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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Als eerste wil ik stil staan bij waar een aantal leden de laatste maand(en) mee te 

maken hebben. Denk hierbij aan het ontvallen van goede bekenden/familie, 

onderzoeken in het ziekenhuis, ziekte en andere bijzondere persoonlijke 

omstandigheden. De wereld lijkt dan stil te staan. De arbitrage, je hobby is dan 

bijzaak. Het bestuur wenst iedereen ook veel sterkte in deze moeilijke tijd(en). 

De maatschappij verandert en respect en acceptatie door de voetbalverenigingen, 

coaching, begeleiders, spelers en supporters neemt af. De verruwing in en op het veld 

en erom heen neemt toe. Helaas is er weer een jeugdwedstrijd van een lid van ons 

gestaakt dit jaar. Ik vraag mij ook soms af hoe moet dit verder. Geen wonder dat er 2 

ervaren scheidsrechters de fluit aan de wilgen hangen. Ik heb zelf dit jaar ook allerlei 

verwensingen over mij heen mogen ontvangen.  Al deze incidenten moeten 

doorgegeven worden aan de KNVB. De KNVB neemt hopelijk passende maatregelen. 

Helaas horen wij nooit welke maatrelgelen er worden en zijn opgelegd. 

Op de nieuwjaarsreceptie hebben wij onze zorgen uitgesproken over de terugloop 

van het aantal scheidsrechters. De boodschap is bij de KNVB ook binnen gekomen. Er 

wordt in ieder geval met elkaar over gesproken. Wij wachten vol belangstelling af 

welke acties er vanuit de KNVB gaan plaats vinden. Het werven en opleiden van 

nieuwe (club) scheidsrechters zal volgens ons met een persoonlijke benadering 

moeten plaats vinden.  Een link openen met een het in schrijven voor een cursus is 

onvoldoende. Organisatorisch moet het ook goed zijn. Afspraak is afspraak zeggen wij 

altijd. Als er iets niet kan of om een andere redenen iets niet door kan gaan neem dan 

contact met elkaar op en ga in gesprek. 

Momenteel loopt er een KNVB-cursus scheidsrechter coördinator. Hopelijk hebben 

de cursisten veel aan de informatieve bijeenkomsten en kunnen ze het in de praktijk 

toepassen. Er is inmiddels gestart met een KNVB-zaalvoetbalscheidsrechters cursus. 

In april wordt er gestart met een pupillencursus bij CEC. Bij voetbalvereniging FC Ter 

Apel is men ook gestart voor de werving voor cursussen.  Heeft uw vereniging 

belangstelling voor een cursus of bijscholing van uw clubscheidsrechters dan horen 

wij dat graag. 

Wij kunnen terugkijken op een bijzondere Algemene ledenvergadering. Ons lid, en 

“oud-bestuurslid” Ab Jagersma is tijdens de Algemene ledenvergadering benoemd tot 

Lid van Verdienste van onze vereniging. Ab werd totaal verrast door onze koning 

Willem Alexander. In bijzijn van zijn vrouw Elly en familieleden en kennissen mocht 

burgermeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden Ab benoemen tot 

Ridder van Oranje-Nassau.  
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Tijdens de Algemene ledenvergadering is binnen de COVS het jongste bestuurslid benoemd bij de 

HZOD Bart Zinger. Hij wordt binnenkort 18 jaar. Het bestuur is blij met de komst van Bart. De 

gemiddelde leeftijd van het bestuur is in één klap sterk gedaald. Wij zien de samenwerking met 

vertrouwen tegemoet. Bart heeft al een half jaar meegedraaid in het bestuur. 

In de Algemene Ledenvergadering is er gestemd over de keuze van ondergrond van de training. Na 

het tellen van de stemmen was de meerderheid voor het trainen op de huidige locatie, het kunstgras 

van de hockeyvereniging. Het bestuur gaat in gesprek met de hockeyvereniging en waren blij dat 

onze leden voor hun locatie hadden gekozen. Het bestuur gaat een 1-jarig contract afsluiten. 

In de week van 16 t/m 20 april voetbalt het voortgezet onderwijs in de gemeente Emmen om de eer. 

Alle leden die hier fluiten wensen wij veel succes. 

Met sportieve groet,  

Theo Hein voorzitter 
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Onderwerp:  Bertus Ebelties krijgt Zilveren Scheidssrechters speld KNVB   

Afgelopen donderdag heeft Bertus Ebelties de Zilveren Scheidsrechtersspeld van de KNVB 
ontvangen. De 51-jarige inwoner van Nieuw-Amsterdam kreeg de onderscheiding en de 
bijbehorende oorkonde uit handen van scheidstrechterbegeleider Joop Brussen. 

Ebelties fluit al onafgebroken twintig jaar voor de KNVB. Daarnaast fluit hij veel wedstrijden als 
clubscheidsrechter bij verenigingen in de omgeving van zijn woonplaats. Ook is hij elk jaar actief op 
het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Emmen. 

Brussen roemde de inzet van Ebelties. Hij gaat meestal op de fiets of per openbaar vervoer naar zijn 
wedstrijden. Naast het fluiten is hij betrokken bij de arbitrage bij voetbalvereniging DZOH. Tevens is 
hij lid van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD) waar hij ook 
kantinebeheerder is. 
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Onderwerp:  Pinnen in de kantine! 

Het bestuur heeft het mogelijk gemaakt dat u vanaf nu niet alleen meer met contant geld kunt 

betalen. Er is een mobile paslezer aangeschaft, waarmee u vanaf nu met uw bankpas kunt pinnen. 

Weer een stap verder in het gebruiksgemak in de kantine. Zo kan er nu bij verhuur direct worden 

afgerekend.  

De beheerders zullen per direct worden geïnformeerd.  

Onderwerp:  AED Cursus 

Op maandag 12 maart werd er in ons clubhuis “De Meerfluit” een cursus AED gegeven. Deze avond 
stond onder leiding van Klaas Mulder uit Westerbork. Er werd gewerkt met een echte AED en 2 
poppen. Er waren 9 leden die van deze cursus gebruik hebben gemaakt. Het was een zeer geslaagde 
avond. De deelnemers van de cursus ontvangen binnenkort hun bewijs van deelname. 

Onderwerp:  Gratis naar FC Emmen 

Dit jaar heeft onze vereniging vier seizoenkaarten op de Oost Tribune van FC Emmen. De wedstrijden 

van FC Emmen staan op onze website vermeld. Heeft u als lid of donateur belangstelling om een 

wedstrijd te bezoeken dan kunt u kaarten reserveren bij Rennie Moes. Zijn e-mail adres is: 

moes.r@telfort.nl.  Telefonisch is hij bereikbaar op 06-23133917. Wij wensen FC Emmen veel succes 

in het nieuwe seizoen. 

Onderwerp:  Incasso 

In april zal de jaarlijkse incasso plaats vinden van de contributie bij onze leden en donateurs. De 

voetbalverenigingen ontvangen voor hun donateurschap een nota. Mocht u als lid of donateur 

problemen hebben met het tijdstip van de incasso dan kunt u contact opnemen met de 

penningmeester Richard Vos. Zijn e-mail adres is : richard.covs@ziggo.nl of mobiel: 06-15 20 93 03. 

Onderwerp:  PUB-Quiz 

Donderdagavond 12 april gaat onze scheidsrechtervereniging op zoek naar de voetbalkenner van 

Zuid-Oost Drenthe. Om 19.30 uur start de quiz en de deelname aan de quiz en de koffie is gratis.  

Anton Panneman uit Muntendam heeft een interessante voetbalquiz samengesteld. Iedereen die zijn 

voetbalkennis wil testen is welkom. Er zullen uiteraard vragen worden gesteld over spelregels maar 

ook zijn veel vragen over clubs en spelers. Eeuwige roem wacht op de winnaar. 

mailto:moes.r@telfort.nl
mailto:richard.covs@ziggo.nl
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Onderwerp:  Koninklijke onderscheiding voor Ab Jagersma 

Emmen / Noord-Sleen - Ab Jagersma uit Noord-Sleen is gisteravond benoemd tot lid in de orde van 
Oranje Nassau. Hij kreeg tijdens de jaarvergadering van scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost 
Drenthe (HZOD) in het clubgebouw op sportpark De Meerdijk in Emmen de versierselen opgespeld 
door burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden. 

De 70-jarige Jagersma kreeg de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote staat van dienst voor 
de voetbalarbitrage. Daarvoor kreeg hij in januari uit handen van commissaris van de Koning Jetta 
Klijnsma al de ‘Gouden Scheidsrechtersfluit’ toegekend. Een waarderingsprijs door collega's uit 'het 
vak'. De HZOD benoemde Jagersma gisteravond bij zijn afscheid als bestuurslid tot lid van verdienste. 

Jagersma wordt door velen gekwalificeerd als een echte duizendpoot. Hij vervulde in de voorbije 
decennia talrijke kader- en bestuursfuncties: voorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid, 
coördinator jeugdspelregelteam, redactielid van het clubblad, webmaster en lid van de 
onderhoudscommissie. Wat echt aanspreekt in zijn aanpak is de zeer betrokken wijze waarop hij zijn 
werkzaamheden verricht. 

Jagersma is inmiddels ruim 25 jaar actief als KNVB-scheidsrechter, fluit wekelijks nog steeds met veel 
plezier zijn wedstrijden. Ondanks zijn vertrek uit het bestuur blijft Jagersma als vrijwilliger nog volop 
actief voor de scheidsrechtersvereniging HZOD.  

 

Bijschrift foto: Ab Jagersma (70) uit Noord-Sleen werd donderdagavond benoemd tot lid in 
de orde van Oranje Nassau. Op de foto krijgt hij de felicitaties van zijn vrouw Elly en 
burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden. (Bron: tekst en foto's: Theo 
Hein) 
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Onderwerp:  SWB spelers behalen certificaat pupillenscheidsrechter 

Net als vorig jaar heeft SWB (een samenwerkingsverband tussen vv Schoonebeek en Weiteveense 
Boys) een pupillen scheidsrechters cursus gehouden. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis en 
ervaring van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid-Oost Drenthe (HZOD), die sinds enkele 
jaren diverse cursussen verzorgt m.b.t. opleiding en begeleiding van scheidsrechters. 
De HZOD doet dit onder meer door het aanbieden van een korte opleiding, waarin alle facetten van 
de jeugd- en seniorenvoetbal aan bod komen. 
 
Ditmaal werd de cursus in de kantine van Weiteveense Boys gegeven. 
Onder leiding van docent Edgar Voortman werd aan de jongens en meiden niet alleen de theorie 
uitgelegd, maar ook de praktijk, een wedstrijdje fluiten, kwam in de cursus aan de orde. Dit ging de 
cursisten goed af. Volgens Edgar Voortman zaten er zeker aspirant scheidsrechters tussen. De 
doelstelling van de cursus was om ze te helpen bij hun verplichte spelregelvragen van de KNVB en 
natuurkijk om nieuwe jeugdscheidsrechters te werven. Het eerste is zeker gelukt, en hopelijk zien we 
hun nog weer als arbiter op het veld terug bij de vereniging. 
 
De scheidsrechtercommissie is van mening dat het opleiden van eigen jeugdscheidsrechters een 
gezonde zaak is binnen het verenigingsleven en is daarom trots op de nieuwe lichting gecertificeerde 
jeugdscheidsrechters. 
Zij zijn immers voor de vereniging onmisbaar, omdat zij het mogelijk maken dat hun jongere 
clubgenoten elke zaterdag kunnen spelen onder leiding van geschoolde scheidsrechters. 
 
De gediplomeerde aanwinsten voor het scheidsrechterskorps van SWB zijn: 
Ian Wesseling, Stan Hegen, Mark Steffens, Jasmijn Wesseling, Laura Wenneker, Robert Scherpen, 
Noa Eikens. 
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Onderwerp:  Zeevissen 

Op vrijdag 22 juni a.s. of zaterdag 30 juni a.s. hebben wij het voornemen om te gaan zeevissen. 

Graag willen wij weten of jullie zin hebben om deel te nemen aan deze gezellige activiteit. 

 

We vertrekken met de boot “Fish-Hunter” vanuit Delfzijl en gaan daarna in de Eems op makreel  

en kabeljauw vissen.  

 

Over de vertrektijd wordt u t.z.t. geïnformeerd. Kosten voor deelname zijn minimaal € 50,- per 

persoon. Consumpties zijn voor eigen rekening en optioneel is een barbecue aan boord van de “Fish-

Hunter”. 

 

Indien u belangstelling heeft voor deze nieuwe activiteit, meldt u zich aan bij de secretaris van COVS 

HZO Drenthe via robert.bruining@hotmail.com 
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