Juni 2018

Onderwerp:

Vanaf de bestuurstafel

Wij feliciteren FC Emmen met de promotie naar de Eredivisie. Een prestatie van
formaat. Hopelijk zien wij mooie wedstrijden in ons mooie Drenthe. Natuurlijk ook de
felicitaties aan vv VIOS die haar jubileum mocht vieren.
Het voetbalseizoen sluiten wij met elkaar af op zaterdag 16 juni om 17.00 uur bij ons
clubhuis met een BBQ en de landelijk bekende zanger Chris de Roo. Tevens wordt er
een grote verloting gehouden. Heb je nog iets liggen neem het mee.
In april zijn afgevaardigden van de zeven noordelijke COVS-verenigingen bijeen
geweest in ons clubhuis. Onze landelijke voorzitter Pol Hinke heeft ons aan de hand
van stellingen laten nadenken over de wensen en verbeteringen binnen de COVS. Het
verslag treffen jullie als aparte bijlage aan in de mail. In oktober komen de noordelijke
COVS-verenigingen weer bij elkaar.
Felicitaties aan de cursisten scheidsrechter coördinator, pupillencursus bij CEC en de
cursus zaalvoetbal. Een boost voor de arbitrage in Zuid-Oost Drenthe.
Vanaf 25 mei is de wet op de privacy van kracht. Er is een document opgesteld hoe
wij als HZOD met uw gegevens omgaat. Inzage kan via de secretaris Robert Bruining.
Op 21 Juni zal onze vereniging de interland van de Stedenkring Bokaal fluiten in
Hebelermeer Duitsland. Aanvang 17.00 uur. Na het spelen van de volksliederen
voetballen prominenten uit Emmen e.o. tegen de prominenten uit Emsland. In de rust
is er een penalty bokaal. De arbitrage wordt verzorgd door Theo Hein, Jannes
Lankhorst en Wubbo Warrink.
Onze vereniging is aanwezig op de finale dag van de Beltona-Cup in Enschede op 23
juni bij cvv Sparta. De arbitrage van de HZOD bestaat uit Martijn Tempel, Daniel
Dorgelo en Rick Boxem.

Inhoud nieuwsbrief

Vanaf de bestuurstafel
Blz. 1
Financiën
Blz. 3
Oefenwedstrijden
Blz. 3
Clubkas Campagne
Blz. 3
Johan Sulmann
Blz. 4
Coördinator cursus
Blz. 5
Cursus CEC
Blz. 6

Wij hebben in april gesprekken gevoerd met het Drents Verbond. Een initiatief van FC
Emmen om amateurverenigingen in Drenthe te laten samenwerken op veel gebieden.
Als scheidsrechtervereniging kunnen wij hierin een mooie rol vervullen. De
aansluiting wordt bekrachtigd bij de wedstrijd tussen FC Emmen tegen de selectie van
het Drents Verbond tijdens de open dag van FC Emmen op 15 juli. De wedstrijd staat
onder leiding van Douwe Pals, Robert Bruining en Raymond Zuidema.
Dinsdag 4 September om 19.30 uur zal het voetbalconvenant gemeente Emmen
worden ondertekend in het stadion van FC Emmen. De voorzitters van de
deelnemende verenigingen zullen onder toeziend oog van de wethouder sport René
van de Weide het document ondertekenen. Kevin Blom zal aansluitend zijn
ervaringen met ons delen. Alle leden, donateurs, donateur verenigingen, club
scheidsrechters en clubassistenten zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
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15 September is er om 17.00 een bijzondere wedstrijd tussen de Treffers en FC de Rebellen. Een
team van oud-voetballers en BNN-ers o.a. John de Wolf, Dirk Kuyt, Andy van der Meiden, Hugo Borst
etc. Het bestuur zal de arbitrage nog invullen.
In maart heeft Sport Stroom Drenthe een energiescan gedaan voor ons clubgebouw. Hier kwam naar
voren dat onze koelkast veel stroom verbruikt. Deze wordt vervangen door een energiezuinige. Het
bestuur heeft ook besloten om zonnepanelen te plaatsen op het clubgebouw waardoor wij bijna
zelfvoorzienend zijn. De verwachting is dat wij deze investering in 4 jaar terugverdienen. Tevens
stappen wij over naar een andere aanbieder van tv-zenders. Meer zenders en ook nog goedkoper
dan de huidige provider.
Scheidsrechter Johan Sulmann heeft de fluit aan de wilgen gehangen. Vele wedstrijden heeft Johan
gefloten voor de KNVB en zijn club SVBO. Een verslag kunt u verderop lezen.
De gehele zomer kan er getraind worden. Het clubhuis is niet standaard geopend, omdat er geen
kantinediensten worden gedraaid. Het bestuur is nog in overleg met FC Emmen om onze 1e training
in het stadion te houden met de hoofdtrainer Dick Lukkien. Zodra er meer bekend is worden jullie
hierover geïnformeerd.
Elk jaar ontvangen wij 4 seizoenkaarten van FC Emmen omdat wij de arbitrage van de
oefenwedstrijden van de jeugdteams verzorgen. Wij gaan ervan uit dat wij ook dit jaar deze
ontvangen. Een definitief antwoord hebben wij nog niet gekregen. Zodra er meer bekend is zal het
bestuur jullie op de hoogte stellen over het gebruik voor onze leden en donateur leden.
Wij wensen Edwin Assen een spoedig herstel die gereanimeerd is tijdens zijn laatste
competitiewedstrijd Sweel-WKE. Hulde aan de mensen van vv Sweel die Edwin zijn leven hebben
gered. Een kaart voor Edwin kun je sturen kan naar Zuidersloot 4, 7765 AJ in Weiteveen.
Ook een voorspoedig herstel gewenst aan onze trainer Bert Deen die herstellend is van trombose
aan zijn been.
Iedereen een goede vakantie toegewenst.
Namens het bestuur
Theo Hein, voorzitter
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Onderwerp:

Financiën

In mei is de incasso uitgevoerd bij leden en donateurs. De meeste gelden zijn inmiddels op de
rekening. Bij een aantal mensen is de automatische incasso gestorneerd om verschillende redenen.
De penningmeester zal deze mensen benaderen. Het bestuur hoopt voor de zomervakantie alle
gelden te mogen ontvangen. De donateur-verenigingen ontvangen of hebben de nota al ontvangen
voor het donateurschap. Wij zouden het op prijs stellen als uw vereniging dit snel overmaakt.
Penningmeester Richard Vos

Onderwerp:

Zomer oefenwedstrijden

Voorafgaand aan de bekerwedstrijden worden er veel oefenwedstrijden gespeeld. Zoekt u als
donateur vereniging een scheidsrechter voor een oefenwedstrijd bij standaardelftallen, dan kunt u
een verzoek indienen bij Herman Harmers of Rennie Moes per mail: herman.harmers@home.nl of
renniemoes1951@gmail.com. Wij proberen de wedstrijden te bezetten met een scheidsrechter die
op dat niveau actief is. U dient zelf de KNVB-vergoeding en kilometers met de scheidsrechter af te
rekenen.

Onderwerp:

Rabobank Clubkas Campagne

Leden van de Rabobank ontvangen per post een stemcode, die zij kunnen gebruiken in de periode
van 31 mei tot en met 13 juni 2018. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht
worden, hoe hoger het bedrag is dat de club ontvangt voor het realiseren van haar bestedingsdoel.
Let op! Stemmen is exclusief voorbehouden aan leden van de Rabobank. Klanten die vóór 1 mei a.s.
lid zijn van onze bank kunnen meestemmen in de Rabobank Clubkas Campagne van 2018.
Graag willen wij meer voetbalclubs en scholen bewust laten worden van een veilig sportklimaat. Dit
willen wij gaan bereiken door lezingen te verzorgen op scholen en bij voetbalclubs in de gemeente
Emmen en Coevorden.
STEMMEN !!! DOE MEE EN STEUN ZO ONZE VERENIGING
U kunt ons vinden onder COVS HZOD
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Onderwerp:

Scheidsrechter Johan Sulmann (61) neemt afscheid

Johan Sulmann heeft zondag 27 mei afscheid genomen als voetbalscheidsrechter van de KNVB. De
61-jarige inwoner van Emmen werd naafloop van de wedstrijd VKW 2 – Drachten 2 door Herman
Harmers (coördinator voetbalarbitrage Drenthe) in de bloemetjes gezet. Harmers had lovende
woorden voor de inzet van Sulmann en voor de respectvolle en loyale wijze waarop hij de KNVB
decennia lang heeft gediend.
Sulmann was een echte liefhebber en met zijn opgebouwde routine kwam hij nooit in de
problemen. Ook tijdens zijn afscheidswedstrijd in Westerbork gaf Sulmann blijk van zijn kennis en
kunde en leidde de partij in de reserve hoofdklasse soeverein. Het valt Sulmann niet gemakkelijke
fluit in de wilgen te hangen, maar hij kan terugblikken op een prachtige sportieve loopbaan.
Sulmann is actief lid en vrijwilliger van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe
(HZOD). Namens deze belangenorganisatie waren Bert Deen, Pascal Sanders en Ab Jagersma
aanwezig.
Bijschrift foto: Johan Sulmann nam afgelopen zondag afscheid als voetbalscheidsrechter van de
KNVB. De 61-jarige Emmenaar werd voorafgaand aan de wedstrijd VKW 2 - Drachten 2 door Herman
Harmers (coördinator voetbalarbitrage Drenthe) in de bloemetjes gezet. (Foto: HZOD)

4

Onderwerp:

Cursisten geslaagd voor opleiding scheidsrechter coördinator

Zeven cursisten zijn afgelopen week geslaagd voor de opleiding scheidsrechter coördinator. In het
voorjaar is de KNVB in samenwerking met de COVS Hondsrug Zuidoost Drenthe((HZOD) gestart met
deze praktijkgerichte opleiding, die vooral gericht is op adequate begeleiding van
clubscheidsrechters. KNVB-docent Albert Jan Benjamins uit Emmen heeft in vier bijeenkomsten de
deelnemers de fijne kneepjes van deze boeiende functie bijgebracht.
Het is voor alle verenigingen ’s weekend weer een hele puzzel om iedere wedstrijd te voorzien van
gekwalificeerde clubscheidsrechters. Hoe organiseer je dit? Welk niveau kan de clubscheidsrechter
aan? Welk beleid is er binnen de vereniging? Veel vragen waar de cursisten de afgelopen periode
mee aan de slag zijn geweest. Het is duidelijk dat de scheidsrechter coördinator hierin een essentiële
rol speelt.
Deze functionaris is een spin in het web en zorgt voor een prettig en veilig arbitrageklimaat. Steeds
meer verenigingen zien de meerwaarde van goede verenigingsscheidsrechters. Ze dragen bij aan een
sportief en eerlijk spelverloop, zodat alle spelers, trainers en toeschouwers een fijne
voetbalwedstrijd beleven.
Voorzitter Theo Hein van de COVS HZOD is blij met de nieuwe lichting scheidsrechter coördinatoren.
‘Er komt steeds meer aandacht binnen voetbalverenigingen voor de scheidsrechters. Goed
opgeleide, jonge en fitte scheidsrechters worden gezien als een visitekaartje voor de vereniging.
Meer en meer voetbalverenigingen gaan succesvol aan de slag met het implementeren van
arbitragebeleid en de aansturing en begeleiding van verenigingsscheidsrechters. De
scheidsrechtercoördinator zorgt voor een goed arbitragebeleid binnen de vereniging’, aldus Hein.
De geslaagden zijn:
Ina Hummel-Venema --> v.v. DZOH
Gerda van der Gaag --> v.v. Bargeres.
Kevin Moed -->
FC Klazienaveen
Maikel Pieterman -->
ZVC'14
Alice Schonewille -->
v.v. Hollandscheveld
Herman Wesseling --> v.v. Schoonebeek/SWB
Richard Veringa -->
v.v. SVBO
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Onderwerp:

CEC-spelers behalen certificaat pupillenscheidsrechter

Bij het Clubhuis van Voetbalvereniging CEC te Emmer-Compascuum verzamelen zich op
woensdagavond 11 april een aantal jeugdspelers die enthousiast beginnen aan de 1e, van een
tweedaagse opleiding tot Scheidsrechter pupillen veldvoetbal.
Hiervoor werd de hulp ingeroepen 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 cursus werd geleid door Edgar Voortman. De jonge spelers kregen van hem niet alleen de theorie
uitgelegd, maar ook de praktijk, waarbij ze een wedstrijd moesten fluiten, kwam in de cursus aan de
orde. De doelstelling van de cursus was o.a. om ze te helpen bij hun verplichte spelregelvragen van
de KNVB.

Ook niet onbelangrijk was het om nieuwe jeugdscheidsrechters te werven. Dit is zeker
gelukt, alle cursisten zijn geslaagd en hopelijk zien we ze snel als arbiter op het veld terug
bij de vereniging.
We kijken terug op een meer dan geslaagde cursus.
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