden en normen, die zij zelf in hun 
wedstrijden als scheidsrechter hoog in het vaandel hebben, ook als speler voor het voetlicht te brengen. 

De zaalscheidsrechters (mede COVS-leden) slaagden er in om het aantal straffen tot een minimum te 

beperken. Uiteindelijk bleken zij de scheidsrechters uit de Zaanstreek aan te wijzen als de sportiefste 

vereniging en ontvingen zij uit handen van Jan Wissink, erevoorzitter van de SZO, de daarbij behorende 

trofee. In de finale bleek COVS Groningen, dat zich REF United noemde, dit jaar de sterkste. Regerend 

kampioen Nijverdal werd met goed combinatiespel verslagen. Bij het laatste fluitsignaal stond de stand  
6 – 2 op het scorebord. Weer eens bleek dat voor het succes een brede selectie noodzakelijk is. De COVS-

groep Groningen beschikte over negen min of meer gelijkwaardige goede zaalvoetballers, daar waar de 

andere teams vaak maar twee of drie goede spelers tot hun beschikking hadden. Tot aan het toernooi 

van 2018 mag de wisseltrofee de prijzenkast in het hoge noorden sieren. De prijzen werden na de finale 

uitgereikt door Pol Hinke, landelijk voorzitter van de COVS. Hij werd daarbij geassisteerd door Hans van 
der Veen, voorzitter van de SZO. In zijn dankwoord prees Pol Hinke de SZO voor een strakke organisatie.  
 

De einduitslag luidde als volgt: 
 

1. Groningen  (Noord)  5. Bosmeer-Cuijk (Zuid II) 

2. Nijverdal (Oost)  6. Zaanstreek  (West I) 

3. Oss-Uden (Zuid II)  7. Zwolle  (Oost) 

4. Arnhem (Oost)  8. Hondsrug/ZO Drenthe (Noord) 
 

IJssel- en Berkel veldvoetbaltoernooi en NK-veldvoetbaltoernooi COVS Nederland 
 

Door tè weinig aanmeldingen heeft het bestuur van de SZO in 2017 andermaal moeten besluiten om de 

SZO af te melden voor het Districtstoernooi veldvoetbal - het IJssel- en Berkeltoernooi - dat op zaterdag 
10 juni 2017 voor de 47ste 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 

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 vijf Oostelijke groepen 7 tegen 7 speelden. Op het laatste moment 
meldde zich nog een COVS-groep – Boxmeer-Cuijk – uit District Zuid II aan. Er werd een halve compe-

titie tegen elkaar gespeeld. Boxmeer-Cuijk werd uiteindelijk eerste maar de tweede en derde plaats geven 

recht op deelname namens COVS District Oost aan het landelijk kampioenschap, dat volgend jaar in en 

door Eindhoven zal worden georganiseerd. De tweede en derde plaats werden ingenomen door de COVS- 
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groepen Deventer en Enschede. Op het NK van 16 juni 2018 zullen zij de eer van COVS District Oost 
hoog mogen houden in Eindhoven. 
 

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland  
 

Het NK Veldvoetbal voor COVS-teams werd gehouden op 17 juni 2017 en georganiseerd door de Rotter-

damse Scheidsrechtersvereniging (RSV). Na een zinderende finale, die beslist moest worden door straf-

schoppen, is Boxmeer-Cuijk winnaar geworden van COVS Nederland. De regerend kampioen Venlo-Hel-

mond werd tweede en Nijmegen derde. Het VCN van de COVS had de RSV aangewezen als de organise-
rende vereniging, in nauwe samenwerking met de zusterverenigingen Den Haag, Gouda, Leiden, Vlaar-

dingen en Rijnmond. Rotterdam kreeg van de COVS de primeur voor het 7-tegen-7 toernooi. Het was een 

pilot. Het VCN was duidelijk geworden dat elftallen voor sommige COVS-groepen een probleem ging wor-

den en dat de belangstelling tanende was. Door de RSV was een enorme partytent gehuurd, waarin de 

spelers, afgevaardigden en genodigden zich konden verpozen en lunchen. De organisatie had voor de 

lunch gerekend op tien deelnemers per team. Sportclub Excelsior stelde zijn twee kunstgrasvelden, de 
kleedkamers en kantine ter beschikking. Robert Domhof, erevoorzitter van de RSV, opende circa 10.00 

uur het toernooi. Spreekstalmeester René Kiebert praatte alles aan elkaar. Hij kon niet verhinderen, dat 

zijn Goudse team als laatste eindigde. Er werd geen wanklank gehoord, alles verliep naar wens en ook 

volgens het tijdschema. Bovendien was er respect voor de scheidsrechter. Om drie uur waren de kwart-

finalisten bekend. Boxmeer-Cuijk, Nijmegen, Venlo-Helmond en Zeeuws Vlaanderen plaatsten zich voor 
de halve finales. Hierin won Boxmeer-Cuijk na strafschoppen van Nijmegen en Venlo-Helmond won vrij 

gemakkelijk van Zeeuws Vlaanderen. De eindstrijd was heel erg spannend. Boxmeer-Cuijk leunde op 

een sterke verdediging en een goede keeper. Het werd 2 – 2, waarna in de strafschoppenserie Boxmeer-

Cuijk zich koelbloediger toonde. COVS-voorzitter Pol Hinke bedankte de RSV voor een puike organisatie 

en goede arbitrage. Daarna reikte hij de beker uit aan Anton de Wit, aanvoerder van Boxmeer-Cuijk.  
 

De eindstand luidde als volgt: 
 

1. Boxmeer-Cuijk   10. Enschede  

2. Venlo-Helmond   11. Breda  
3. Zeeuws Vlaanderen   12. Groningen 2 

4. Nijmegen   13. Den Haag 

5. Valkenswaard   14. Rotterdam 

6. Drachten   15. Amsterdam 2 

7. Groningen   16. Haarlem 

8. Deventer   17. Gouda 
9. Amsterdam 1 
 

De Sportiviteitsprijs werd gewonnen door de Scheidsrechtersvereniging Breda e.o. Volgend jaar wordt 

het toernooi gehouden in Eindhoven, Een jaar later is de Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o. aan 
de beurt, ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan op 7 maart 2019.  
 

Clubblad “Scheidsrechterskontakt” 
 

Nadat de Redactiecommissie in 2014 afscheid had genomen, is de secretaris van de SZO er ook in het 

verslagjaar 2017 weer in geslaagd om vijf leuke clubbladen van “Scheidsrechterskontakt” uit te brengen.  

Aan de 10 resterende SZO-leden zonder e-mail en/of internet, werd een gedrukte versie van het clubblad 

verstuurd. Vanuit het bestuur worden altijd de vaste rubrieken “voorwoord van de voorzitter”, “bestuurs-

mededelingen”, “onze jarigen”, “spelregels veld” en “spelregels zaal” verzorgd. Het clubblad werd in 2017 
opnieuw als een digitale bladerbare pdf-versie uitgegeven. In 2017 werd de druk en de lay-out verzorgd  

door de secretaris, zoals dit op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 werd besloten. De 

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 (TC) voor 
eigen rekening te nemen. De verenigingsactiviteiten werden ook in 2017 tot de Algemene Ledenvergade-

ring vanuit het bestuur door de beide portefeuillehouders aangestuurd. Op de Algemene Ledenvergade-

ring van 27 maart 2017 werd een nieuwe Technische Commissie geïnstalleerd. De heren Ivor Knol, Arjen 

van ’t Slot en William Smit traden toe tot deze commissie. Kort daarop werd Age Albada uit Emmeloord 

ook aan deze commissie toegevoegd. Met deze vier nieuwe leden en portefeuillehouder Hans van Bruggen 

namens het bestuur is deze commissie weer nieuw leven “ingeblazen”. Nu moet er nog voor worden ge-
zorgd, dat de diverse activiteiten ook inderdaad “handen en voeten” worden gegeven. Door de installatie 

van deze nieuwe Technische Commissie wordt het bestuur enigszins ontlast en krijgt zij weer meer tijd 

voor andere dingen. Op verzoek van de trainende leden en op initiatief van bestuurslid Eddy de Gier, 

werd ook in het verslagjaar de organisatie van thema- en spelregelavonden voortgezet. Deze werkzaam- 
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heden moeten nu dus door de TC worden overgenomen. De leden van de TC hebben heel veel nieuwe 
ideeën en plannen, maar deze moeten nu – in afstemming met het bestuur – worden uitgevoerd. De 

thema-avonden zullen beurtelings na afloop van de trainingen in Kampen en in Emmeloord worden 

gehouden. 
 

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 27 maart 2017. Op de Algemene Ledenvergade-

ring bracht de kascommissie bij monde van de heer H. (Henk) Maat verslag uit. De kascommissie, in 

2017 bestaande uit de heren H. Maat en J. (Jan) Jongman 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 Maat trad reglementair af. De heer Jongman werd herbenoemd en de heer 
J. (Jan) Bosscher werd in de kascommissie benoemd. Als nieuwe reserve bood de heer J.W. (Jan Willem) 

Westendorp uit IJsselmuiden zich spontaan aan.  
 

De Kerstbingo 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kan ook in 2017 terug zien op een goed bezochte 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. Vorig jaar moest te elfder ure naar een andere locatie wor-

den gezocht, maar dit jaar waren de agenda’s beter op elkaar afgestemd, zodat we terecht konden in de 

kantine van de v.v. KHC te Kampen. De voorzitter Eddy de Gier heette iedereen even na acht uur van 

harte welkom. De koffie met cake en twee consumptiebonnen waren voor rekening van de penningmees-

ter van de SZO. Er hadden circa 45 personen, inclusief bestuur, organisatie en introducés, de moeite 

genomen om naar Kampen af te reizen. De leiding van deze avond was zoals vanouds weer in handen 
van de ereleden Wout Jongman en Fred Mulder. De organisatie werd bijgestaan door Lindsey Jongman, 

die de lootjes aan de man/vrouw bracht. Het organisatiecomité bestaande uit de families Jongman, Mul-

der en Van der Veen had weer hele leuke prijzen “ingekocht” in Duitsland en bij de plaatselijke midden-

stand in de plaatsen Emmeloord en Kampen. Het was weer een gezellig samenzijn van de SZO, zodat het 

bestuur kan terug zien op een geslaagde clubavond van de SZO. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2017 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 

de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 

de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2017”, 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 secretaris) van de SZO heeft het jaarlijkse Bestuurdersoverleg van het COVS 

District Oost van 6 maart 2017 bijgewoond. Na het afschaffen van de Districten van de COVS, was dit 

een bijeenkomst met een geheel ander doel. Het Bestuurdersoverleg vond dit jaar – evenals de JADV’s in 

de jaren daarvoor – plaats in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. De vergade-
ring werd voorgezeten door de voormalige voorzitter van COVS District Oost, de heer H.A. (Han) Mars-

man die de eerstkomende periode van 3 jaar als coördinator zal optreden. Bij dit overleg was ook aan-

wezig de heer F.H.J. (Frank) Sanders, de vertegenwoordiger namens COVS District Oost in het VCN. Er 

werd door de SZO voorgesteld om het voorzitterschap van deze bijeenkomsten bij toerbeurt te wisselen 

onder de diverse (13) COVS-groepen van COVS District Oost. Het merendeel der groepen kon zich echter 

vinden in het voorstel van de voormalige voorzitter van COVS District Oost om dit eerst zo op te lossen.  
 

De voorzitter Eddy de Gier en secretaris Jan Lahuis bezochten het Voorzittersoverleg van COVS District 

Oost dat op 30 oktober 2017 werd gehouden in het clubhuis van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen 

e.o. te Eefde. Dit overleg stond grotendeels in het teken van de eerste terugkoppeling van het VCN naar 

de diverse COVS-groepen in de 6 Districten. Tijdens dit Voorzittersoverleg werd ook de loting verricht 
voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi, dat door de SZO op zaterdag 6 januari 2018 voor de 

38ste keer zal worden georganiseerd. 
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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, gedoceerd door de KNVB, waar jonge mensen – met 

name voetbalverenigingen – worden opgeleid tot scheidsrechter. 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, c.q. Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

De KNVB District Noord-Oost organiseerde ook in 2017 voor haar scheidsrechters thema- en/of maatwerk-

bijeenkomsten. De shuttle-run-testen c.q. conditietesten van vroeger worden wel gemist. Dit was altijd een 

moment in het seizoen dat de conditie werd “gemeten”. De aanwezigheid op een maatwerkbijeenkomst 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, omdat 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. 

Door de structuurwijziging van de KNVB naar 3 districten, zijn deze contacten verwaterd en staat de 

samenwerking tussen COVS en KNVB onder druk. 
 

In 2016 werd er nog een overlegbijeenkomst met de COVS-groepen van COVS District Oost gehouden in 

Deventer, maar deze overlegsituatie was in de nieuwe situatie met KNVB District Noord – Oost, gevestigd 

in Zwolle, in 2017 niet meer aan de orde. 
 

De COVS dient mijns inziens een nieuwe weg in te slaan om het verloren gegane “terrein” weer terug te 

winnen. 
 

Sluiting 
 

Het bestuur van de SZO kan ook weer tevreden zijn over hetgeen in 2017 tot stand is gebracht. Ik heb 

veel waardering en complimenten ontvangen voor de zorgvuldige wijze waarop ik de afgelopen periode 
het secretariaat heb ingevuld en het clubblad heb verzorgd. Ik ben natuurlijk ook niet feilloos, zodat er 

ongetwijfeld 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 

2017 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. 
 

 

Almere, 31 december 2017. 

Namens het bestuur SZO,  
de secretaris Jan Lahuis. 


