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• Inhoud  clubblad  o.a. :  

 

• Vanuit het bestuur.  

 

• Verjaardagen. 

 

• Activiteitenlijst 

 

• “Vanuit de Vis(scher)kom”   

 

• Interview met..?    

 

• Wist u dat?  

 

• 2 Ingezonden reacties.  

          

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vanuit het bestuur….  

 

Beste leden van de SEO,  

 

Dit keer is het aan mij als 

aftredend secretaris om vanuit 

het bestuur het voorwoord te 

schrijven. Zoals jullie weten heb 

ik na zes jaar besloten het 

secretariaat over te gaan 

dragen. Jules Nelissen heeft 

zich verkiesbaar gesteld als secretaris. 

 

De afgelopen weken hebben voor het bestuur in het 

teken gestaan van de JALV. Diverse voorbereidingen 

zijn getroffen. Afgelopen week hebben we besloten dat 

de JALV om praktische redenen verplaatst wordt. De 

JALV zal nu plaatsvinden op dinsdag 17 mei om 20:30 

uur.  

Binnen de vereniging worden na een rustige 

coronaperiode weer verschillende activiteiten 

georganiseerd voor jong en oud. Zo was er afgelopen 

donderdag een FIFA toernooi, georganiseerd door de 

jeugdcommissie, in onze kantine. De opkomst was een 

groot deel van onze jongere leden en het was een 

geslaagde avond. De winnaar was de zich voor het 

bestuur verkiesbare lid Jules Nelissen. 

Het bestuur is afgelopen week bijgepraat over de 

voortgang vanuit de Diekman Commissie. Dit komt op 



 

 

de agenda van de JALV en onze 

leden zullen worden bijgepraat 

over de vorderingen tot nu toe. 

Tot slot wil ik iedereen 

bedanken voor het feit dat ik 

mij zes jaar heb kunnen 

inzetten als secretaris van de 

SEO. Uiteraard blijf ik een actief 

betrokken lid van onze 

prachtige vereniging. Daarnaast 

zal ik er samen met de nieuwe 

secretaris voor zorgen dat onze 

website actueel en up-to-date 

blijft.  

Vanuit het bestuur,  

 

Joshua Kuipers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verjaardagen bij de 

SEO!!! 

 

Niels Raaben   2 april 

Andre Monninkhof 8 april 

Dominic Blok     9 april 

Chris Neervoort  11 april 

Monique Elzinga   14 april 

Bert Barneveld  15 april 

Jesper Broek   17 april 

Bert Breman  18 april 

Patrick Langkamp  18 april 

Jaap Diphoorn  24 april 

Onno Rouwenhorst 27 april  

                                     

       

                                Gerard Ordelman  2 mei 

Rik Wiegerink   5 mei 

Douwe Boomsma  9 mei 

Chris Gerritsen  13 mei 

Joep de Ruiter  13 mei 

Ali Hayta   15 mei 

Gerrie Barneveld  19 mei 

Bram Vervoorn  23 mei                                                
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Verslag U16 toernooi in Portugal 
 

Op donderdag 10 maart zijn Wessel ten Damme, Tim Scholten 

(beiden geen SEO-lid), Remco Hoffmann, Marco Ribbink, Sam 

Holterman, Pepijn Blaak en ik (Roderick Klaver) naar Portugal 

gevlogen om als scheidsrechter deel te nemen aan het U16 

toernooi in Portugal. Hier deden grote clubs als Benfica, 

Sporting Lissabon en 

KRC Genk aan mee. 

Ook deed er een 

voetbalschool uit 

Enschede aan mee, 

de PFA.  

Op de 1e dag, 

vrijdag, regende het 

helaas de hele 

ochtend. S’ middags 

klaarde het op en 

kwam het zonnetje 

door.  

Op de vrijdag werden er op 2 locaties gespeeld. In Albufeira 

werd er gespeeld in het stadion van de lokale voetbalclub 

Municipal, Estádio Municipal de Albufeira. 

 En in het stadion van Silves Futebol Clube, Stadion Doutor 

Francisco Vieira. De 2e en 3e dag was er gelukkig wel veel zon 

en werd er alleen gevoetbald in het stadion van Municipal in 

Albufeira. Iedereen heeft gevlagd en gefloten, waardoor we 

altijd een Nederlands neutraal trio hadden.  

De samenwerking was erg goed en fijn en de sfeer was erg 

gezellig. Dankzij deze neutrale trio’s konden we de wedstrijden 

goed leiden en vooral leren van elkaar. Daarnaast werd er 

natuurlijk ook bij elkaars wedstrijden bekeken en tips gegeven. 

De finale werd gespeeld tussen Brøndby IF en Benfica. Deze 

stond onder leiding van Marco Ribbink, geassisteerd door Pepijn 

Blaak en mij. Na een spannende wedstrijd die eindigde in 1-1, 

won Brøndby na penalty’s. 



 

 

Rubriek ngezonden . 

“Hallo Joop,  

 Bedankt voor het sturen van de 

nieuwe Tiemeister. 
Leuke en interessante verhalen die 

jij weer tot leven hebt gewekt, 

complimenten hiervoor. 

 Joop, ik heb een vraag aan je.  

Jullie (SEO) hebben dacht ik een 

keer gelezen te hebben een 

aanwas van veel “jonge” leden 

gehad. 

Wat en hoe hebben jullie dit ten uitvoer gebracht of 

gerealiseerd? 

In onze vereniging Arnhem & Omstreken hebben wij 

helaas nog maar ongeveer 60 leden en ook hier slaat 

de ouderdom toe. 

Ondanks mijn leeftijd wil ik met het bestuur toch nog 

eens een poging wagen om nieuwe jonge leden te gaan 

werven ook 

b.v. bij de clubs langs te gaan om clubscheidsrechters 

enthousiast te maken. 

De SEO blijft voor mij persoonlijk nog steeds de 

bakermat van mijn Sr. Carrière maar ook als voorbeeld 

voor heel veel Sr. Verenigingen in ons land. 

Misschien heb jij/jullie tips of adviezen. 

  

Joop bedankt en fijn weekend 

 

Henk van Ettekoven” 
 

 

Antwoord redactie:  



 

 

Beste   Henk, 

Bedankt voor je reactie.. 

 

Wat het werven van nieuwe leden  hebben we een 

succesvolle formule. 

In ons clubgebouw worden veelal diverse cursussen 

gehouden van de KNVB. 

Zo ook scheidsrechtersopleidingen.. 

Wellicht heb je dit bij het voorwoord van ons 

bestuurslid ook al gelezen?  

Hierbij zijn wij ook aanwezig en als resultaat geeft zich 

zeker 70 % op als lid en dan veelal jonge leden die we 

enthousiast maken door hun z.g. aspirant lid te maken 

en ze b.v. deel te laten nemen aan onze trainingen. 

Vaak ontstaat dan een vaste jonge groep die ook veel 

ons clubgebouw bezoekt en zo vergroeid raakt met de 

club.. 

Het is nu al zo dat zij na de 

trainingen veelal rondom de bar alles 

al bezetten en waarbij wij als "oude 

knollen"  maar aan  de stamtafel 

mogen gaan zitten op onze 

wekelijkse  clubavonden. 

We organiseren ook 

ontspanningsavonden zoals darten, 

biljarten,  enz.  

Ook hebben we een speciale jongerencommissie 

Natuurlijk komt nu pas alles na de corona tot leven, 

waarbij ook wij het moeilijk hebben gehad.  

Maar de toeloop komt wel weer, merken we. 

Henk veel succes en ook een goed weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joop Visscher 

 



 

 

Aan redactie `n Tiemeister  

Heb weer met interesse het digitale 

clubblad gelezen. De directeur van 

Lammers en Kok, waarvan jij aangaf 

de naam niet meer te weten, is 

Gerrit Lansink. Met vriendelijke 

groeten,   

Henk Bolhaar. 

-------------------------------------------------------------- 

Activiteiten bij de SEO.  

12 april   paaskaarten    

20.30 uur 

21 april  Voorjaarsbingo  

20.30 uur 

10 mei  kaarten    

20.30 uur 

17 mei jaarvergadering  

20.30 uur 

20 mei Pub Quiz             19.45 

uur 

2 juni Darten, biljarten en 

tafeltennis   20.30 uur 

14 juni  kaarten  20.30 uur 

 25 juni  Eindeseizoensfeest    20.00 uur 

30 juni  jaarlijkse fietstocht    18.00  uur 



 

 

Tussen standen  

SEO- kaartcompetitie 

Hartenjagen. 

 

naam sept okt febr maart Totaal 

tussenstand 

Gerrit 152(1) 198 205(2) 210 

(1) 

745(1) 

Ruben 284 196(3)  232 712(3) 

Hennie 275 228 302 235 1040(6) 

Rindert 317 187(2) 218 234 956 

Bert 280 244   524 

Jaap 280 245 195(1) 261 981(4) 

Gerard 258 269 301 275 828(7) 

Amer  178(1)  252 430 

Chris 189(2)  348 252 789 

Edi  198 255 221(3) 674(2) 

Tonnie 205(3)    205 

Jan 221    221 

Justin 222  226 291 739(5) 

Hans 261    261 

Tim  303   303 

Bart  309   309 

Joop   216(3) 232 448 

Meindert   245  245 

Gerry   249  249 

Onno   324 215 

(2) 

539 

Vanwege gebrek aan deelnemers vond er geen vervolg 

van het klaverjassen plaats. 
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Vanuit de 

Vis(scher)kom….. 

 

 

Een vervelende periode op 

het moment dat ik dit 

neer schrijf, enkele weken 

terug. 

Wat is het geval? 

Er is nauwelijks 

competitievoetbal te zien 

op TV. 

Dit vanwege de spaarzame interlands die er worden 

gespeeld.  

Maar het feit doet zich wel voor dat er bijna 2 weken 

niet gespeeld wordt. 

Dus rest mij eigenlijk niets ander om eens een amateur 

wedstrijd te bezoeken en dan natuurlijk graag van een  

scheidsrechter afkomstig van de SEO. 

De amateurcompetitie komt thans in deze periode 

eigenlijk tijd te kort om alle wedstrijden in de 

competitie nog uit te spelen in sommige gevallen 

Gelukkig is er nu ook de zomertijd aan en zal er vast 

wel sprake zijn van die z.g. Engelse weken zoals die in 

Duitsland steevast worden genoemd. 

Eigenlijk ook wel dom van me omdat ik me thans 

realiseer dat veel clubs beschikken over een heuse 

lichtinstallatie. 

Ik moet wel bij blijven kom ik er achter. In mijn tijd, 

sorry zo oud ben ik blijkbaar….. , hadden veruit de 

meeste clubs geen lichtinstallatie op het hoofdveld, laat 

staan een kunstgrasveld. 



 

 

Dus is er heel wat ten goede gekeerd. Maar goed ook 

want ik kan me niet voorstellen hoe anders de KNVB 

het programma van deze competitie rond krijgt. 

Ook al die scheidsrechters zullen het nog druk krijgen 

Wat is er allemaal wel niet veranderd? .  

Veel scheidsrechters hebben thans assistentie van 

heuse neutrale assistenten.  

Wat een luxe denk ik dan maar! 

Bij ons toen hadden we meest die “vlaggers” die in de 

praktijk zich graag uit willen en wilden geven als de 12e 

man van hun team. 

Tjonge wat heb ik daar vaak veel mee te doen gehad. 

Alleen maar, zoals in mijn geval vaak wel het geval bij 

een beslissingswedstrijd of nacompetitiewedstrijd. 

Daar hadden we dan neutrale assistenten. 

Natuurlijk de mannen die hoger floten zoals in de 

hoofklasse hadden ook “neutrale grensrechters” zoals 

ze toen genoemd werden.  

En om toerbeurt moesten wij uit de scheidsrechters 

indelingsgroepen 2 en lager wedstrijden vlaggen in de 

hoofdklasse.  

 

Tegenwoordig is dat ook beter geregeld waarbij het 

gaat om ervaren 

assistenten die 

daar een speciale 

opleiding en 

begeleiding voor 

hebben gehad . 

Ook de kleding is 

veel beter 

verzorgd. Het is 

bijna ondenkbaar 



 

 

dat het arbitrale trio in verschillende outfit verschijnt. 

Het is nu eenheid van tenue 

Niks te klagen daar over zeg ik maar in de 

tegenwoordige tijd.   

 

Nog wat anders over het amateurvoetbal. 

Vaak zie ik in de krant weer een bericht dat er zich 

weer een club die normaal op zondag speelt volgend 

seizoen deel wil nemen aan de zaterdagcompetitie. 

Spelers willen zondags langer in hun nest blijven liggen 

denk ik maar na een avond stappen of met moeders 

naar de  koopzondag of naar de Grolsch veste. 

En de zondagcompetitie wordt langzaam uitgehold. 

Waar eindigt dit? 

Toch is het niet onwaarschijnlijk dat de KNVB  op het 

idee komt om alles op een grote hoop gooit en er een 

competitie komt waarbij de clubs dat zelf de keuze 

hebben wanneer op welke dag ze willen spelen. 

Nederland is eigenlijk een raar land.  

Nergens is dat zo. Een zaterdagcompetitie en een 

zondagcompetitie . . Vreemd als je goed na denkt. 

Dit meest voort vloeiend uit religieuze  gronden.  

Uiteraard dient men respect te hebben voor de 

zienswijze van anderen en daar rekening mee te 

houden. 

In Duitsland bijvoorbeeld heb je ook wel voetballers die 

de zondag vrij willen houden maar er is heus geen 

aparte zaterdagcompetitie. 

Dus let maar op. Binnen niet al te lange tijd komt de 

KNVB wel met een voorstel wat weer de nodige 

discussie te weeg brengt met standpunten etc. etc. 

Met protesten en voorstanders en een ledenraad die 

beslist(?) Echt Nederland dus… 



 

 

Bij deze zal ik niet verbaast zijn, als dat een keer door 

gaat, het gros van de wedstrijden dan op de zaterdag 

zal worden gespeeld en men een uitvalbasis heeft naar 

de vrijdagavond of de zondag zoals dat in de tweede 

divisie en ook in ons buurland het geval is.  

 

SEO -ers  fluit ze ..en goed ! 

Joop Visscher 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

• Peter Hulsmeyers er voor zorgde 

dat we vanuit de kantine weer naar 

buiten kunnen kijken? (foto) 

• Er een “Sahara-regenbui” zijn 

werk bijna weer ongedaan maakte?  

• Overigens Henny Nijboer zich hier 

voor ook meermalen verdienstelijk  

heeft gemaakt? 

• Het opvalt dat 

het SEO tuintje 

(foto) er weer 

goed verzorgt 

uitziet? 

• Het zeer zeker 

een verdienste is 

van onze tuinman 

Bert? 

• Henny Nijboer 

wel met veel 



 

 

interesse het voetbal volgt van de FC Twente 

vrouwen? 

• Dit getuige zijn aanwezigheid en belangstelling  bij 

een competitiewedstrijd ?. 

• Bij de Algarve cup in 

Portugal het ook voor de 

scheidsrechters wel een 

feestje was? (foto) 

• We een verslag hebben 

kunnen publiceren van 

deze uitzonderlijke uitstap 

van onze medeleden? 

• We nog steeds  

teleurgesteld zijn in het 

aantal vrouwelijke 

scheidsrechters in Nederland, dit  in tegenstelling 

tot het buitenland? 

• Ondanks het feit dat het vrouwenvoetbal toch wel 

een enorme impuls heeft gemaakt de laatste 

jaren? 

• We het nog altijd alleen maar,  zoals bij de SEO,  

het met onze Fijke moeten doen?  

• Er behalve een jongerencommissie er bijvoorbeeld 

een vrouwencommissie zou moeten zijn zoals wel 

in Den Haag het geval blijkt te zijn? 

• Eens zouden hebben vernomen dat de KNVB hier 

belangrijke stappen en actie in zou zetten? 

• We er echter nog niets van hebben vernomen? 

• We wel een uitspraak hebben van de KNVB zie 

hier…? 

“De mogelijke oorzaken dat vrouwen minder vaak 
gevraagd worden om te fluiten, zitten onder andere in het 
ontbreken van vrouwen in besturen en coördinerende 



 

 

posities. Daarnaast wordt het fluiten van wedstrijden bij 
het navolgen van ouderwetse, stereotyperende, normen 
gezien als een masculiene (mannelijke) functie. Hierdoor 
denken we bij het werven van nieuwe arbiters in veel 
gevallen eerder aan het benaderen van de heren- en 
jongensteams of voetbalvaders, dan aan de vrouwen- en 
meidenteams en voetbalmoeders. Volledig ten onrechte, 
want vrouwen blijken vaak dus best te willen fluiten en zijn 
ook bekwaam!”        Bron: KNVB website 

• We het hier wel mee eens zijn maar er niet verder 

mee komen? 

• SEO leden eens actie zouden moeten nemen om 

ook aan werving te doen zoals b.v. in familie en 

kennissenkring? 

• Gebleken is dat vrouwen of meisjes met het nodige 

talent en interesse sneller 

carrière kunnen maken in het 

vrouwenvoetbal? 

• Niek (foto) de barman van de 

SEO een wedstrijd moest 

leiden bij de v.v. GSV. 

• Hij toch niet naar de Glane is 

gegaan zoals een enkeling 

aangaf en die blijkbaar nog in 

het verleden leefde? 

• Ook niet naar het plaatsje 

Giesbeek bij Dieren waar ook 

een v.v GSV is?  

• Hij moest echter zijn in het 

dorp Geesteren? 



 

 

• Nu bleek dat tot overmaat van ramp daar STEVO al 

vele jaren speelde? 

• Het dus ook niet juist was?  

• Blijkt toch dat er ook in Gelderland een plaatsje 

Geesteren bestond en zelfs bestaat(!) en  hij daar 

moest zijn ? 

• Hopelijk alles goed is gekomen en hij zonder 

problemen op de goede plaats is aangekomen en 

hij een prima wedstrijd heeft geleid? 

• Eens vernomen dat in het verleden vaak hiermee 

een fout is gemaakt? 

• Het maar een grapje is van de samensteller van 

deze rubriek maar het toch voorgekomen is? 

• Deze het op prijs zal stellen dat als er leuke 

voorvallen zijn bij de SEO en lezers dit doorgeven 

aan de redactie? 

• We niet moeten vergeten dat de jaarvergadering 

NU op 17 mei wordt gehouden? 

• Deze zeer belangrijk lijkt te worden? 

• Dit aangaande de mogelijke veranderingen op het 

Diekmancomplex en met het oog op de 

aanwezigheid straks voor FC Twente?  

• Op de Club…. 

Een aantal mannen 

kleden zich om in de 

kleedkamer van de club. 

Een mobiele telefoon 

gaat af en een van hen 

begint een gesprek. 

Iedereen in de 

kleedkamer luistert mee.  

Man: “Hallo” een 

vrouwenstem klinkt:  



 

 

“Schat, ik ben het. Ben op 

je op de club?”Man: “Ja!” 

Vrouw:”Ik ben aan  

het winkelen en ik heb een 

onwijs mooi jasje gezien.  

Het kost maar 1000 euro.  

Mag ik het kopen?  

Man: “Natuurlijk als  

je het mooi vindt moet je 

het kopen” Vrouw: 

”Ik ben ook nog even langs 

de Mercedesgarage gegaan.  

Ik heb de nieuwe 2022 modellen gezien. eentje was er 

zo mooi.  

”Man: “Hoeveel kost die?” Vrouw: 110.000 euro.”  

Man: OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires 

erbij. 

”Vrouw: “Geweldig! Oh, ja nog een ding.  

Het huis dat we vorig jaar zo graag wilden kopen, staat 

er weer te koop.  

Ze vragen 950.000 euro.”  

Man: “Nou breng maar een bod uit.  

Biedt maar 900.000 euro.” 

Vrouw:”OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je.” 

Man:”Ik ook van jou.”  

De man hangt op……De andere mannen in de 

kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.  

 

Dan vraagt hij: “Weet iemand van wie deze GSM is?” 

 

 

Voor alle zekerheid toch even nagevraagd : Het bleek 

niet bij de SEO gebeurd te zijn. ………………… 

 



 

 

In gesprek met  
 

Roderick Klaver. 

 

1. Naam en leeftijd? 

Roderick Klaver, 19 jaar 

 

2. Partner? 

Geen 

 

3. Loopbaan? 

Ik ben in 2016 begonnen met fluiten. Hiervoor heb ik 

de cursus pupillenscheidsrechter gevolgd. In het 

voorjaar van 2018 heb ikde cursus 

verenigingsscheidsrechter gevolgd bij de SEO en in het 

najaar van 2018 ben ik geslaagd voor de SOIII. Sinds 

dien fluit ik voor de KNVB en op dit moment fluit ik in 

Jeugd D. En zaterdag 09-04-2022 heb ik mijn debuut 

gemaakt bij de senioren in de 4 e klasse zaterdag! 

 

4. Beste scheidsrechter nationaal? 

Danny Makkelie 

 

5. Beste scheidsrechter internationaal? 

Danny Makkelie 

 

6. Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt? 

U16 Toernooi in Portugal met wat andere SEO-leden! 

 

7. Wat is het vervelendste dat je hebt meegemaakt? 

Fysiek bejegend worden na een wedstrijd door een 

speler die ik met rood van het veld had gestuurd. 

 



 

 

8. Heb je er nog alles voor over om te promoveren? 

Zeker. 

 

9. Ben je tevreden over onze COVS groep / SEO?  

Moet er iets worden veranderd? 

Ik ben hartstikke tevreden. Het zou natuurlijk helemaal 

top zijn als er elke week veel mensen komen trainen en 

daarna gezellig in de kantine en drankje komen doen. 

 

10. Wat is jouw sterke kant van het fluiten en wat jouw 

zwakke kant?  

Ik denk dat je je 

altijd als 

scheidsrechter kan 

blijven 

ontwikkelen en dat 

er genoeg 

verbeterpunten zijn 

maar als ik er één 

moet noemen dan 

zou ik zeggen. 

 

 

 

11. Aan wie mogen we de volgende keer deze vragen? 

Stefan Leverink. 

 

12. Wil je nog iets kwijt? 

Leuk format.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Van links naar rechts : 

Docent Ernst van der Hoek, Jeroen van der Veen, , Bjorn van 

der Veen, Pim Weghorst (NOT), Jorg Ordelmans (SAO) Teun 

van der Velden, Tom Leussink, Jules Nelissen, Monique Elzinga, 

Remco Hoffmann, Pepijn Blaak, , Mick Landman, Bram Lodder, 

Roderick Klaver, Martin Kruimelaar(SAO), Erwin Volmer,  

(deelnemer Joshua Kuipers was niet aanwezig op deze foto) 

 

Cursus praktijkbegeleider bij de SEO. 

 

Op maandag 11 april is de cursus 

praktijkbegeleider afgerond die werd gehouden 

bij de SEO. 

17 personen  waarvan liefst 14 van de SEO 

deden succesvol aan deze cursus mee. 

 



 

 

Bestuur SEO. 

 

Hans Reefman  voorzitter  

06-51896833      Email: 

hansreefman@gmail.com   

 

       

 

 

Joshua   Kuipers  secretaris  

06-18147446     

Email:joshuakuipers95@gmail.com                                                               

 

 

 

Bart Lagerwaard  

penningmeester  

06-42829406  Email: 

lagerwaard.bart@gmail.com                                                            

 

 

 

Arnold Spin    

06-12613454   Email: 

spinarnold@gmail.com                                                        

 



 

 

Remco Hoffmann. Stille 

periode contact   

06-57936711   Email:  

remcohoffmann@hotmail.com  

                                                               

            

 

 

Marco Ribbink   

06-36005096  Email:marcoribbink@live.nl                                                                    

 

 

 

 

 

Henny Nijboer 06-51370083      

hgnijboer@kpnnet.nl                                                                     

 

 

 

 

 

De volgende Tiemeister komt uit op 

15 mei of iets eerder.  

Dus nog voor onze jaarvergadering 

op 17 mei.  (JV) 

mailto:remcohoffmann@hotmail.com
mailto:hgnijboer@kpnnet.nl

