Klaas Muis
Klaas Muis, een ongelooflijke “diehard” binnen de COVS, binnen de SZO, maar ook daar
buiten, voor zijn medemens, voor zijn naasten, maar ook voor de samenleving.
Klaas Muis heeft een geweldige staat van dienst binnen de SZO en binnen de COVS.
Ze zeggen wel eens “Over de doden niets dan goeds!” Nou, over de werkzaamheden van
Klaas voor de SZO en voor de COVS, raak je niet uitgepraat.
Natuurlijk had Klaas ook zijn nukken en was hij af en toe verbitterd, soms ook cynisch
en was het voor zijn omgeving soms “niet uit te houden”. Maar alles heeft zijn redenen.
Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om Klaas te leren kennen in zowel een
uitstekende periode in zijn leven als ook een periode met veel kommer en kwel. Klaas is,
was en bleef echter altijd dezelfde man met een duidelijke mening, maar ook soms wel
eens tè zwart-wit. Hij had vaak “het hart op de tong”. Maar alles heeft zijn redenen.
Eind 2007 werd door de toenmalige secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle
e.o., de heer Wim Weuring een speld aangevraagd voor Klaas Muis voor zijn vele verdiensten voor de SZO en COVS. De speld zou worden uitgereikt op de ALV van 2008.
Uitreiking van spelden aan jubilarissen wordt veelal gedaan door de voorzitter van de
vereniging. Toen mij de uitreiking ter ore kwam, heb ik in 2008 direct de toenmalige
voorzitter van de SZO, Hans van der Veen, gevraagd of ik deze bijzondere speld aan mijn
grote vriend Klaas Muis mocht uitreiken. Het uitreiken van de Gouden Scheidsrechter
van de COVS aan iemand met zo’n grote staat van dienst is een hele eer. Hans van der
Veen stond mij die eer toe.
Op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2008 werd door mij aan Klaas Muis de
Gouden Scheidsrechter van de COVS uitgereikt. De toespraak van destijds is nog in mijn
bezit. Het was voor Klaas op dat moment ook een hele emotionele gebeurtenis, waar hij
later nog vaak met mij over sprak.

Uitreiking van de Gouden Scheidsrechter op 17 maart 2008 in Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle.

Op de aanvraag om een dergelijke onderscheiding aan te vragen bij het Hoofdbestuur
van de COVS, stond de volgende – door Wim Weuring gegeven – beschrijving:
Lid van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) 29 december 1969 tot heden
Secretaris Technische Commissie SZO 1976 – 1977
Voorzitter Technische Commissie SZO 1977 – 1979
Secretaris Technische Commissie SZO 1982 - 1985
Bestuurslid Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 1985 - 1986
Voorzitter Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 1986 – 1992
Voorzitter COVS District Oost 1991 – 1994
Portefeuillehouder Technische Zaken Bestuur COVS Nederland 1994 - 1997
Voorzitter Technische Commissie SZO 1999 - 2001
Lid van Jubileumcommissie t.b.v. 75-jarig bestaan 1997 – 1999
Contactpersoon SZO t.b.v. de conditietesten van de SZO
Klaas was actief scheidsrechter voor de KNVB van 1969 tot en met 1992 en was daarna
vele jaren rapporteur voor de KNVB.
Van 1997 tot 1998 was hij lid van de Werkcommissie Scheidsrechterszaken van de
KNVB District Oost.
Aan Klaas werd de Zilveren Scheidsrechter uitgereikt op de Jaarlijkse Algemene Districts
Vergadering (JADV) van COVS District Oost op 25 april 1994.
*****
Ik, als secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), heb twee keer een
speld aangevraagd voor Klaas Muis. Voor het 40- en 50-jarig lidmaatschap van de COVS.
Op 31 mei 2010 brachten de (toenmalige) voorzitter Hans van der Veen en ik als
secretaris van de SZO een bezoek aan Klaas om hem thuis de 40-jarig lidmaatschapsspeld van de COVS uit te reiken, omdat deze abusievelijk – ook door mij – te laat werd
aangevraagd om uit te kunnen reiken op de ALV van 2010. Zo zie je, dat er ook nog wel
eens iets fout kan gaan.
Op de Algemene Ledenvergadering van de SZO op 30 maart 2020 werd door de voorzitter
van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., Eddy de Gier aan Klaas Muis de 50-jarig
lidmaatschapsspeld van de COVS uitgereikt.

Maar zoals ik reeds verwoordde, gaan mijn herinneringen aan Klaas terug naar eerdere
tijden. Klaas Muis werd voor mij een vriend. Ik vind nog steeds dat aan Klaas Muis de
Gouden Scheidsrechter uitgereikt had moeten worden op het 75-jarig bestaan van de
COVS op 2 juni 2007. Klaas voldeed ruimschoots aan de criteria die daarvoor gelden.
Toen op dat 75-jarig jubileum diverse COVS-coryfeeën werden gedecoreerd waaronder ik
zelf en Erevoorzitter van de SZO, Jan Wissink, heb ik de naam van Klaas Muis gemist.
Dat was het decor geweest, waarop Klaas, evenals Jan Wissink “recht” had. Helaas ging
destijds bij de verantwoordelijke bestuurders het lampje niet branden. Daarom ben ik
blij, dat ik dat in 2008 toch enigszins heb kunnen (mogen) rechtzetten.
Klaas heeft verschillende functies binnen de COVS bekleed. Binnen de SZO, maar ook in
COVS District Oost en zelfs in het Hoofdbestuur van de COVS. In de periode dat hij als
portefeuillehouder Technische Zaken/veld- en zaalvoetbal actief was in het Hoofdbestuur
organiseerde hij in die hoedanigheid ook de Jaarlijkse Algemene Vergadering van COVS
Nederland in Zwolle.
Klaas Muis en Roelof Kleiker haalden mij als landelijk secretaris in het Hoofdbestuur van
de COVS. Van en door hem leerde ik de COVS “van haver tot gort” kennen. In die periode
stond Klaas mij ook met “raad en daad” terzijde. Klaas betekende voor mij een geweldig
klankbord. Daarnaast reisden we samen met de vaste notulist van het BCN, Paul Metz,
vanaf Lichtmis (nabij Zwolle) naar de Hoofdbestuursvergaderingen van het Bestuur
COVS Nederland (BCN), welke veelal in Otterlo op de Veluwe plaatsvonden. In de auto
werden in dat uurtje reizen menig onderwerp besproken. Ik werd volledig bijgepraat over
de zaken, aangaande de COVS. Op die wijze leerde je elkaar ook beter kennen.
Ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van COVS Nederland, Govert van der
Borden organiseerde Klaas op 20 en 21 mei 1995 een formidabel weekend in Zwartsluis
en de Weerribben in de kop van Overijssel. Klaas was een “meester” in het organiseren
van activiteiten.
Er was vanuit de COVS ook grote bewondering voor de wijze waarop Klaas de functie van
portefeuillehouder Technische zaken/veld- en zaalvoetbal inhoud gaf. De voorstellen voor
de vergaderingen en de Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van COVS Nederland waren
altijd van uitzonderlijke kwaliteit. Sinds zijn aftreden in 1997 kwamen dergelijke voorstellen en adviezen niet meer voor. De wijze waarop ik nu de voorstellen voor ons bestuur
formuleer, komen hoofdzakelijk voort uit de “koker” van Klaas.
Zoals gezegd was Klaas een “meester” in het organiseren van activiteiten. Hij stond er om
bekend, dat de landelijke Jeugdspelregelwedstrijden tot in de puntjes waren geregeld. Hij
deelde als verantwoordelijke portefeuillehouder ook menige prijs uit aan COVS-leden of
aan de deelnemende jeugd bij de spelregelwedstrijden van de COVS. Klaas Muis was ook
een goed bespraakte man, die en public zijn woordje kon doen.

Klaas was ook heel betrokken bij de molestaties van de scheidsrechters. Bij mijn laatste
bezoek aan hem en Liena in december 2020 herinnerde hij mij aan een vergadering die
hij in 1995 had bijgewoond bij de KNVB in Zeist. Ik zegde hem toe om het “gewraakte
artikel” in het vakblad “de Scheidsrechter” weer op te zoeken. Dat heb ik terug gevonden,
maar ik was door zijn ziekte en door de Covid-19-pandemie nog niet in de gelegenheid
geweest om het bewuste artikel met hem te delen.
Door zijn – toch nog plotselinge – overlijden, kan dat helaas ook niet meer, maar in deze
“In Memoriam” plaats ik de foto van de delegatie van het Hoofdbestuur van de COVS, die
op de door Klaas gememoreerde datum een bezoek bracht aan de KNVB in Zeist.

Ook de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. zal Klaas Muis gaan missen. Niet door zijn
aanwezigheid, want hij deed zijn ding veelal op de achtergrond en in alle rust.
Nee, wij zullen hem missen door zijn hoedanigheid, zijn kennis en kunde van de COVS,
zijn gedrevenheid, zijn warme belangstelling en zijn organisatievermogen. Wij stonden er
elk jaar weer versteld van hoe hij tijdens het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi
zoveel loten aan de man bracht. Jaar in, jaar uit. Alhoewel de animo qua toeschouwers
enigszins terug liep, wist hij telkens weer ongeveer 8 boekjes met 100 loten aan de manvrouw te brengen. Dat leverde onze penningmeester steevast ieder jaar € 400,= op.
Een hele markante COVS-man, met veel kennis en kunde van onze organisatie, is van
ons heen gegaan. We zullen Klaas gaan missen!
Dat Klaas Muis moge rusten in vrede!

