
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Het bestuur van de SZO gaat voor inhoud, kwaliteit en samenwerking.” 

 



Jaarverslag 2019 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 2 

 

    
   

  

SCHEIDSRECHTERSVERENIGING 

 

  

  Opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en Omstreken”   

    

  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 
 

INHOUD 
 

Voorblad jaarverslag SZO 1 
 

Inhoudsopgave 2 
 

Inleiding 3 
 

Samenstelling bestuur SZO 3 
 

De leden 3 
 

Algemene Ledenvergadering 2019 4 
 

Lief & Leed 6 
 

Werving & Behoud 6 
 

Promotie- en degradatie 6 
 

De Kaartcompetitie 6 
 

De Training(en) 7 
 

Spelregelwedstrijden SZO 8 
 

Jeugdspelregelwedstrijden COVS District Oost  8 
 

Nederlands Kampioenschap Jeugdspelregelwedstrijden COVS Nederland 8  

 

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams in COVS District Oost 8 
 

Nederlands Kampioenschap Spelregels voor COVS-teams COVS Nederland  9 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi COVS District Oost 9 
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland 10 
 

IJssel- en Berkeltoernooi veldvoetbal COVS District Oost 10 
 

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland 11 
 

Clubblad “Scheidsrechterskontakt” 11 
 

De Technische commissie 11 
 

De Kascommissie 11 
 

De Kerstbingo 11 
 

Onderscheidingen 12 
 

De website van de SZO 12 
 

COVS District Oost – Verenigingsbestuur COVS Nederland 12 
 

KNVB District Noord - Oost 13 
 

Sluiting 13 



Jaarverslag 2019 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 3 

 

JAARVERSLAG SECRETARIS 2019 
 

Inleiding 
 

Zoals gebruikelijk worden in het jaarverslag van de secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle 

e.o. (SZO) de activiteiten van de SZO van het afgelopen kalenderjaar aan de orde gesteld. De activiteiten, 

handelingen en bezigheden worden op deze manier 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 andere COVS-groepen van Nederland benoemd. Daarbij is weer 

“handig” gebruik gemaakt van de verslagen en teksten, die zijn gepubliceerd in het officieel orgaan van 

de COVS, het vakblad “de Scheidsrechter”. Ook is gebruik gemaakt van artikelen uit clubbladen en de  

nieuwsbrieven van andere COVS-groepen. Op deze wijze worden de leden van de SZO uitvoerig geïnfor-

meerd over de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2019. 
 

Evenals in voorgaande jaren heeft de secretaris, namens het bestuur van de SZO, 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 zoals gewoonlijk de 

verantwoording van de secretaris van de vereniging. De huidige secretaris van de SZO is namelijk van 

mening, dat alle activiteiten van de COVS aan bod moeten komen. Ik wens u weer veel leesplezier. 
 

Samenstelling bestuur 
 

Aan het begin van het kalenderjaar had het bestuur de volgende samenstelling: 
 

E.J.H. (Eddy) de Gier voorzitter; 

J. (Jan) Lahuis secretaris; 

L.C.M. (René) van der Elst penningmeester; 
A.H. (Hans) van Bruggen commissaris I; 

Vacature commissaris II. 
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 was de penningmeester, L.C.M. (René) van der Elst, 

periodiek aftredend. Hij werd bij acclamatie unaniem voor een volgende bestuursperiode van 3 jaar herbe-

noemd. Voorts was de portefeuillehouder technische zaken (Commissaris I), de heer A.H. (Hans) van Brug-

gen) periodiek aftredend. Voor de functie van Commissaris II (portefeuillehouder molestatie), werd in de 

periode daarna naar een goede opvolger gezocht. Het bestuur was zeer verheugd, dat zij op de Algemene 
Ledenvergadering van 25 maart 2019, een nieuw bestuurslid voor deze vacature kon presenteren. De heer 

W. (Wout) Jongman te Emmeloord, heeft het bestuur van de SZO laten weten, dat hij deze vrijgekomen 

functie ambieert. 
 

Het bestuur heeft in 2019 zes bestuursvergaderingen belegd. Deze bestuursvergaderingen werden allen 

op onze vaste vergaderlocatie in Kampen gehouden. De bestuursvergaderingen vonden steeds in een hele 

harmonieuze en constructieve sfeer plaats. In het bestuur werd eind 2018 besloten om de vastgestelde 
notulen van de bestuursvergaderingen niet langer op de website te publiceren. Indien SZO-leden vast-

gestelde notulen willen inzien, dan liggen zij bij het secretariaat ter inzage. Na verloop van tijd zullen zij 

in het archief bij het Historisch Centrum te Zwolle worden opgeslagen. Dat geldt niet voor de notulen van 

de Algemene Ledenvergaderingen. Zij zullen op de nieuwe website van de SZO te zien blijven zijn.  
 

In het afgelopen kalenderjaar 2019 werden ook weer vele besluiten genomen. Het bestuur van de SZO gaf 

vervolgens uitvoering aan de genomen besluiten en aan het reeds jaren vastgesteld beleid. 
 

Naast de eigen bestuursvergaderingen woonden de voorzitter Eddy de Gier en secretaris Jan Lahuis – na 
afschaffing van de districtsbesturen – ook het in stand gehouden voorzittersoverleg – thans Bestuurders- 

overleg van 28 oktober 2019 bij, dat dit keer in het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging 

e.o. werd georganiseerd. Het Bestuurdersoverleg van COVS District Oost ter voorbereiding op de Jaar-

lijkse Algemene Vergadering (JAV) van COVS Nederland van 18 mei 2019, werd dit jaar eveneens in 

Deventer gehouden. De secretaris Jan Lahuis en penningmeester René van der Elst woonden deze JAV, 
gehouden in Gorinchem, die in het teken stond van de verkiezing van een nieuwe voorzitter van COVS 

Nederland bij. 
 

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 het secretariaat van de SZO, waardoor deze mutatie niet 

bij de voetbalverenigingen werd doorgevoerd. 
 

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 

2019 vrij stabiel gebleven. Bij aanvang van het kalenderjaar op 1 januari 2019 had de SZO 140 leden. 
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Tijdens het verslagjaar hebben enkele leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er zich ook weer enkele 
- met name jonge - nieuwe leden hebben aangemeld. Het ledental per 31 december 2019 bedroeg 138. 

Een aantal leden van de SZO hebben in verband met hun “nadelige” woonsituatie overschrijving aange-

vraagd naar onze naburige zusterverenigingen Deventer en Nijverdal. Het bestuur verwacht dat het aan-

tal leden van de SZO ook de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven.  
 

Daar het aantal cursisten voor de Scheidsrechtersopleiding SOIII toeneemt, is het niet ondenkbaar, dat 

ook een aantal leden in ons werkgebied lid zullen worden van de SZO. Het is daarentegen wel jammer 
dat COVS-groepen tijdens de nieuwe cursussen van de KNVB geen nieuwe leden kunnen werven, omdat 

COVS-groepen niet meer worden geïnformeerd omtrent de te houden cursussen. Aangezien de SZO ook 

een aantal KNVB-docenten in haar gelederen heeft, hoopt het bestuur dat dit in ons voordeel werkt. 
 

COVS Nederland heeft het aantal soorten lidmaatschappen gereduceerd tot 2. De gewone COVS-leden, 

waarvoor een afdracht van € 15,= wordt betaald en Jeugdleden, waarvoor een afdracht wordt betaald 

van € 9,=. Dat houdt in dat ook de SZO het aantal lidmaatschappen moet gaan veranderen. Donateurs 
zullen voortaan niet-actieve leden gaan heten. 
 

De SZO heeft thans 134 leden, waarvan 96 gewone leden, 3 aspirant A-leden, 6 aspirant B-leden, 16 

niet-actieve leden, 6 leden van verdienste en 7 ereleden, waaronder de erevoorzitter. 
 

Algemene Ledenvergadering 2019 
 

Om 20.05 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechters-

vereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar weer werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC 

te Kampen. Het bestuur was opnieuw verheugd dat we er ook dit jaar voor de vierde opeenvolgende keer 

terecht konden. Voor Eddy de Gier was het de tweede keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de 
SZO mocht leiden. In zijn openingswoord, 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 over-

lijden van onze dierbaren. Enkele SZO-leden hadden sterfgevallen in hun familie en ook werd even stil 

gestaan bij het overlijden van enkele prominente COVS-leden, zoals o.a. Gerben Koeslag, die voormalig 

hoofdbestuurslid was van de COVS, als vertegenwoordiger van COVS District Oost. 
Vervolgens werd de agenda van deze 95ste Algemene jaarvergadering in een vlot tempo, zij het in een iets 

andere volgorde, afgewerkt. Dit vanwege het feit dat kandidaat bestuurslid Wout Jongman voor zijn werk 

de vergadering eerder wenste te verlaten. De bestuursverkiezing en zijn huldiging als 40-jarig lid van de 

COVS werd naar voren gehaald. De vergadering werd evenals voorgaande jaren weer begeleid via een 

power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 

werden onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen 
stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden dat er zich 29 leden van de SZO had-

den afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Almelo, NOT en Zutphen van COVS District 

Oost. Het Jaarverslag SZO 2018 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en 

dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. Het financieel verslag 2018 (jaarrekening) 

van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penning-
meester René van der Elst werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- 

of aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd 

en vastgesteld. Zoals gememoreerd werd daarna het punt 11 (Bestuursverkiezing) naar voren gehaald. 

Volgens het rooster van aftreden waren René van der Elst (penningmeester) en Hans van Bruggen perio-

diek aftredend. In de bestuursvergadering van 6 februari jl. hadden zij laten weten zich weer voor een 

volgende periode van 3 jaar herkiesbaar te stellen. Aangezien er geen tegenkandidaten waren ingediend 
werden zij bij acclamatie met applaus opnieuw herkozen. Voorts was er sinds de ALV van 26 maart 2018 

een vacature voor de functie van Commissaris II. Het bestuur is zeer verheugd dat zij voor deze vacature 

Wout Jongman uit Emmeloord bereid hadden gevonden om deze functie te gaan vervullen. De voorzitter 

vroeg de vergadering of zij met het voorstel van het bestuur akkoord kon gaan. Er volgde een daverend 

applaus. De voorzitter feliciteerde Wout met zijn benoeming en overhandigde hem de nieuwe colbert van 
het bestuur en nodigde hem uit achter de bestuurstafel plaats te nemen. Nu deze plichtpleging was afge-

rond, kon Wout zelf bepalen, wanneer hij de ALV wenste te verlaten om naar Maastricht te vertrekken.  

In 2017 werd de Technische Commissie geïnstalleerd. Zij werden voor respectievelijk 1, 2 en 3 jaar be-

noemd. Age Albada werd daar naderhand aan toegevoegd. In 2019 was de heer J.A. (Arjen) van ’t Slot 

aftredend, die in 2017 voor 2 jaar benoemd werd. De heer Van ’t Slot had de portefeuillehouder van het 

bestuur, Hans van Bruggen, laten weten, dat hij zich herkiesbaar stelt. Het bestuur stelde voor om hem 
voor een periode van 3 jaar te herbenoemen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, zodat ook hij bij 

acclamatie en met applaus werd herbenoemd. De voorzitter pakte vervolgens de agenda weer op waar we 

waren gebleven. Hij gaf het woord aan de heer Jan Bosscher, die namens de kascommissie verslag zou 

uitbrengen van de kascontrole, die op 6 maart jl. werd uitgevoerd. De kascommissie bestond dit jaar uit 

Jan Bosscher en Jan Willem Westendorp. De heren Bosscher en Westendorp hadden geen onvolkomen-
heden in de financiële administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de pen-

ningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de 
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verkiezing van de kascommissie trad Jan Bosscher reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af 
en werd Jan Willem Westendorp voor een jaar herbenoemd. Reservelid Siem de Jager werd in de kas-

commissie benoemd. De voorzitter vroeg daarna wie zich geroepen voelde om als reservelid te dienen. 

Henk Maat bood vervolgens spontaan zijn diensten aan. Overeenkomstig het besluit van de Algemene 

Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd met 

€ 5,= in verband met het naderende 100-jarig jubileum in 2024. De contributie zou tot en met 2024 niet 
meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contributie blijft 

per 1 januari 2019 dan ook € 50,= per jaar voor de gewone leden. Voor de donateurs bedraagt de contri-

butie per 1 januari 2019 € 37,50. De contributie voor aspirant A-leden (tot 19 jaar) bleef gehandhaafd op 

€ 1,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor rekening van de SZO wordt genomen. De contri-

butie voor de B-aspiranten (19-22 jaar) blijft gehandhaafd op € 20,=. Via de automatische incasso wordt 

de helft van de genoemde bedragen door de penningmeester in rekening gebracht. De SZO-leden en de 
donateurs, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd, worden verplicht om in januari 

het volledige bedrag in zijn geheel te voldoen. De begroting voor 2019 werd ook door de penningmeester 

van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een af-

spiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2018. Evenals vorig jaar werd er ook weer een 

bedrag gereserveerd voor het 100-jarig jubileum in 2024. Ook de begroting werd goed gekeurd en vast 

gesteld. Bij het bestuursbeleid dankte de voorzitter iedereen die zich op enigerlei wijze heeft ingezet voor 
de SZO. De voorzitter dankte het bestuur voor al haar inzet en het vrij maken van de nodige uren. 

Achtereenvolgens werd aandacht besteed aan de Technische commissie, waarbij de complimenten wer-

den uitgedeeld aan Age Albada, Ivor Knol, Arjen van ’t Slot en William Smit voor al hun activiteiten. 

Vervolgens werd aandacht besteed aan de trainingsgroepen Emmeloord en Kampen en werden de 

namen van de trainers, Tiemen de Boer, Jan Jongman, Eddy de Gier, Siem de Jager en Wim Weuring 
genoemd. Ook de organisatie van de Kerstbingo, verzorgd door de families Jongman, Mulder en Van der 

Veen werd genoemd. De voorzitter wilde hen daarvoor in het zonnetje zetten, maar Fred en Hans waren 

wegens ziekte niet in staat om de ALV te bezoeken. Daaraan werd later aandacht besteed. De Kerst-

bingo, thema-avonden en jaarvergaderingen kunnen wij dankzij v.v. KHC houden in hun clubgebouw. 

Het bestuur is erg ingenomen met deze samenwerking, zodat een speciale dank uitging naar de preses, 

voorzitter Tjibbe van Dijk van KHC en Johan de Leeuw. 
Vervolgens memoreerde de voorzitter het Scheidsrechtercongres van de COVS, gehouden in Oldenzaal, 

waar ons lid David van de Graaf was genomineerd voor de Gouden scheidsrechterfluit van de COVS. 

Deze ging echter nipt aan zijn neus voorbij. David wenste bij agendapunt 14 hierover nog het woord te 

voeren. Tenslotte noemde de voorzitter onze nieuwe website, die werd gebouwd door ons lid Maickel 

Dijkstra. Ook Maickel zou daarvoor vanavond in het zonnetje worden gezet, maar hij werd afgelopen 
week voor de tweede keer vader zodat hij eveneens verstek moest laten gaan. De voorzitter vroeg wie er 

nog vragen had over het door het bestuur gevoerde bestuursbeleid. Er waren geen vragen. De voorzitter 

zegt dat hij bij dit punt aandacht wil besteden aan Marinus Blankvoort. Daarom had hij de Kaartcompe-

titie nog niet genoemd. Hij verzocht dan ook de heer Marinus Blankvoort en zijn vrouw Dinie naar voren 

te komen. De heer Blankvoort werd lid van de SZO in 1982. Hij heeft zich gedurende 20 jaar ingezet voor 

de SZO. Hij volgde op de Algemene Ledenvergadering van 6 april 1999 Erevoorzitter Jan Wissink op als 
organisator van de Kaartcompetitie van de SZO. De kaartcompetitie bestaat uit 8 kaartavonden, die zijn 

verdeeld over 8 maanden van september tot en met april van het lopende seizoen. Het bestuur van de 

SZO, maar ook de leden van de SZO, zijn de heer Blankvoort zeer erkentelijk voor de getoonde inzet. Het 

bestuur van de SZO heeft gemeend om de Algemene Vergadering voor te stellen om heer Blankvoort te 

benoemen als Lid van Verdienste van de SZO. De voorzitter verzoekt de Algemene Vergadering om de 
goedkeuring te ondersteunen met een applaus. Aan dit verzoek wordt voldaan. De voorzitter feliciteert de 

heer Blankvoort met zijn benoeming tot Lid van Verdienste en verzocht zijn vrouw Dinie om hem de bij-

behorende speld op te spelden. De voorzitter overhandigde haar vervolgens een boeket bloemen.  

Vervolgens kwam de voorzitter bij de rondvraag. Er waren geen vragen, zodat van dit punt geen gebruik 

werd gemaakt. Toen waren we aanbeland bij punt 13 de “Huldigingen”. We hebben 1 lid die 25 jaar lid is 

van de COVS, 6 leden die 40 jaar lid zijn van de COVS en 2 leden, die 50 jaar lid zijn van de COVS. Zij 
zijn helaas niet allemaal aanwezig. De voorzitter riep de heer Ben Bastiaan uit Kampen naar voren. Ben 

is reeds 40 jaar lid van de SZO. Voor zover bij ons bekend, heeft Ben geen functies binnen de SZO ver-

vuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lidmaatschapsspeld op en overhandigde hem een boeket 

bloemen. Vervolgens riep de voorzitter de heer Jan Dul uit Heerde bij zich. Ook de heer Dul heeft geen 

functies in het bestuur of commissies van de SZO vervuld. De voorzitter speldde hem de 40-jarig lid-
maatschapsspeld op en overhandigde hem eveneens een boeket bloemen. Toen was de heer André 

Clement uit Kampen aan de beurt. Hij heeft enkele jaren in de Technische Commissie van de SZO ge-

functioneerd. Dat was bij de secretaris van de SZO echter niet bekend. De voorzitter speldde hem de 

bijbehorende speld bij het 40-jarig lidmaatschap van de COVS op en overhandigde hem ook een boeket 

bloemen. Vervolgens riep de voorzitter de heer Dick Lamers uit Zwolle naar voren. De heer Lamers heeft 

tussen 1995 en 1999 vier jaar in het bestuur van de SZO gefunctioneerd. Na zijn carrière in het Betaald 
Voetbal als assistent-scheidsrechter heeft Dick zich diverse jaren ingezet voor de arbitrage door te parti-

ciperen in de scheidsrechterscommissie van de KNVB Afdeling Zwolle en later in de werkcommissie van 
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de KNVB District Oost. De voorzitter speldde Dick ook de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS op 
en overhandigde hem eveneens het bijbehorende boeket bloemen. 

Door de KNVB werden ook drie onderscheidingen uitgereikt aan drie SZO-leden. Aan de heren Arjen van 

’t Slot uit Nunspeet, Ibadullah Avci uit Kampen en Henk Schreurs uit Kampen werden respectievelijk de 

Waarderingsspeld in Zilver, de Waarderingsspeld in Goud en de speld voor Scheidsrechter van Verdien-

ste met de bijbehorende oorkondes en boeketten bloemen uitgereikt.  
De heer David van de Graaf uit Wezep had de voorzitter gevraagd om e.e.a. aan de leden van de SZO te 

vertellen. De heer Van de Graaf ging nader in op zijn nominatie voor de Gouden Scheidsrechterfluit van 

de COVS tijdens het Scheidsrechtercongres in Oldenzaal, waar hij helaas verstek moest laten gaan. Hij 

toonde de aanwezigen trots zijn ontvangen oorkonde als runner-up. Hij dankte de voorzitter van de SZO 

voor de nominatie en het feit dat hij hem in Oldenzaal had vertegenwoordigd. 

Er kwamen verder geen genodigden meer aan het woord. 
De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen” en reikte daarvoor een bloeme-

tje uit aan voorzitter Tjibbe van Dijk en aan het barpersoneel. 

De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en 

wenste iedereen wel thuis. 
 

Voor meer informatie, foto’s e.d. verwijs ik de leden naar de website van de SZO, www.szozwolle.nl onder 

de rubriek “Informatie – vervolgblad verslagen”. 
 

Lief & Leed 
 

Ook in het verslagjaar 2019 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 of een geboorte. 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. De SZO had zelf gelukkig niet te maken 

met het overlijden van een lid, doch COVS Nederland raakte wel enkele markante persoonlijkheden kwijt 

door het overlijden van de ere-voorzitter Govert van der Borden en ere-lid Theo Solen. Voor zover in onze 

macht of onze mogelijkheden heeft het bestuur van de SZO hieraan eveneens aandacht geschonken.  
 

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 2019 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 de 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. De promovendi zijn in alfabetische 

volgorde achtereenvolgens, Evert Aukema naar ZASG, Mark van de Brug naar ZASG, Robin van Gelder 

naar ZASF, Eddy de Gier naar ZASE, Robèrt Hoornstra naar ZASF en Marco Ritsema naar ZOAB 

(assistent). Het bestuur wil 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. Voor zover bekend zijn er in 2019 4 SZO-
leden gedegradeerd, dan wel in een lagere groep geplaatst. 
 

De Kaartcompetitie 
 

Op donderdag 11 april 2019 werd de afsluitende kaartavond van de kaartcompetitie 2018-2019 van de 

SZO gehouden. De winnaar van de laatste kaartavond was Hilly Wissink met 5.215 punten. Op de  

http://www.szozwolle.nl/
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tweede plaats eindigde Ulbe Posthumus met 4.979 punten. Derde eindigde Anthonia Bastiaan met 4.799 
punten. Op de vierde plaats eindigde Ralph Schinkel met 4.697 punten en Herman Snijder legde beslag 

op de vijfde plaats met 4.685 punten. De poedelprijs ging dit keer naar Ben Bastiaan met 4.049 punten. 
 

Op het moment dat Marinus Blankvoort de dagprijzen uitreikte, werd door de secretaris het eindklasse-

ment van de kaartcompetitie opgemaakt, omdat hiervoor de hoogste en laagste scores moesten worden 

afgetrokken. 
 

Mevrouw Hilly Wissink werd winnaar van de SZO kaartcompetitie van het seizoen 2018-2019 met 

30.027 punten. Op de tweede plaats eindigde Klaas Klaassen met 29.074 punten, gevolgd door Marinus 
Blankvoort op de derde plaats met 27.880 punten. Op de vierde plaats eindigde Wim Weuring met 

27.602 punten en Anthonia Bastiaan werd vijfde met 27.484 punten. Jan Bosscher werd zesde met 

27.412 punten en Ulbe Posthumus legde beslag op de zevende plaats, die recht geeft op de laatste geld-

prijs, met 27.381 punten.  
 

1. Hilly Wissink 30.027 punten  5. Anthonia Bastiaan 27.484 punten 

2. Klaas Klaassen 29.074 punten  6. Jan Bosscher 27.412 punten 

3. Marinus Blankvoort 27.880 punten  7. Ulbe Posthumus 27.381 punten 

4. Wim Weuring 27.602 punten     
 

De overige plaatsen waren er voor 8. Herman Snijder (27.050 pnt), 9. Fred Mulder (26.759 pnt), 10. Jan 

Lahuis (26.729 pnt), 11. Netty Mulder (26.495 pnt), 12. Ben Bastiaan (26.303 pnt), 13. Wim Berse 

(26.042 pnt), 14. Gerrit Kuiper (24.934 pnt), 15. Hans van der Veen (24.854 pnt), 16. Teun van Unen 

(22.006 pnt). 
 

De resterende deelnemers aan de kaartcompetitie kwamen op grond van artikel 6, lid 2 van het Kaart-  
reglement van de SZO, niet meer in aanmerking voor plaatsing in de eindrangschikking omdat zij drie of 

meer kaartavonden hebben gemist. Secretaris Jan Lahuis reikte aan Klaas Klaassen nog een extra prijs 

uit. Klaas behaalde op de eerste kaartavond op donderdag 20 september 2018 in het clubhuis van de 

Handbalvereniging Zwolle de hoogste score (6.076 punten) van alle 8 gehouden kaartronden van het 

seizoen 2018 - 2019. Aan hem werd een ingelijst certificaat met de bijbehorende prijs, een VVV-cadeau-
kaart t.w.v. € 10,= uitgereikt. 
 

De individuele winnaars van de acht kaartavonden waren achtereenvolgens: 
 

1. Klaas Klaassen 6.076 punten  5. Herman Snijder 5.688 punten 

2. Klaas Klaassen 5.569 punten  6. Klaas Klaassen 4.855 punten 

3. Gerrit Kuiper 5.030 punten  7. Fred Mulder 5.627 punten 

4. Hilly Wissink 5.441 punten  8. Hilly Wissink 5.215 punten 
 

Marinus Blankvoort reikte als organisator van de kaartcompetitie na afloop de prijzen uit. De wissel-

beker, die in eigendom blijft van de vereniging, is nu dus één jaar in het bezit van Hilly Wissink. Voor de 
eerste 7 plaatsen van het eindklassement werden ook de gebruikelijke geldprijzen uitgereikt. Voor de 

eerste prijs € 35,=, voor de laatste, zevende plaats € 5,=. Traditiegetrouw had Marinus Blankvoort op de 

laatste afsluitende kaartavond weer voor enkele hapjes gezorgd. De familie Bastiaan trakteerde de aan-

wezigen op lekkere bitterballen. En omdat het kort na de laatste avond ook Pasen zou zijn, had Marinus 

voor iedereen een bakje met eieren bij zich. Marinus Blankvoort reikte daarna nog twee VVV-cadeau-
kaarten uit aan Hilly Wissink en Hennie Hofstede, de beide kantinebeheerders van de Handbalvereni-

ging 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 ook voor twee attenties had gezorgd. 
 

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

2019-2020 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 2018-2019 twee trainings-
groepen. Eén groep traint in Emmeloord bij de v.v. Flevo Boys, onder leiding van Tiemen de Boer en Jan 

Jongman. Tiemen de Boer trad voor de zomervakantie terug en werd zijn plaats overgenomen door Age 

Albada. 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. De trainingsgroep in Emmeloord was ook in 

dit verslagjaar vrij stabiel en varieerde tussen de 6 en 12 leden, maar het baart het bestuur van de SZO 

wel zorgen. Alhoewel er zo nu en dan enige aanwas is, verlaten er op dat zelfde moment ook enkele leden 
de groep, zodat er geen sprake is van groei. Het bestuur spreekt de wens uit dat er in het komende sei-

zoen wel sprake van groei zal zijn. De trainingsgroep in Kampen is flink gegroeid en groeit nog steeds. 

Deze groep bestaat elke week uit 15 à 25 leden. Ook in de zomer van 2019 werd er door een groep 

fanatieke leden doorgetraind. Ook de technische avonden, die thans worden verzorgd door de 

Technische Commissie (TC), worden aan de trainingsavonden in Emmeloord en Kampen gekoppeld.  
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Spelregelwedstrijden SZO 
 

In het seizoen 2019-2020 werd gestart met een nieuwe opzet van de spelregelwedstrijden om de Derk 

Jan Klein Tijssink-bokaal. De Technische Commissie had vorig jaar reeds spelregelwedstrijden nà de 

trainingen geïntroduceerd. Nu werd het idee geopperd om de spelregelwedstrijden digitaal via de app van 
Socrative.com te doen. Na een uitvoerige discussie op de Algemene Ledenvergadering en de enquête, die 

vervolgens werd gehouden, heeft het bestuur besloten om met ingang van het seizoen 2019-2020 deze 

spelregelwedstrijden weer Clubkampioenschappen te noemen. Hieraan werd weer de naam van Derk 

Jan Klein Tijssink verbonden. Iedereen, die in het bezit is van een smartphone kan aan deze spelregel-

wedstrijden deel nemen. Het organiseren van spelregelwedstrijden en het onderhouden van spelregels is 
ook één van de doelstellingen in de statuten van zowel de COVS als de SZO, zodat daaraan thans weer 

gevolg wordt gegeven. Ook aan de winnaar van het seizoen 2018-2019 werd nog een beker en een bijbe-

horende Iris-cadeaukaart t.w.v. € 10,= uitgereikt. Aan het begin van het nieuwe jaar werd deze prijs op 

24 januari 2020 door Age Albade, lid van de Technische Commissie van de SZO, uitgereikt op de verlate 

feestavond van de traingsgroep Emmeloord. Met ingang van het seizoen 2019-2020 wordt er aan de win-

naar een vaste wisselbeker uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2020. Dit zal dan 
nà vele jaren weer de Derk Jan Klein Tijssink Bokaal gaan heten. 
 

Jeugdspelregelwedstrijden COVS District Oost  
 

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 in het vervolg geen jeugdspelregelwedstrijden meer te organiseren. Natuurlijk wordt er op 

Districts- en Landelijk niveau nog wel aan jeugdspelregelwedstrijden van de COVS gedaan, omdat dit 
een doelstelling is, die in de Statuten van de COVS is geformuleerd. In COVS District Oost werden in 

2019 geen voorronden jeugdspelregelwedstrijden en districtsfinales gehouden. Voor de landelijke finale 

die dit keer in Apeldoorn werd georganiseerd, werden twee teams van de v.v. Reutum ingeschreven. 
 

Nederlands Kampioenschap Jeugdspelregelwedstrijden COVS Nederland  
 

Op 1 juni 2019 werd in Apeldoorn de Landelijke Finale Jeugdspelregelwedstrijden van COVS Nederland 

gehouden. Door diverse afmeldingen deden er helaas slechts zes teams van tweetallen mee. Toch werd 
het een fijne en spannende dag en hebben de afwezigen veel gemist. 
 

Na de opening door Johan Suurd, portefeuillehouder Technische zaken van het Hoofdbestuur van de 

COVS, en de uitleg van de regels door wedstrijdleider Dick Visser, voorzitter van de LCS, werd er begon-

nen met een ronde meerkeuzevragen en vervolgens een ronde met beeldvragen. Vanaf het begin namen 

de teams van v.v. RSV uit Rucphen de leiding en gaven deze niet meer af en werd het snel duidelijk dat 

het voor titelverdediger Reutum moeilijk zou worden om de wisselbeker weer mee te nemen. De v.v. OSV 

komt uit Oud-Beijerland. 
 

Na een gezellige lunch en nog diverse ronden werd, namens de mensen van de administratie – Dick 

Visser en Erwin Dam – de volgende uitslag bekend gemaakt. De prijzen werden namens het VCN uitge-

reikt door Dick Visser, voorzitter van de LCS. 
 

1. RSV 1 – 120 punten 4. Reutum 1 – 97 punten 

2. RSV 2 – 110 punten 5. RSV 3 – 85 punten 

3. OSV 1 – 107 punten 6. Reutum 2 – 66 punten 
 

Aan Reutum dus de “schone” taak om volgend jaar de wisselbeker weer terug te winnen en dat is vol-
gens teamleider Theo Stevelink ook hun streven. Voorafgaande aan de prijsuitreiking sprak Gertie Schol 

namens de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o. zijn complimenten en dank uit aan de deelnemers, 

de wedstrijdleiding en administratie. Een speciaal woord van dank ging uit naar Henk van der Pijl, die 

niet alleen de catering maar ook het totale prijzenpakket, waaronder een persoonlijk aandenken voor de 

deelnemers, geregeld had. Ook Frans Haket van de SAO, die daaraan een steentje had bijgedragen, werd 

hierbij genoemd. Hopelijk kan COVS Nederland volgend jaar meer deelnemende voetbalverenigingen uit 
alle COVS-districten verwelkomen. 
 

Spelregelwedstrijden voor COVS-teams in COVS District Oost  
 

Het is het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. ook in 2019 niet gelukt om een spel-

regelteam op de been te brengen voor de spelregelwedstrijden voor COVS-teams. Ook dit jaar moest de 

SZO zich helaas afmelden. De leden van de Technische Commissie is gevraagd om eens te kijken of er 

eventueel mogelijkheden zijn om weer een spelregelteam af te vaardigen.  
 

De Scheidsrechtersvereniging Arnhem e.o. organiseerde in 2019 de Spelregelwedstrijden voor COVS-
teams in COVS District Oost. De Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. behaalde de eerste prijs, waar 

door zij zich plaatsten voor het NK Spelregels voor COVS-teams, dat in 2019 – in verband met hun 100-

jarig bestaan - zou worden georganiseerd door de Scheidsrechtersvereniging Enschede e.o.  
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Nederlands Kampioenschap Spelregels voor COVS-teams COVS Nederland  
 

Zaterdag 15 juni veroverde het spelregelteam van Rotterdam de eerste plaats op het Nederlands Kam-

pioenschap spelregels voor COVS-teams. In Enschede, waar de scheidsrechtersvereniging haar 100-jarig 

bestaan vierde, werd voor de derde achtereenvolgende keer de beker met de grote oren in ontvangst 
genomen. Om 11.30 heette Hans Reefman, voorzitter van Enschede, alle deelnemers en belangstellenden 

hartelijk welkom en legde Ron Sotthewes, voorzitter COVS Nederland, in zijn openingstoespraak het 

belang van spelregelkennis uit. Hierna kreeg wedstrijdleider Paul Reijbroek het woord en ging de finale 

van start. Hij legde het wedstrijdverloop uit en gaf aan dat Jeroen Haverkate (Enschede) bij de diverse 

rondes de vragensteller zou zijn. Naast de kampioen van 2018 (Rotterdam) werd het deelnemersveld 
gevormd door de districtskampioenen: Drachten (Noord), Deventer (Oost), Amsterdam (West I), Den 

Bosch (Zuid I) en Venlo (Zuid II). 

Als eerste was de ronde met schriftelijke vragen aan de beurt, gevolgd door een eerste ronde beeldvragen 

(via de app Socrative, zodat ook de belangstellenden in de zaal mee konden spelen). Na de lunch kwam 

de ronde mondelinge vragen. Bij de eerste tussenstand bleek al dat Rotterdam een grote voorsprong had, 

dat Drachten en Deventer om de tweede plaats zouden strijden en dat Venlo, Den Bosch en Amsterdam 
een nog grotere achterstand hadden. Na een tweede ronde beeldvragen en de ronde quizvragen kwam 

het grote moment. Rotterdam bleek de grote winnaar. Niet alleen Nederlands kampioen maar ook de 

individueel sterkste deelnemers. Hoewel er een barragevraag werd gesteld (twee deelnemers op de eerste 

plaats) bleek een dag later dat – na het bekijken van alle ingevulde antwoorden – een aantal juiste ant-

woorden niet meegenomen was, en dat de winnaar van de barrage ook na hertelling de meeste punten 
had gekregen. Het individuele klassement leverde het volgende resultaat op: 
 

Colin Prooi (Rotterdam) 121 punten 

Franklin Berg (Rotterdam) 120 punten 

Auke Sikke Broersma (Drachten) 111 punten 

Han Marsman (Deventer) 103 punten 

Abdel Afalah (Rotterdam) 102 punten 
 

De Zaalprijs leverde twee winnaars op, Isabel van Gilst (Rotterdam) en Nico Opstraat (Den Bosch). 
 

Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi COVS District Oost   
 

Op zaterdag 5 januari jl. organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) traditiegetrouw  

het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het Districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost 

werd dit jaar voor de 39ste keer gehouden. Van de 13 COVS-groepen uit District Oost, hadden zich er 8 

opgegeven om deel te nemen. De COVS-groep Doetinchem nam met twee teams deel. Tijdens het 

Voorzittersoverleg van maandag 29 oktober 2018 werd de loting verricht voor dit toernooi, dat gespeeld 

werd in twee poule van 4 en 5 COVS-teams. We waren voor het tweede opeenvolgende jaar weer te gast 
bij de v.v. KHC te Kampen. Gedurende het toernooi werd 4 keer een verloting gehouden om de kosten 

van dit toernooi enigszins te verlichten. Iedere ronde werden er leuke prijzen beschikbaar gesteld. Elke 

rond als 1e prijs een vleesschotel ter waarde van € 20,=. De overige prijzen waren slagroomtaarten, 

rollades en flessen witte of rode wijn. De verkoop van de loten werd ook dit jaar weer verzorgd door erelid 

Klaas Muis.  
 

Bestuurslid Hans van Bruggen had een blik aan spelers opengetrokken welke de uitstekende prestatie 
van vorig jaar, de tweede plaats, toch wel moesten kunnen evenaren. Maar wie moesten dat voor de SZO 

dan gaan doen? We hadden de beschikking over zeven veldspelers, namelijk: Tiemen de Boer, Thomas 

de Gier, Marco Hofstee, Remco Jongman, Vincent Smook, Kevin de Vries en Max Wolfkamp. Daarnaast 

hadden we Jarno Schoonhoven en Jonas van Bergen om ons doel te verdedigen, waarbij de speler die 

niet in het doel stond eveneens als veldspeler ingezet kon worden. Helaas konden we geen gebruikmaken 
van de voetbalkwaliteiten van Mark van Brug, wegens een onverwachte operatie die hij moest ondergaan 

en de werkgever van Robin van Gelder vond het belangrijker dat hij daar kwam opdagen in plaats van 

bij ons zaalvoetbaltoernooi. Na een bakje koffie, de nodige nieuwjaarswensen en even lekker bijgekletst 

te hebben, werd door coach Henk Maat aangegeven dat de kleedkamer opgezocht moest worden. De 

kraker tegen Deventer was ook dit jaar weer de openingswedstrijd van het toernooi. 
 

Voor scheidsrechters Henk Schrik en Peter Bies was het nog even onduidelijk wie de eerste wedstrijd 

van het toernooi mocht gaan fluiten, maar om exact 09.30 uur werd het startsein gegeven voor weer een 
mooie en gezellige dag zaalvoetbal. Het team van Deventer bleek een lastige tegenstander te zijn. Ze 

voetbalden iets makkelijker dan wij, maar toch bleven de echte grote kansen uit. Tegen de regels in werd 

een bal teruggespeeld op de doelman van Deventer en leverde dit ons een vrije trap op die snoeihard 

werd binnengeschoten door Thomas de Gier. 1 - 0 voor tegen Deventer. Helaas wisten we die voorsprong 

niet te handhaven, want miscommunicatie in onze verdediging en een aantal positiewisselingen zorgen 
ervoor dat we uiteindelijk met een 1 - 3 nederlaag afdropen. 

De tweede wedstrijd tegen Arnhem voetbalden we ook helemaal niet slecht. We pikten onze goaltjes mee, 

maar men weet dat je alleen drie punten scoort als je er meer maakt dan je tegenstander. Dat deden we 
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als team helaas niet, waardoor we onnodig ons tweede verlies moest incasseren. Arnhem won de 
wedstrijd met 2 - 3. De derde wedstrijd tegen Enschede gaf ongeveer hetzelfde beeld. We konden redelijk 

meekomen met de tegenstander, maar enkele slordigheden bij het inspelen van de bal werd door het 

team uit Enschede genadeloos afgestraft. Ook deze wedstrijd werd eveneens verloren met 1 - 3. 
 

Na drie wedstrijden stonden we onderaan met nog maar nul punten in de tas, net zoals onze volgende 

tegenstander Doetinchem II. Ondanks dat de kruisfinales niet meer te bereiken waren, streden we voor 

de eer en was onze doelstelling aangepast naar het ontlopen van de laatste plaats in de poule. Met 
passie en strijd werd er gespeeld, waarbij de strijd bij de spelers van Doetinchem af en toe wel iets over 

de grens ging. Het gevolg was dan ook dat zij driemaal een gele kaart voorgeschoteld kregen en daar was 

niets op af te dingen. Spelregeltechnisch hadden het er zelf meer kunnen zijn, maar wij konden niet echt 

doordrukken toen we in een overtal situatie stonden. Door een aantal goede individuele acties wisten we 

toch met een dik verdiende overwinning van het veld te stappen, uitslag 3 - 1. 
 

Als team hebben we een leuke dag gehad. De lunch werd door KHC prima verzorgd en wij danken bij 
deze nogmaals de arbitrage en de EHBO voor hun inzet deze dag. Hopelijk kunnen we in juni bij het 

veldvoetbaltoernooi in Voorst wel voor de ereprijzen meedoen. 
 

Nà de poulewedstrijden werden de kruisfinales gespeeld, waarvoor de nummers 1 en 2 van de poules 

zich hadden geplaatst. De winnaar van poule A, Deventer, nam het op tegen de nummer 2 van poule B, 

Apeldoorn. De winnaar van Poule B, Doetinchem I, nam het op tegen de nummer 2 van poule A, 

Enschede. Deventer zette met speels gemak (3 – 1) Apeldoorn op zij en Doetinchem plaatste zich met een 

nipte zege (1 – 0) voor de finale. Apeldoorn en Enschede speelden de troostfinale. Zij maakten er een 
mooi doelpunt rijk feest van, waarna Apeldoorn met 3 – 2 aan het langste eind trok. 
 

In de finale was de groep Deventer veel tè sterk voor het eerste team van de COVS-groep Doetinchem. 

Alhoewel Doetinchem aardig partij bood, lag de bal na 2 minuten reeds in het netje. Aangezien 

Doetinchem aanvallend niet echt “een vuist” kon maken, moest het uiteindelijk het onderspit delven met 

maar liefst 3 – 0. 
 

Na afloop werd de prijsuitreiking verricht in de kantine van de v.v. KHC. Nadat de voorzitter de nodige 

plichtplegingen had verricht door diverse personen, zoals de scheidsrechters, de EHBO en de bediening 
van de v.v. KHC te bedanken, werden de prijzen uitgereikt. Eddy de Gier gaf vervolgens het woord aan 

de erevoorzitter Jan Wissink, die zoals gebruikelijk de Fair Play bokaal, vernoemd naar “good old” Piet de 

Vos, uit zou reiken. De sportiviteitsbeker ging dit jaar “dik verdiend” naar de COVS-groep Arnhem, dat 

gedurende het toernooi niet één gele kaart incasseerde. 
 

Vervolgens reikte de voorzitter van de SZO de prijzen uit. Op de vierde plaats eindigde Enschede door in 

de troostfinale om de derde en vierde plaats met 3 – 2 te verliezen van Apeldoorn, dat derhalve beslag 
legde op de derde plaats. Zoals gememoreerd, prolongeerde Deventer zijn titel door de COVS-groep 

Doetinchem te verslaan. 
 

De eindstand luidde als volgt. 
 

1. Deventer 6. Nijmegen  
2. Doetinchem I 7. Zwolle 

3. Apeldoorn 8. Almelo  

4. Enschede 9. Doetinchem II 

5. Arnhem  
 

Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal COVS Nederland  
 

Op zaterdag 19 januari 2019 werd het NK Zaalvoetbal van COVS Nederland gehouden in Sporthal “De 

Brug” in Den Helder. De organisatie van dit zaalvoetbaltoernooi lag dit jaar in handen van COVS District 
West I, dat de organisatie had toegewezen aan de COVS-groepen Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en 

Zaanstreek. Door omstandigheden moest de COVS-groep Zaanstreek haar zaalvoetbalteam terug 

trekken. Na de spannende poulewedstrijden en kruisfinales luidde de einduitslag als volgt: 
 

1. Alkmaar  (West I)  5. Amsterdam  (West I) 
2. Venlo (Zuid II)  6. Drachten  (Noord) 

3. Boxmeer-Cuijk (Zuid II)  7. Deventer  (Oost) 

4. Zeeuws-Vlaanderen (Zuid I)   
 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van COVS Nederland, de heer Pol Hinke. De 

sportiviteitsbeker werd door Lid van Verdienste van COVS Nederland, de heer J. Lahuis, uitgereikt aan 

de Scheidsrechtersvereniging Amsterdam. 
 

IJssel- en Berkeltoernooi veldvoetbal COVS District Oost 
 

Op 26 juni 2019 ontving het bestuur van de SZO een e-mail met de volgende tekst: “Sportvrienden en 

vriendinnen. Na overleg met onze ‘rayonhoofden’ hebben het bestuur en de commissie IJssel- en Berkel-
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toernooi van de SZO (Zutphen) besloten ons toernooi van a.s. zaterdag niet door te laten gaan. Wij kun-
nen en willen ons geen vervelende omstandigheden op de hals halen gezien de verwachte warme voor-

spellingen. Wij wensen U allen een fijne vakantie. Vriendelijke groeten, Gerrit Pas, Jan Heppen en Gertie 

Brouwer toernooicommissie IJ en B.” Het IJssel- en Berkeltoernooi 2019 werd dus afgelast.   
 

Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal COVS Nederland 
 

Op 22 juni 2019 vond in Enschede het Nederlands Kampioenschap Veldvoetbal van COVS Nederland 

plaats. De organisatie was in uitstekende handen van de 100-jarige Scheidsrechtersvereniging Enschede 
en Omstreken. Onder prima weeromstandigheden streden tien teams om de felbegeerde wisselbeker. 

Winnaar werd het combinatieteam Venlo/Helmond dat in de door Jeroen van der Veen gefloten finale 

Deventer met 1-0 versloeg. Alkmaar pakte het brons door in de troostfinale om de 3e en 4e plaats te win-

nen van Enschede 1 door de benodigde strafschoppen beter te nemen. De COVS-groep Nijmegen werd de 

trotse winnaar van de Fair Play bokaal.   
 

Clubblad “Scheidsrechterskontakt” 
 

Nadat de Redactiecommissie in 2014 afscheid had genomen, is de secretaris van de SZO er ook in het 
verslagjaar 2019 in geslaagd om vijf leuke clubbladen van “Scheidsrechterskontakt” uit te brengen. Aan 

de 6 resterende SZO-leden zonder e-mail en/of internet, werd een gedrukte versie van het clubblad ver-

stuurd. 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 2019 

opnieuw als een digitale bladerbare pdf-versie uitgegeven. In 2019 werd de druk en de lay-out wederom 
verzorgd door de secretaris, zoals dit op de ALV van 27 maart 2017 werd besloten. De SZO-leden die iets 

van zich willen laten horen, kunnen en mogen altijd kopij aanleveren. De secretaris c.q. het bestuur zal 

dan beoordelen of er ruimte in het clubblad is om het artikel al dan niet te plaatsen aangezien zij zich 

het recht voorbehouden om correcties door te voeren en/of censuur toe te passen. 
 

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 tot de Algemene Ledenvergadering van 2017 
vanuit het bestuur door de beide portefeuillehouders aangestuurd. Op de ALV van 27 maart 2017 werd 

een nieuwe Technische Commissie geïnstalleerd. De heren Ivor Knol, Arjen van ’t Slot, William Smit en 

Age Albada traden toe tot deze commissie. Zij hebben in 2019 diverse activiteiten georganiseerd, zoals de 

technische thema- en spelregelavonden. Hans van Bruggen is namens het bestuur de portefeuillehouder 

die de TC aanstuurt. Door de installatie van deze Technische Commissie wordt het bestuur enigszins 
ontlast en krijgt zij weer meer tijd voor andere dingen. Op verzoek van de portefeuillehouder werd ook in 

het verslagjaar de organisatie van thema- en spelregelavonden voortgezet. Op de ALV van 2019 werd het 

TC-lid Arjen van ‘t Slot, voor een volgende periode van 3 jaar herbenoemd. 
 

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 25 maart 2019. Op de Algemene Ledenvergade-

ring bracht de kascommissie bij monde van de heer J. (Jan) Bosscher verslag uit. De kascommissie, in 

2019 bestaande uit de heren J. (Jan) Bosscher en J.W. (Jan Willem) Westendorp stelde de Algemene 

Vergadering, in Kampen bijeen, voor om het bestuur, in casu de penningmeester, décharge te verlenen, 

dat gepaard ging met een applaus. De heer Bosscher trad reglementair af. De heer Westendorp werd 
herbenoemd en de heer S. (Siem) de Jager werd benoemd in de kascommissie benoemd. Als nieuwe 

reserve bood de heer H. (Henk) Maat uit Zwolle zich spontaan aan. 
 

De Kerstbingo 
 

Op vrijdagavond 13 december 2019 organiseerde het bestuur van de SZO weer de traditionele Kerst-

bingo. Er hadden 31 leden van de SZO de moeite genomen naar het clubhuis van de v.v. KHC af te 

reizen. Daarbij hadden zij ook hun partners, introducees en kinderen meegenomen. Er waren uiteinde-

lijk 71 personen - 1 minder dan vorig jaar - aanwezig, inclusief de lieve kleine Noor, dochter van Sanne 
en Maurice en het barpersoneel van de v.v. KHC, de heer en mevrouw Pietersma. We kunnen echt wel 

spreken van een goede opkomst. Er waren echter ook enkele SZO-leden, die zich bij de secretaris had-

den afgemeld. Leden die normaal gesproken wel aanwezig zouden zijn geweest, maar door andere ver-

plichtingen en ziekte “verstek” moesten laten gaan. 
 

Nadat de voorzitter Eddy de Gier iedereen welkom had geheten, inclusief ons oudste lid Peter de Leeuw 

met zijn vrouw Willy - die door Fred en Netty Mulder waren opgehaald - gaf hij het woord aan Wout 
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Jongman, die deze avond evenals de voorgaande jaren de leiding zou hebben. De koffie/thee met cake en 
2 consumptiemunten waren zoals gewoonlijk voor rekening van de penningmeester van de SZO. 
 

De secretaris assisteerde dit jaar Wout Jongman bij de organisatie en Wilma, Lindsey en Remco Jong-

man zorgden voor de verkoop van de bingo-lootjes. Gedurende het jaar 2019 hadden Wilma en Lindsey 

ook de diverse prijzen ingekocht. 
 

We hadden dit jaar ook een primeur, want er werden 4 toegangskaarten voor de thuiswedstrijd van PEC 

Zwolle tegen FC Utrecht op 17 januari 2020 aan de prijzen toegevoegd. Wout Jongman had een leuke 

manier bedacht om deze kaarten zonder extra kosten voor bingokaartjes op een ludieke wijze aan de 
“man/vrouw” te brengen. Het bestuur van de SZO kan terugzien op een zeer geslaagde Kerstbingo. 
 

De voorzitter sloot omstreeks 23.15 uur de Kerstbingo van 2019 af. Namens het bestuur dankte hij een 

ieder voor zijn of haar komst en wenste iedereen prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een 

goede gezondheid voor 2020. 
 

Onderscheidingen 
 

In 2019 werden ook weer diverse mensen onderscheiden en gehuldigd. Dit gebeurde zoals gewoonlijk op 

de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019. Voor de bijzonderheden en de details verwijs ik naar 
de tekst van de paragraaf “Algemene Ledenvergadering 2019”, waarin hieraan aandacht werd besteed. 
 

De website van de SZO 
 

De (directe) informatievoorziening naar onze leden geschiedt in de eerste plaats mondeling op de trainin-

gen, vervolgens schriftelijk via convocaties, brieven en e-mails. Daarna via de website en tot slot voor de 

leden, die niet over een computer beschikken via het clubblad of via de gewone post. De secretaris tracht 

namens het bestuur iedereen zo goed mogelijk te bereiken en te informeren. 
 

Maickel Dijkstra is nog steeds de webmaster van onze website en de secretaris Jan Lahuis zorgt voor het 

dagelijkse beheer. René van der Elst is, als vertegenwoordiger namens het bestuur het eerste aanspreek-

punt voor de webmaster maar ook voor de leden. De website van Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., 

waar we trots op mogen zijn, wordt regelmatig bezocht. 
 

De website zal gaandeweg ook steeds meer informatie - ook vanuit het verleden – gaan bevatten. In de 
loop van 2019 zullen ook alle digitale nummers van het clubblad “Scheidsrechterskontakt” worden 

gepubliceerd. Ook de andere Reglementen en Bestuursbesluiten zullen op de website worden gepubli-

ceerd.  
 

De SZO-leden worden dan ook verzocht om de nieuwe website www.szozwolle.nl regelmatig te gaan 

bezoeken, zodat zij op de hoogte blijven van het “wel en wee” van de vereniging. 
 

Door de ingebruikname van de nieuwe website, zal geen gebruik meer worden gemaakt van de website 

van de COVS. Alle artikelen zijn verwijderd en er is alleen door middel van een link nog een verwijzing 

naar de nieuwe website. Op onze website zijn eveneens verwijzingen aanwezig naar de websites van de 

COVS en KNVB. In 2020 zullen ook links op de website worden geplaatst naar de adverteerders en de 

sponsoren, indien zij zich aandienen. 
 

COVS District Oost - Verenigingsbestuur COVS Nederland 
 

Na het afschaffen van de Districten van de COVS, wordt er zo nu en dan een Bestuurdersoverleg met de 

COVS-groepen belegd. Het Bestuurdersoverleg met de COVS-groepen ter voorbereiding op de te houden 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS Nederland van 18 mei 2019 werd belegd op 6 mei 2019 in 

het clubhuis van de Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o. en werd bezocht door Wout Jongman en 

Jan Lahuis. Dit overleg stond hoofdzakelijk in het teken van de verkiezing van een nieuwe Voorzitter 
COVS Nederland, waarbij twee kandidaten uit COVS District Oost waren betrokken. De besturen van de 

COVS-groepen moesten op de voornoemde vergadering hun eigen standpunten en meningen naar voren 

brengen.    
 

Het Voorzittersoverleg in de maand oktober van elke kalenderjaar werd gehandhaafd en in 2019 gehou-

den op 28 oktober 2019 te Deventer. Als vanouds wordt op het Voorzittersoverleg ook de loting verricht 

voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Hierbij waren de voorzitter en secretaris aanwezig. 
 

Door het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) werd op 18 maart 2019 weer een “Rondje langs de 

Velden” georganiseerd. Dit bestuurdersoverleg tussen COVS-groepen en het VCN vindt in alle Districten 

van de COVS plaats. Het overleg in COVS District Oost vond op genoemde datum plaats in Doetinchem. 
 

Hierbij werd andermaal aangedrongen op meer samenwerking tussen de diverse COVS-groepen om op 

deze wijze gehoor te geven aan het verzoek van de KNVB om hen te assisteren bij de begeleiding en de 
coaching van nieuwe scheidsrechters. De SZO heeft daartoe het overleg met de COVS-groepen SMO 

(Meppel) en SNO (Nijverdal) gecontinueerd. 
 



Jaarverslag 2019 secretaris Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o.    pagina 13 

 

KNVB District Noord - Oost 
 

Aangezien de COVS geen uitnodigingen meer krijgt voor de te houden scheidsrechtercursussen, komt de 

werving van nieuwe COVS-leden onder druk te staan. In de cursussen, gedoceerd door de KNVB, worden 

jonge mensen – met name bij voetbalverenigingen – opgeleid tot scheidsrechter. COVS-groepen werden in 
het recente verleden altijd uitgenodigd om de COVS te promoten. Een goede ontwikkeling is dat deze veelal 

jonge mensen lid kunnen worden van de COVS. 
 

Het bestuur van de SZO heeft daarom een andere werkwijze geïntroduceerd. Het bestuur heeft alle voetbal-

vereniging in ons werkgebied aangeschreven. Enerzijds voor een donatie, anderzijds om te laten weten, dat 

de SZO een toegevoegde waarde kan hebben bij de clubarbitrage van deze clubs. 
 

De voorzitter Eddy de Gier heeft in het seizoen 2019-2020 reeds diverse voetbalverenigingen bezocht om de 

(gewijzigde) spelregels voor het voetlicht te brengen. 
 

De KNVB District Noord-Oost organiseerde ook in 2019 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 dit 

beleidsterrein in Zeist geen “input” meer van de COVS komt. 
 

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 deze 

samenwerking tussen de COVS en KNVB evenals vorig jaar nog steeds onder druk. 
 

Sluiting 
 

Het bestuur van de SZO kan ook weer tevreden zijn over hetgeen in 2019 tot stand is gebracht. Ik heb 

net als de voorgaande jaren veel complimenten en waardering gekregen voor de wijze waarop ik in de 

afgelopen jaren het secretariaat van de SZO heb ingevuld en het clubblad “Scheidsrechterskontakt” heb 

verzorgd. Ik ben natuurlijk ook mens en niet feilloos, zodat er ongetwijfeld fouten zijn gemaakt. Ziet u 
dergelijke fouten, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan, maar verzoek u ook om deze fouten kenbaar te 

maken, zodat deze alsnog kunnen worden gecorrigeerd, in de hoop ze in het vervolg niet meer te maken. 
 

Alle activiteiten, die in 2019 hebben plaatsgevonden, heb ik met het Jaarverslag, dat voor u ligt, voor het 

voetlicht trachten te brengen. Ik hoop dat u dit Jaarverslag 2019 met plezier heeft gelezen. 
 

 

 

Zaandam, 31 december 2019. 
 

Namens het bestuur SZO,  

 
 

 

 

 

 
 

de secretaris Jan Lahuis. 


