
VERVOLG HISTORIE SZO 

 
 

De periode vanaf de jaren dertig tot de vijftiger jaren is bewust meegemaakt door Derk Jan Klein 

Tijssink, die in 1935 begon te fluiten en het 30 jaar volhield, waarvan 18 jaar in de KNVB. In 1974  

ging een delegatie van de jubileumcommissie in Hattem met hem praten en troffen daar een paar 

grote bekers aan, die hij als spelregelkampioen van de SZO in de wacht sleepte. 
 

Eén van de belangrijkste feiten uit de dertiger jaren was het toetreden tot de N.B.V.S. (nu COVS). De 

SZO werd een deel van de grote COVS-familie. Zo werd in 1938 te Enschede voor het eerst in COVS-

verband gevoetbald. Gedurende de oorlog werden deze toernooien niet meer gehouden, zodat deze 

activiteiten vele jaren later – in 1972 – weer werden opgepakt. 
 

Derk Jan Klein Tijssink vertelde in 1974 dat er in die periode werd gekaart om sigaren, eieren etc. Er 

was nog geen sprake van allerhande lezingen, die rechtstreeks met het scheidsrechteren verband 

hielden of er mee verwant waren. Dit komt in de vijftiger jaren pas goed van de grond als Jan Willem 

van Essen de voorzitter wordt van de SZO. Op 12 december 1967 krijgt Derk Jan Klein Tijssink uit 

handen van de Districtsvoorzitter en Hoofdbestuurslid Dries van Leeuwen de Zilver Scheidsrechter 

uitgereikt.   
 

Ook in die tijd was het belangrijk dat de vrouw en het gezin achter de “hobby” van haar man stond. 

Als ze hun mannen naar het veld hebben laten vertrekken, betekende dat vooral vroeger dat ze hen 

voorlopig niet weer zagen, omdat er veel tijd verloren ging door het reizen – veelal op de fiets. Derk 

Jan Klein Tijssink wist te vertellen, dat hij in 30 jaar nooit zijn eigen sporttas inpakte. 
 

De Tweede Wereldoorlog heeft het verenigingsleven doen verlammen, alhoewel het voetballen vrij lang 

normaal verder gaat. Tenslotte nog een noodcompetitie, maar dan ligt alles stil. Na de oorlog een 
geleidelijke opleving met aanvankelijk nog weinig activiteit, waarbij die weinige activiteit zich nog 

meestal uitte in interne strubbelingen, zodat de eerste na-oorlogse voorzitters Johan Volkers en 

Johannes Drost het niet gemakkelijk hadden.  
 

Voornoemde voorzitters wisten met een kern van trouwe leden het bestaan van de SZO veilig te 

stellen. Als in 1947 de heer M. Wilhelm voorzitter wordt, blijkt dat een goede keus en weet men zich   

aan de “malaise” te ontworstelen. 
 

In 1949 wordt het 25-jarig jubileum op grootse wijze gevierd. Na wat verschuivingen, heeft het      

bestuur de volgende samenstelling: M. Wilhelm, voorzitter, Johan Volkers, secretaris, L. Wonnink, 

penningmeester, en als overige bestuursleden H. Post, R. van Woerden, J.C. Posthuma en G. van der 

Kooy.  
 

Verslagen van de kascommissie uit die jaren tonen aan, dat het leven toen nog veel goedkoper was. Zo 

was het batig saldo over 1948 ƒ 148,40. En daar was men best tevreden over. Prijzen voor de spelregel-

gymnastiek waren in die tijd: ½ pond koffie als eerste prijs, terwijl nummer 3 met een leverworst naar 

huis ging. Overigens was het bezoek aan de clubavonden nog al een punt van grote zorg. Een kaart-

avond gaat niet door omdat er slechts 4 leden zijn. 
 

Het ledental stijgt in 1952 tot 67. Dan begint er weer leven in de “brouwerij” te komen door het bestuur 

dat in augustus 1952 op de proppen komt, nadat de levensgeesten van de vereniging weer eens 

geweken leken, vooral nadat M. Wilhelm was afgetreden. De redders in nood waren: Jan Willem van 
Essen (voorzitter), G. van der Kooy (secretaris), L. Wonnink (penningmeester) en G. Koorn, G.C. van 

Raan, H. Post en J.C. Posthuma.  
 

Men begint meer aandacht te besteden aan lezingen en in dat jaar (1952) komen Karel van der Meer 
(voorzitter COVS Nederland) en Gerrit Eeden (bestuurlid COVS Nederland) en naar Zwolle. Veel 

prominenten zouden hen in de loop der jaren nog volgen. 
 

In de eerste jaren is het nog wat zoeken naar de juiste bestuurssamenstelling en de eerste jaren wisselt 

het nogal eens. G. van Raan, H. Post en J.C. Posthumus maken plaats voor J. Godding, K. Faber en 

D.J. Klein Tijssink. Als G. van der Kooy naar Californië emigreert, wordt J. Goddding secretaris en komt 

H. Tabak in het bestuur, als ook G.G. Hansen en wordt L. Wonnink als penningmeester opgevolgd door 

G. Koorn. Hij zou zich een reputatie verwerven als iemand, die op de centen zat, wat voor een penning-

meester een groot compliment is. 
 



In 1954 ziet het “Scheidsrechterskontakt” voor het eerst het levenslicht, waarmee we een volgende 

periode laten beginnen. Derk Jan Klein Tijssink maakte later deel uit van een groep, die voor de 

scheidsrechterswereld ook belangrijk is: de rapporteurs en begeleiders. 
 

Langzamerhand naderen we 1974 en zult u steeds meer gaan zeggen: “Oh ja, zo was het!”. Uit de laatste 

20 jaar (1954 – 1974) zijn veel gegevens voorhanden en met de toenmalige secretaris R. Karel zijn vele 

zaken verzameld en opgenomen in het jubileumboek 1924 – 1974. Een moeilijke zaak en er zullen 

dingen overbodig lijken. Andere feiten zullen wellicht worden gemist. Geschiedschrijving is en blijft een 

subjectieve zaak. 
 

In 1954 breekt de periode aan van het “Scheidsrechterskontakt”, dat voor het eerst in september 1954 

verschijnt met 4 bladzijden, maar een jaar later zijn het er al 8 en ondanks het voortdurende gekreun 

van de diverse redacteuren dat er geen kopij is, blijft het gestaag groeien. G. van der Kooy was de eerste 

redacteur, maar na zijn vertrek komt J. Huisman en in augustus 1956 komt K. Faber. 
 

De clubavonden zijn voor het bestuur een probleem: van de 72 leden verschijnen er per avond 

gemiddeld 15 à 20 personen met een positieve uitschieter op een avond in oktober 1954, als Leo Horn 

een lezing komt houden, maar een volgende keer zijn er slechts 10. 
 

Ook het “kwartjesfonds” moet worden gememoreerd: per avond droeg men een kwartje af en zo ontstond 

er een potje waaruit de reiskosten naar de cursusavonden voor de scheidsrechters van buiten werden 

betaald. 
 

Op diverse plaatsen werden in die jaren spelregelavonden gehouden om zo te trachten de 

spelregelkennis bij spelers en bestuurders wat op te schroeven. 
 

Dat de verhouding met de KNVB Afdeling Zwolle in die jaren opperbest is, moge blijken uit het feit,   dat 

de heer J.W. van Essen, voorzitter van de SZO, voorzitter wordt van de scheidsrechterscommissie. 

Terecht spreekt het toenmalig jaarverslag van een heugelijk feit. 
 

In de nummers van “Scheidsrechterskontakt” blijkt, dat veel dingen die toen de gemoederen bezig 

hielden, ons nu nog niet onbekend zijn. Een paar voorbeelden: er wordt veel te licht gestraft door de 

strafcommissie; wie moeten belangrijke afdelingswedstrijden leiden, afdelingsscheidsrechter of KNVB-

ers? Iets wat we – gelukkig – niet meer hebben is het indienen van protesten, maar 20 jaar geleden wel. 
 

Het bestuur tijdens het 40-jarig jubileum bestond uit 9 personen, te weten: J.W. van Essen, K. Faber,  

J. Godding, J. Holvast, H. Horsman, R. Karel, H. Kuik, G. Koorn en G. Stuurop. 
 

Van de mensen, die regelmatig hun vaste bijdrage aan het clubblad leverden, willen we graag Tinus de 

Fluiter (= J.W. van Essen) met z’n sappige dialect memoreren. Niet alles wordt overigens geapprecieerd, 

wat Joachim Pottekijker (= J. Wassens) ondervindt, die zijn collega’s ging bekijken en vrijelijk schreef 

over zijn bevindingen. Hij nam geen blad voor de mond en stond dan ook nogal eens op lange zere 

tenen. 
 

In 1956 wordt de Peperbusbeker ingesteld, beschikbaar gesteld door de heer Van Drielen. Met de 

COVS-groepen Almelo, Hengelo en Enschede zal jaarlijks een spelregelcompetitie worden gehouden met 

deze beker als inzet. Hengelo mag als eerste de prijs meenemen, terwijl de SZO derde wordt.   Later 

wordt dit uitgebreid met Deventer, Nijverdal en Noord Oost Twente.  
 

Uit de jaarverslagen komt ook een activiteit naar voren die niet vaak genoemd wordt, maar nog altijd 

met plezier wordt uitgevoerd: het bezoeken van recepties ter gelegenheid van kampioenschappen, 

promoties en jubilea. In de vijftiger jaren werd dan een COVS-vaantje uitgereikt, tegenwoordig twee 

grensrechters-vlaggen, die misschien niet mooier zijn, maar wel nuttiger en noodzakelijker. 
 

In 1957 wordt voor het eerst gestreden om het clubkampioenschap spelregelkennis. J.W. Heukels was 
de eerste, die in 1958 vervolgens zijn titel prolongeerde. Vele namen zullen volgen op de lijst van 

kampioenen en het is een goede zaak dat op deze wijze de bestudering van de spelregels – noodzaak 

voor iedere scheidsrechter – wordt gestimuleerd en beloond met de traditionele wisselbeker. 
 

Op 12 maart 1957 werd een lichtwedstrijd gespeeld tussen een Noord Veluws elftal en de Zwolse Boys, 

waar 3000 toeschouwers voor een welkome steun van onze kas zorgden. 
 



In 1958 schiet plotseling het ledental omhoog door de activiteit van de Scheidsrechterscommissie van 

de afdeling, die een opleiding organiseert: 30 nieuwe leden brengt het totaal op 103. 
 

In 1959 wordt het bestuur uitgebreid naar 9 personen. Het bestuur bestaat nu uit: J.W. van Essen, als 

voorzitter, K. Faber als secretaris en G. Koorn als penningmeester en verder de leden J. Godding,  

J. Holvast, Th.J. Faber, D.J. Klein Tijssink, G. Stuurop en H. Tabak. Ook het aantal ere-leden wordt 

uitgebreid met de heren Klerk, Maas en Post. 
 

Al enige tijd wordt er door de scheidsrechters in verenigingsverband in de toto gespeeld en met de KNVB 

afdeling Zwolle wordt beklonken dat 40 % van de opbrengst ten goede komt van de kas van de SZO. 

Hulde op deze plaats voor de velen, die de tijd en moeite hebben gestoken in de toto. 
 

Het bezoek van cursusavonden vertoont een licht stijging, naar 38 %, maar dat mag ook wel met een 

sprekerslijst, die de namen vertoont van Derk Nijs, Leo Horn, Klaas Schipper en Karel van der Meer.  
 

In 1958 heeft de SZO een primeur in haar bestaan: J. Godding gaat naar het Betaalde Voetbal en J.W. 

van Essen wordt grensrechter bij dezelfde sectie. 
 

Onder het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, werden jeugdspelregel-wedstrijden 

georganiseerd waarmee 1400 junioren werden bereikt. 
 

Hoewel het lidmaatschap van de COVS wordt gekoppeld aan het vakblad “de Scheidsrechter”, bleef het 

Zwolse “Scheidsrechterskontakt” bestaan, al ging het soms moeizaam, zoals begin 1959 toen er 4 

maanden geen blad werd uitgebracht. 
 

Nadat J. Faber redacteur werd van het clubblad, gesteund door de orgaancommissie bestaande uit:   K. 

Gerritsen, J. Heukels, H. Kuik en J. Wassens, is het leed voorlopig geleden. 
 

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan werd in 1959 een feestavond gehouden. 
 

Op de “Hessenheem” in Markelo wordt een scheidsrechterweekend georganiseerd door de Oostelijke 

Scheidsrechterscommissies van de KNVB, een nieuwigheid die in 1961 door de SZO in samenwerking 

met de KNVB Afdeling Zwolle zal worden overgenomen en veel succes zal hebben. Eerst in “De Vecht-

stroom” te Oudleusen en later in “De Wildbaan”, eveneens te Oudleusen.  
 

Veel succes had ook het nieuwe jasje waarin het “Scheidsrechterskontakt” ging verschijnen, terwijl er 

ook een nieuwe orgaancommissie kwam: J. Godding, W. Heukels, H. van Dieren en R. Karel. Ook ver-

scheidene nieuwe schrijvers doen hun intrede: Vandagenaar, de Kamper Steur (= H. van Dieren) en 

Animo (= R. Karel). 
 

De spelregelkampioen van 1960 werd J. Faber, terwijl ook nog vermeld dient te worden dat in 1959     

W. Heukels de eerste was, die de beker mocht houden, omdat hij hem driemaal achtereen had 

gewonnen. De volgende, die dat zou presteren was D.J. Klein Tijssink, die zijn zegereeks begon in 1961. 
 

Werd er aan de spelregels klaarblijkelijk hard gewerkt – ook al door het opnemen van spelregelvragen   

in het clubblad en het halen van de halve finales van de spelregelwedstrijden voor COVS-teams – de 

trainingen waren een bron van veel zorg: de tijden veranderen, maar de bestuursproblemen blijven 

dezelfde. Er werd voortdurend op gehamerd, maar het bleef een klein aantal getrouwen, dat op de 

trainingsavonden aan de conditie schaafde. 
 

In het begin van de jaren ’60 komen H. Kuik en R. Karel in het bestuur voor respectievelijk D.J. Klein 

Tijssink en H. Tabak, terwijl R. Karel in december ’61 ook de nieuwe redacteur wordt van het clubblad. 

Hij start enthousiast met een kerstpuzzel: er komt slechts 1 inzending, die – schrale troost – gelukkig 

ook nog correct is. 
 

In 1962 begint men zich serieus zorgen te maken over het 40-jarig jubileum, want er moet veel geld op 

tafel komen. Onder aanvoering van H. Kuik wordt een glazenactie op touw gezet en in een verbijsterend 

tempo worden 3000 glazen aan de man gebracht. Voor hetzelfde doel woren ook weer diverse voetbal-

wedstrijden gespeeld. 
 

Voor het zover is, komen echter eerst de tongen nog eens goed los over de vraag: wel of geen vrouwelijke 

scheidsrechters? In oktober 1962 valt binnen de SZO nog zeer weinig enthousiasme te constateren voor 



het idee vrouwen als collega’s te krijgen. Een duidelijk bewijs dat een stemming in 10 jaar tijds aardig 

veranderen kan. In dat zelfde jaar valt een schaduw over de vereniging als op de thuisreis na een vereni-

gingsavond collega Veenstra uit Emmeloord verongelukt.  
 

Het jaar 1964 staat duidelijk in het teken van het 40-jarig jubileum. De gezamenlijke jubileumviering 

vindt op 18 januari 1964 plaats in “Suisse” en het wordt een groot feest met een receptie, borreluurtje, 

koffietafel en een geweldige feestavond met bal na. Ook verder was het een goed jaar waarin het ledental 

naar 140 steeg, al kwamen er op de cursusavonden gemiddeld maar 41 en blijft de “klaagzang” over de 

trainingsavonden voortduren. 
 

In het bestuur doet H. Horsman zijn intrede in plaats van Th.J. Faber, maar daar staat tegenover dat H. 

Kuik wordt opgevolgd door J. Faber. D.J. Klein Tijssink mag na drie maal winst de beker voor de 

spelregelkampioen voor goed in de kast zetten, maar in het “Peperbustoernooi” kunnen we weer niet tot 

winst komen, ondanks het feit, dat onze diverse teams zich in de loop der jaren steeds met veel inzet en 

voorbereiding in de strijd werpen. Sommige deelnemers “vreten zich zowat op” van de zenuwen en 

kunnen er nachten niet van slapen, maar men komt telkens net iets te kort, totdat men in 1965 

plotseling eerste wordt, voor het eerst in al die jaren. 
 

In 1965 stormt het stevig tussen de SZO en de COVS, waarbij het in eerste instantie gaat om de vraag 

of het nodig is dat de groep een eigen kontaktblad heeft, dat door het hoofdbestuur van de COVS met 

haar eigen orgaan “de Scheidsrechter” sterk wordt betwijfeld. Een tweetal artikelen van ene 

“Linkmiggel” zijn de druppels, die de emmer doen overlopen en op 6 mei 1965 treedt de SZO “uit” de 

COVS. Gelukkig is men in staat om de zaak rustig recht te zetten en op 15 september 1965 worden we 

weer lid.  
 

Inmiddels heeft men in april 1965 al een grote afscheidsreceptie voor G.A. Orie en D.J. Klein Tijssink 

achter de rug voor respectievelijk 35 en 30 jaar scheidsrechteren. Verheugend is ook dat J. Hendriks 

naar het Betaald Voetbal gaat, zodat de SZO daar goed vertegenwoordigd is.  
 

Spelregelkampioenen komen in die jaren uit Kampen: H.J. Hup en R. Weyland zijn de sterksten. 

Overigens zijn we een zeer volleerde vereniging op dat gebied: een aantal geplande spelregelleeravonden 

gaat niet door, omdat de eerste keer 5 en de tweede maal slechts 4 mensen hieraan behoefte hadden. 
 

In 1967 stijgt het aantal leden tot boven de 200: 249, maar toch is er gemiddeld maar 50 man op een 

cursusavond. Het verhaal begint eentonig te worden, terwijl er toch mensen zoals Johan Martens en Leo 

Horn naar Zwolle komen. In dat jaar komt P. Gans in het bestuur als opvolger van H. Horsman, terwijl 

zijn taak in 1968 alweer door J. Busscher wordt overgenomen. 
 

Overigens ontbreekt het niet aan initiatieven zowel van bestuur als van de leden. Zo noteren we een 

poging tot het organiseren van een viswedstrijd, de jaarlijkse dropping, natuurlijk de voetbalwedstrijden 

van het SZO-elftal, de trainingen (‘s winters in de zaal), de jaarlijkse conditietesten (in 1967 slaagt 70 % 

van de 53 deelnemers) en de technische weekenden, steeds weer een enorm succes. 
 

In 1968 wint Zwolle opnieuw de “Peperbusbeker”, maar een spelregelwedstrijd voor clubs gaat helaas, 

wegens gebrek aan belangstelling, niet door. Er valt in dat jaar een belangrijk besluit: KNVB Afdeling 

Zwolle gaat ook vrouwelijke scheidsrechters toelaten en in navolging hiervan, besluit het bestuur dat ze 

dan ook lid kunnen worden van de SZO. Een historisch moment! 
 

In 1968 treden 5 bestuursleden af na een indrukwekkende staat van dienst: voorzitter J.W. van Essen, 

die in 16 jaar uit een vrijwel “failliete” boedel een bloeiende vereniging zag groeien. Niet in de laatste 

plaats door zijn eigen inzet en ijver. Met hem verdwenen G. Koorn (16 jaar een zuinig en accuraat pen-

ningmeester), K. Faber (13 jaarverslagen staan op zijn naam), G. Stuurop (13 jaar) en J. Holvast (10 

jaar). Terecht worden hen verscheidene onderscheidingen verleend. Daar het aantal bestuursleden van  

9 op 7 wordt terug gebracht, komen er drie nieuwe gezichten: G. Aalderink, G. Dijkslag en W.P.F. van 

Zon. De nieuwe voorzitter wordt J. Godding, secretaris wordt R. Karel en J. Busscher penningmeester.   
 

Het jaar 1968 is ook het laatste jaar van het eigen clubblad “Scheidsrechterskontakt”. Aangezien het te 

duur wordt en er tè weinig medewerking is, moet het bestuur helaas besluiten om er mee op te houden. 

Het is een mooi overzicht geworden van een aantal jaren verenigingsactiviteiten en hulde is op zijn 

plaats voor de diverse redacteuren die in de loop der jaren met “pijn en moeite” iedere maand weer een 



aantal pagina’s vol kregen. Voor publicaties zijn we voortaan aangewezen op “de Scheidsrechter”, het 

orgaan van de COVS en de Officiële Mededelingen van de KNVB Afdeling Zwolle. 
 

In 1969 vinden in het bestuur diverse mutaties plaats. J. Faber wordt opgevolgd door H.G. Wortelboer, 

die in 1972 op zijn beurt plaats maakt voor J.A. Boender. Verder wordt G. Aalderink opgevolgd door H. 

Grootjen en maakt W.P.F. van Zon plaats voor J. van Zanten, terwijl J. Busscher de kas overdraagt aan 

H. Snijder. 
 

Het ledental is volgens het laatste jaarverslag gestegen tot 303. Het gemiddeld bezoek op cursusavonden 

is gestegen naar 73. Voorwaar nog niet om van achterover te vallen als men de twee getallen naast 

elkaar zet.  
 

In 1970 werd een spelregelwedstrijd voor clubs gehouden, waaraan 40 % van de benaderde clubs deel 

nam. Helaas kon in de twee daaropvolgende jaren deze wedstrijd niet herhaald worden vanwege te 

kleine deelname. Ook de deelname aan de wedstrijden voor het spelregelkampioenschap van de SZO 

laat nog wel eens te wensen over, maar toch moeten hier de kampioenen van de laatste jaren vermeld 

worden: G.J. Oosterveld (’67 en ’68), R. Weyland (’69), M. Aldus (’70 en ’71) en G.J. Smit (’72). 
 

In 1973 werd de “Peperbusbeker” gewonnen, niet in de laatste plaats dankzij de voorbereiding door D.J. 

Klein Tijssink, die vanwege al zijn verdiensten voor de vereniging op zijn 65ste verjaardag een fiets kreeg 

aangeboden. 
 

Iets wat uit ieder jaarverslag weer naar voren komt en ook vermeld dient te worden, is de bijzondere 

goede samenwerking met het bestuur van de KNVB Afdeling Zwolle en haar administrateur, de heer 

D.J. de Roos. 
 

Daarmee zijn we in het heden (1974) aangekomen en staat het jubileum voor de deur, waarvoor het 

bestuur reeds in 1970 plannen begon te maken. 
 

Vijftig jaar SZO brengt een groot aantal feiten en namen, maar hier is het wellicht goed te bedenken dat 

er duizenden ongenoemden zijn die in de loop der jaren niet alleen de vereniging hebben laten voort 

bestaan, maar haar ook duidelijk tot bloei hebben gebracht. 
 

De redacteur van de jubileumuitgave (J.C. Lieske) heeft een greep gedaan en wellicht had een ander   

een andere greep gedaan, maar desondanks is er de hoop dat een duidelijk beeld is gekregen van 50 

jaar SZO (1924 – 1974). 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 1994 werd ere-lid Jan Wissink benoemd tot Ere-

voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

In de periode tussen 1975 en 1999, het jaar van het 75-jarig bestaan, is er weinig bewaard gebleven van 

de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. In het jubileumboek komen diverse personen aan het woord, 

maar er wordt weinig verhaald over de afgelopen SZO-periode. Iedereen memoreert de goede contacten 

met de KNVB Afdeling Zwolle en KNVB District Oost. Dat is uiteraard goed, maar schetst helaas geen 

beeld van de SZO in de periode tussen het 60- en 75-jarig bestaan. 
 

In de periode tussen 1999 en 2014 zijn er niet veel schokkende zaken gebeurd. In 1999 werd het 75-

jarig bestaan gevierd. In het jubileumjaar bestond het bestuur uit Hans van der Veen (voorzitter), Wim 

Weuring (secretaris), Piet de Vos (penningmeester) en de bestuursleden Siem van Balen, Rinus 

Jongman, Dick Lamers en Fred Mulder. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum werd een 

jubileumcommissie geïnstalleerd. Op de bijgaande foto’s zijn deze personen afgebeeld. Op 14 januari 

1999 werd Fred Mulder voor zijn vele verdiensten benoemd tot Lid van Verdienste van de 

Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

In het jubileumboek worden bijdragen verzorgd door de toenmalige voorzitter van COVS Nederland, de 

heer Th.H.M. (Theo) Solen en C.G.J. (Chris) Kleinhaarhuis, toenmalig voorzitter van COVS District Oost. 

In de bijdragen wordt steeds verwezen naar de vergrijzing van het scheidsrechterbestand. 
 

In het jubileumboek komt ook de heer H.G. (Henny) de Vries, voorzitter van de toenmalige Afdeling 

Zwolle van de KNVB District Oost aan het woord. Hij verwijst ook weer naar de oud-gedienden in de 



voetbal- en scheidsrechterswereld, zoals Jan Willem van Essen en Klaas Faber, die jaren achtereen het 

gezicht hebben bepaald van de SZO.  
 

In het jubileumboek van 1999 wordt ook verwezen naar de diverse scheidsrechtersinternaten, die in De 

Bron in Ommen werden gehouden. In die periode werden gerenommeerde scheidsrechters als Gerrit 

Eeden en Dries van Leeuwen uitgenodigd om de fijne kneepjes van het vak van scheidsrechter over te 

brengen op de jonge scheidsrechters. 
 

In het jubileumboek van 1999 wordt ook verwezen naar de diverse scheidsrechtersinternaten, die in De 

Bron in Ommen werden gehouden. In die periode werden gerenommeerde scheidsrechters als Gerrit 

Eeden en Dries van Leeuwen uitgenodigd om de fijne kneepjes van het vak van scheidsrechter over te 

brengen op de jonge scheidsrechters. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) krijgt in 2003 een enorme domper te verwerken. Piet de 

Vos, penningmeester van de SZO komt geheel onverwacht op 25 januari 2003, op 57-jarige leeftijd 

plotseling te overlijden. Hij werd lid van de SZO in 1969. In 1983 trad hij toe tot het bestuur als 2e 

secretaris. Daarvoor was hij al belast met het geven van trainingen aan de trainingsgroep in Kampen. 
 

Piet de Vos werd in 1985 benoemd tot penningmeester van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., 

een functie die hij ruim 18 jaar heeft vervuld. Er valt veel over zijn verdiensten voor de SZO te vertellen. 

Het zijn er te veel om op te noemen. Bij alle activiteiten vervulde Piet de Vos een belangrijke positieve 

rol.  
 

Door het overlijden van Piet de Vos, moest men inderhaast op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

Bert de Roo, toen nog woonachtig in Dronten werd door Lid van Verdienste Geert Groot Koerkamp 

bereid gevonden om de functie van penningmeester in te vullen. Op de Algemene Ledenvergadering van 

7 april 2003 werd hij officieel in functie benoemd. 
 

Het bestuur van de SZO ging in 1999 van 7 naar 6  bestuursleden, omdat Dick Lamers de functie niet 

langer kon combineren met zijn functie als assistent-scheidsrechter in het Betaald Voetbal. In de  

vacature kon helaas niet worden voorzien. Eind 2000 zei ook de heer S.E. van Balen zijn lidmaatschap 

van de SZO op, zodat hij ook zijn bestuursfunctie neer legde. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2001 werden de heren Jannes Fijn, Meinte Schilstra,  

Joop Tabak en Teun van Unen voor hun vele verdiensten voor de SZO benoemd tot Lid van Verdienste 

van de SZO. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2002 trad Rinus Jongman af. In zijn plaats werd Henk 

Schrik voor een tweede bestuursperiode benoemd. Henk was tussen 1988 – 1992 secretaris van de 

SZO. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2009 trad Wim Weuring af. In zijn plaats werd Jan 

Lahuis, voormalig landelijk secretaris van COVS Nederland, per 1 augustus 2008 benoemd als nieuwe 

secretaris a.i. van de SZO. 
 

Lid van Verdienste Geert Groot Koerkamp, die veel heeft betekend voor de SZO overleed op 14 juli 2009. 

De heer Groot Koerkamp heeft gedurende meerdere jaren het gezicht gegeven aan de Technische 

Commissie. Deze commissie was vele jaren verantwoordelijk voor de organisatie van de conditietest, de 

latere shuttle-run-test. Voor al deze werkzaamheden werd hij dan ook terecht reeds in 2006 benoemd 

tot Lid van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
 

Op de ALV van 16 maart 2009 werd Jan Jongman gedecoreerd met de Zilveren Scheidsrechter, die hij 

ontving voor zijn vele verdiensten voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Jan Jongman heeft 

vanaf 1983 de trainingen verzorgd voor de trainingsgroep in Emmeloord. De trainingen werden verzorgd 

door Gerrit Beekman en Jan Jongman. Op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2010 werd Jan 

Jongman benoemd tot Lid van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.  
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2011 werd Bert de Roo uit Kampen benoemd tot Lid 

van Verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. Bert bood zich nà het overlijden van Piet de 

Vos spontaan aan om in de voetsporen te treden van zijn voorganger, waardoor het bestuur van de SZO 



vrij snel weer een beheerder had van de pecunia van de SZO. Bert werd op de ALV van 22 maart 2010 

opgevolgd door Gerrit Kuiper uit Heerde. 
 

Tonnie Eikelboom, het langst zittende Lid van Verdienste, overleed op 4 april 2011. Hij was op 1 januari 

1959 lid geworden en werd voor zijn vele verdiensten voor de SZO tot Lid van Verdienste benoemd in 

het jaar 1980. Hij was echter niet het langst levend lid van de SZO. Dat was de heer Jan Lensink, die 

maar liefst 72 jaar lid was van de COVS. Daarvoor werd hij vlak voor zijn overlijden in 2010 nog 

gehuldigd. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het clubblad werd de heer Eikelboom vlak 

voor zijn overlijden nog geïnterviewd voor het clubblad “Scheidsrechterskontakt”. 
 

In het jaar 2011 bestond het clubblad “Scheidsrechterskontakt” 50 jaar. Het bestuur en de redactie 

besloten om in alle vijf clubbladen van dat jaar de diverse prominente SZO-leden aan het woord te 

laten, maar om ook ruimte te bieden aan de voorzitter van het hoofdbestuur en van COVS district Oost. 

Alle Ereleden en Leden van Verdienste van dat moment, werden geïnterviewd of werden door de redactie 

geportretteerd. Ook werd de quiz “Het slimste lid van de SZO” opgenomen. Deze quiz werd gewonnen 

door Bert de Roo uit Kampen.  
 

Op 4 januari 2014 werd voor de 35ste keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi door de 

Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. georganiseerd. Dit districtstoernooi zaalvoetbal van COVS Oost 

kent een hoge amusementswaarde en heeft een hoog COVS-gehalte. Alle COVS-groepen uit dit COVS- 

district doen graag mee aan dit sportieve zaalvoetbaltoernooi, alhoewel niet alle COVS-groepen elk 

jaar een representatief voetbalteam kunnen afvaardigen. De winnaar van dit toernooi plaatst zich 

voor het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland van het daaropvolgende jaar. 
 

Op 14 januari 2014 bestond de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 90 jaar. Het bestuur heeft, 

gehoord de achterban, besloten om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Op vrijdag 17 januari 

2014 werd dit 90-jarig bestaan gevierd in Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle met een hele mooie 

toepasselijke thema-avond over de voetbalsport en het scheidsrechterwezen, waarvoor leuke gasten 

werden uitgenodigd. De gezellige avond werd door Bas Nijhuis, Betaald Voetbalscheidsrechter uit 

Enschede opgeluisterd. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014 werden de SZO-leden Heine Drenth (25), Wim 

Kruit (25), Egbert Lok (25), Gerrit Meun 25) en Herman Snijder (50) gehuldigd voor hun lidmaatschap 

van de COVS. Enkele leden hebben nadien hun lidmaatschap opgezegd. 
 

Op donderdag 12 maart 2015 kreeg de toenmalige voorzitter Hans van der Veen een triest telefoontje 

van Lid van Verdienste Teun van Unen, dat zijn grote vriend Joop Tabak een eind aan zijn leven had 

gemaakt. Op 18 maart 2018 werd afscheid van hem genomen in een begrafenisplechtigheid, waarbij 

vele SZO-leden aanwezig waren om hem de laatste eer te bewijzen. De kaartavond van donderdag 12 

maart 2018 werd daardoor afgelast en op donderdag 23 april “ingehaald”.  
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015 werd nogmaals 1 minuut stilte in acht genomen 

voor het overlijden van Joop Tabak en de vrouw van een ander SZO-lid, Ben Harmens uit Wijhe. Op 

deze ALV werden ook weer de nodige SZO-leden gehuldigd voor hun lidmaatschap van de COVS en 

SZO. De SZO-leden Alex Weijkamp (25), Wilco Jansen (25), Jan Jongman (40), Hans Boender (50) en                                

Jan Wissink (50), werden gedecoreerd met de bijbehorende speld. 
 

Vanwege het feit, dat zij stopten met de Redactie van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” werden de 

Redactieleden in het zonnetje gezet. Voor hun vele verdiensten voor de SZO, werden Fred Mulder en 

Wout Jongman benoemd tot Erelid van de SZO. De dames Netty Mulder en Wilma Jongman kregen uit 

handen van de voorzitter een leuke ketting met een hangertje. Het clubblad werd vanaf juni 2014 reeds 

digitaal uitgebracht. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering  van 30 maart 2015 trad Fred Mulder af. In zijn plaats werd de heer 

E.J.H. (Eddy) de Gier uit Biddinghuizen benoemd, die de portefeuille van de Commissaris II (molestaties 

e.d.) zal gaan beheren. Eddy de Gier werd tevens gevraagd om op termijn de voorzitter Hans van der 

Veen op te volgen, zodat hij ruimschoots van te voren kon worden ingewerkt op zijn taak. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering  van 21 maart 2016 werden ook weer diverse SZO-leden gehuldigd 

voor hun lidmaatschap van de COVS/SZO. Cees Grafhorst (25), Jos Huis in ‘t Veld (25), Appie 



Moussouli (25), Stan Burm (40), Peter Flecken (40), Hans Pekaar (40), Herman Jongman (50) en Meinte 

Schilstra (50), werden allen gedecoreerd met de bijbehorende COVS-speld.                                                                                       

 

Op deze ALV trad Henk Schrik af. Hij had er twee perioden van 4 en 14 jaar als bestuurslid op zitten. 

Op de ALV van 2016 werd Henk voor zijn vele verdiensten benoemd tot erelid van de SZO. De 

bijbehorende versierselen en oorkonde werden hem door de voorzitter Hans van der Veen overhandigd. 

Als opvolger van Henk Schrik werd de heer A.H. (Hans) van Bruggen uit Kampen benoemd, die de 

portefeuille van Commissaris I (Technische Zaken) zal gaan beheren. 
 

Op zaterdag 21 januari 2017 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) het NK 

Zaalvoetbal van COVS Nederland in de “Bosbadhal” te Emmeloord. De SZO kan terugzien op een 

geweldig geslaagd toernooi, waarvoor heel veel lof werd ontvangen. Vele “oud” COVS’ers en “oud” SZO-

leden, alsmede Ereleden en Leden van Verdienste van de COVS en de SZO maakten deze geweldige 

happening mee.  
 

Op de Algemene Ledenvergadering  van 27 maart 2017 werden ook weer diverse SZO-leden gehuldigd 

voor hun lidmaatschap van de COVS/SZO. Peter Bies (25), Marinus Blankvoort (25), Jan Willem 

Westendorp (25), Jan van Dijk (40), Jannes Fijn (40) en Johan Goedhart (40), werden allen gedecoreerd 

met de bijbehorende COVS-speld. Harwie Kluinhaar won de quiz “Het slimste lid van de SZO 2016.                                     

Op deze ALV traden zowel de voorzitter Hans van der Veen als de penningmeester Gerrit Kuiper af. 

Gerrit Kuiper werd door de voorzitter benoemd tot Lid van Verdienste van de SZO. Ook werd een geheel 

nieuwe Technische Commissie benoemd. 
 

Hans van der Veen werd door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Erelid van de SZO. Hij is 

sinds de oprichting in 1924 de twaalfde en langstzittende voorzitter van de SZO. Hij bekleedde sinds 1 

april 1983 een bestuursfunctie binnen de SZO. In eerste instantie portefeuillehouder (Commissaris II) 

en die hoedanigheid was hij ook de tweede penningmeester van de SZO. Tot de ALV van 23 maart 1992                            

toen hij werd benoemd tot voorzitter van de SZO als opvolger van Klaas Muis, die werd benoemd tot 

voorzitter van COVS District Oost. Hans bekleedde de functie van voorzitter maar liefst 25 jaar, na een 

bestuurslidmaatschap van 33 jaar.  
 

Door het aftreden van zowel de voorzitter als de penningmeester, werden er op de Algemene 

Ledenvergadering van 27 maart 2017 ook een nieuwe voorzitter en penningmeester benoemd. Door de 

benoeming van Eddy de Gier tot voorzitter, kwam er ook nog een andere functie – die van Commissaris 

II – vacant. In alle vacatures kon worden voorzien. De SZO had de primeur om een vrouw te benoemen 

tot penningmeester van de SZO. Mej. S. (Sanne) van der Elst aanvaardde de functie van 

penningmeester. Haar vader L.C.M. (René) van der Elst, werd benoemd tot nieuwe portefeuillehouder 

t.b.v. o.a. molestatiezaken e.d.    
 

Op 5 september 2017 werd de heer P. (Peter) de Leeuw gehuldigd vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap 

van de COVS/SZO. Hem werd in het clubhuis van de v.v. KHC een mooie plaquette aangeboden. 
 

Op 20 oktober 2017 bereikte ons het bericht dat Lid van Verdienste van de SZO, Meinte Roel Schilstra 

in het ziekenhuis was opgenomen. Na een afnemende gezondheid van de laatste paar jaren, was bij hem 

de Ziekte van Waldenström geconstateerd. Erelid Hans van der Veen had hem op 24 oktober 2017 nog 

een bezoek in het ziekenhuis gebracht. Op 5 november 2017 werd een berichtje van zijn dochter 

ontvangen dat haar vader op 84-jarige leeftijd was overleden. Tijdens de uitvaartplechtigheid in het                         

Crematorium Kranenburg te Zwolle waren er namens de SZO vele personen aanwezig om Meinte 

Schilstra de laatste eer te bewijzen. 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 moest de nieuwe penningmeester Sanne van 

der Elst helaas reeds weer aftreden. Zij kon de functie niet langer combineren met haar nieuwe baan en 

haar privéleven. Haar functie werd overgenomen door haar vader René van der Elst. Voor zijn functie 

van Commissaris II (portefeuillehouder) is nog geen geschikte opvolger gevonden. Het bestuur zoekt nog 

naar een goede opvolger van de heer Van der Elst. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 werden ook weer diverse SZO-leden gehuldigd 

voor hun lidmaatschap van de COVS/SZO. Herman van Diepen (25), Henk Jelies (25), Ulbe Posthumus 

(25), Bert de Roo (25), Martin Vegterlo (25), Wim Weuring (25), Ben Harmens (40), Harwie Kluinhaar 



(40), Henk Uitslag (40), Jan Broekhuis (50) en André Hoogendoorn (50), werden allen gedecoreerd met 

de bijbehorende COVS-speld. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 werd voorzien in de functie van Commissaris II 

door de benoeming van Wout Jongman uit Emmeloord. De heer Jongman vervulde reeds eerder tussen 

1988 en 1993 een functie binnen het bestuur van de SZO en was tussen 1996 en 2015 één van de 

drijvende krachten in de Redactie van het clubblad “Scheidsrechterkontakt”.  
 

 


