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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Het is vakantietijd. Sommigen zijn al op vakantie geweest en anderen gaan nog. Een 

tijd om even bij te tanken en om straks weer gemotiveerd het nieuwe seizoen in te 

kunnen gaan.  

 

In de kantine zijn een aantal zaken veranderd. Er is een energiezuinige koelkast 

aangeschaft en geplaatst. Ook zijn nieuwe tafels geplaatst met medewerking van het 

Esdal College uit Emmen. Van de WSW hebben wij een voetbaltafel mogen 

ontvangen. De zonnepanelen op ons clubhuis draaien goed met het zonnige weer. 

 

De aanstellingscommissie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, Herman 

Harmers en Rennie Moes, hebben de scheidsrechters aangeschreven per mail. Het 

verzoek om te reageren wanneer men beschikbaar is om te fluiten op dit toernooi 

tussen eind december 2018 en januari 2019. Het wordt vast weer een succesvol 

toernooi dat je niet mag missen. 

 

De laatste tijd is er intensief contact geweest met de KNVB afdeling opleidingen. Er 

zijn constructieve gesprekken geweest. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aantal 

te organiseren arbitrage cursussen in Zuid - Oost Drenthe. De KNVB en de COVS 

streven beiden een gezamenlijk doel na. Meer scheidsrechters voor de KNVB en het 

ontlasten van het tekort van vereniging scheidsrechters bij de verenigingen. 

 

Tijdens de open dag van FC Emmen op 15 Juli is COVS HZO Drenthe lid geworden van 

het Drents Verbond. Dit verbond is een samenwerking tussen diverse 

voetbalverenigingen in Drenthe waaronder FC Emmen. Gezamenlijk wordt 

geprobeerd van elkaars krachten gebruik te maken en gezamenlijk doelen te 

verwezenlijken. De wedstrijd van deze middag tussen FC Emmen tegen het Drents 

Verbond All Stars team stond onder leiding van het HZOD trio Douwe Pals, Robert 

Bruining en Henk de Vries. Meer informatie kunt u verderop in deze nieuwsbrief 

lezen. 

 

Het kantinerooster tot en met december 2018 is gereed. Rennie Moes heeft de 

kantinebeheerders het overzicht toegestuurd. Voor vragen over de kantine kunt u 

terecht bij Rennie Moes 06 – 231 339 17 en/of Petra Oost 06 – 274 840 18. 

In de zomer wordt er getraind. In de trainingsapp staat de actuele info. Ben je nog 

niet opgenomen in deze app, meld je dan snel aan en blijf op hoogte. Aanmelden 

hiervoor kan bij Ab Jagersma telefoonnummer 06 – 278 673 47.  
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Dinsdag 7 augustus begint het trainingsseizoen 2018/2019. Graag ook jullie aandacht voor de 

spelregelavond op maandag 27 augustus om 19:30 uur in ons clubhuis onder leiding van 

spelregelkenner van Noord-Nederland Anton Panneman. 

 

Zaterdag 15 september speelt vv de Treffers tegen FC de Rebellen in Tweede Exloërmond. De 

wedstrijd staat onder leiding van Roelof Luinge en wordt geassisteerd door 2 assistenten van de 

HZOD. De wedstrijd begint om 17.00 uur. 

 

In september zal er een KNVB-vereniging scheidsrechters cursus worden gestart bij FC Klazienaveen. 

Wordt scheidsrechter en meld je aan bij de KNVB of via de HZOD bij onze secretaris Robert Bruining 

per mail: robert.bruining@hotmail.com . 

 

De KNVB wil ook een SO3 cursus starten in september in Emmen in ons clubhuis. Aanmelden kan via 

de KNVB of via onze eigen secretaris. 

 

De KNVB organiseert in september 2 themabijeenkomsten voor KNVB-scheidsrechters in ons 

clubhuis. De 1e bijeenkomst is op woensdagavond 12 september en de 2e bijeenkomst op 

dinsdagavond 25 september. Scheidsrechters hebben een mail ontvangen van de KNVB en kunnen 

zich aanmelden. Tevens wordt  een spelregeltoets afgenomen die invloed heeft op promotie of 

degradatie ondanks dat je misschien niet meer wordt gerapporteerd. Het is dus belangrijk dat je 

aanwezig bent. 

 

Woensdag 5, 12, 19 en 26 september wordt een cursus verzorgd door de HZOD voor enthousiaste 

leden van verenigingen die willen proeven en/of bekwamen in het fluiten bij hun vereniging. De 

cursus zal plaats vinden in Coevorden bij vv Raptim. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij de HZOD docent Edgar Voortman per mail: ejvoortman@home.nl 

 

In september zal er een pupillencursus worden verzorgd bij de vv Bargeres door de HZOD. Ook zal er 

in de 2e of 3e week een avond worden georganiseerd bij vv Bargers voor assistenten die bij hun 

vereniging actief zijn. De KNVB zal deze avond verzorgen met een assistent-scheidsrechter uit het 

betaalde voetbal. Wanneer de datum bekend is zal deze worden gecommuniceerd. 

 

Kaartcompetitie start vrijdag 15 september.  Elke maand worden de kaarten verdeeld in het clubhuis. 

Je kunt kiezen tussen klaverjassen en jokeren. Elke keer zijn er mooie prijzen te winnen. Wij beginnen 

om 19.30 uur. Het is altijd reuze gezellig.  

 

Tot Slot! Wij staan met elkaar in de startblokken om het komende seizoen weer tot een succes te 

maken. Geniet nog van het mooie weer en de welverdiende vakantie. Een nieuwe competitie met 

veel activiteiten voor iedereen. Laat je gezicht ook eens zien bij een activiteit, dit motiveert het 

bestuur enorm. 

 

Namens het bestuur. 

Theo Hein, voorzitter 

mailto:robert.bruining@hotmail.com
mailto:ejvoortman@home.nl
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Onderwerp:  Financiën  

Het bestuur is verheugd dat de meeste donateur verenigingen hun financiële bijdrage voor het 

donateurschap heeft voldaan. Het is logisch dat een aantal verenigingen nog niet heeft voldaan i.v.m. 

de vakantieperiode. In september zal onze penningmeester een herinnering sturen. Met jullie hulp 

kunnen wij iets extra´s betekenen voor de arbitrage. 

 

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 

De HZOD heeft dit jaar ook meegedaan aan de RCC. Wij willen iedereen bedanken die zijn of haar 

stem op onze vereniging heeft uitgebracht. Wij mochten € 384,00 ontvangen. Een mooi bedrag die 

wij graag inzetten voor de voetbalarbitrage. 

 

Onderwerp:   Lief en leed 

Wij willen nog even stil staan bij het ontvallen van aantal dierbaren van onze leden. Een aantal leden 

heeft hier mee te maken. Wij wensen hun veel sterkte met het gemis hiervan. 

  

Met Edwin Assen gaat het goed na zijn reanimatie en het herstel verloopt voorspoedig. Edwin is weer 

van plan om te gaan fluiten. Fred Jansen is goed hersteld van zijn operatie en is van plan om te gaan 

fluiten. Albert Bosma stopt voorlopig met fluiten en zal verder worden behandeld. Hij voelt zich wel 

goed en is optimistisch. Ab Jagersma is herstellend van een lies operatie. Hij hoopt begin van het 

seizoen weer te kunnen fluiten. 

 

Onderwerp:   Seizoenkaarten FC Emmen 

De HZOD heeft bericht ontvangen van FC Emmen dat wij het komende seizoen weer de beschikking 

krijgen over 4 seizoenkaarten. Het bestuur is hier erg blij mee. Als tegenprestatie fluiten leden van 

ons wedstrijden van de jeugd van FC Emmen.  Leden kunnen zich inschrijven voor wedstrijden van FC 

Emmen bij Rennie Moes en dit aangeven per mail. Elk lid krijgt in 1e instantie 1 kaart per wedstrijd 

toegewezen. Blijkt dat er onvoldoende aanmeldingen zijn dan kan een lid een 2e kaart krijgen. Leden 

die wedstrijden fluiten krijgen voorrang om een wedstrijd te bezoeken. Het is niet zo dat als je vaker 

fluit ook vaker een wedstrijd kunt bezoeken. Het bestuur en Rennie Moes zullen de kaarten zo eerlijk 

mogelijk verdelen. Ook zullen er een aantal kaarten beschikbaar worden gesteld voor acties door het 

bestuur voor onze vereniging. Heb je belangstelling voor een wedstrijd mail Rennie: 

renniemoes1951@gmail.com. 

mailto:herman.harmers@home.nl
mailto:renniemoes1951@gmail.com
mailto:renniemoes1951@gmail.com
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Onderwerp:  Scheidsrechters trainen op Eredivisie-niveau met Dick Lukkien 

Hoofdtrainer Dick Lukkien van FC Emmen geeft op dinsdag 18 september a.s. een gasttraining bij 

scheidsrechtersvereniging HZO Drenthe. 

De training in het stadion van FC Emmen begint om 19.15 uur en duurt tot 20.15 uur. Vanaf 18.30 

uur zijn de club-scheidsrechters, club-assistenten en KNVB-scheidsrechters welkom in het clubhuis 

‘De Meerfluit’ achter de Oost-tribune.  

Na afloop van de training zal Ben Haverkort, directielid van FC Emmen, een lezing verzorgen over zijn 
werkzaamheden bij FC Emmen én uiteraard over zijn profcarrière als scheidsrechter in het betaald 
voetbal. Verder zal Haverkort in zijn toespraak zijn visie geven over de toekomstige ontwikkelingen 
binnen de kersverse Drentse eredivisionist. 

Alle KNVB- en clubscheidsrechters zijn van harte welkom om deze speciale gasttraining en lezing bij 
te wonen. Belangstellenden die niet willen deelnemen aan de training, maar wel de lezing van Ben 
Haverkort willen bijwonen, kunnen zich melden in het clubhuis ‘De Meerfluit’. De lezing start om 
20.45 uur en deelname aan beide activiteiten is gratis.  

 

 

 



5 
 

Onderwerp:  COVS HZO Drenthe sluit zich aan bij Drents Verbond. 

Vanaf heden zijn COVS HZO Drenthe, vv SJS en EHS’85 lid van het Drents Verbond. Op de open dag 
van FC Emmen, ondertekenden zij, samen met FC Emmen-directeur Ben Haverkort en Jos van Hees 
(lid Raad van Advies Drents Verbond), de samenwerkingsovereenkomsten. 

Het Drents Verbond wil de samenwerking tussen FC Emmen en de amateurverenigingen in haar regio 
op een hoger plan brengen waar alle betrokken partijen baat bij hebben, zowel op sportief, 
financieel, organisatorisch als maatschappelijk vlak. Middels het Drents Verbond zal de binding van 
zowel FC Emmen als de amateurverenigingen met de regio worden versterkt en een sportief bolwerk 
worden gevormd. 

 
Jan Kruize (VV SJS), Lammert Bouwers (EHS’85) en Theo Hein (COVS HZO Drenthe) presenteren 
samen met Ben Haverkort en Jos van Hees de logoborden van het Drents Verbond. 
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Onderwerp:  Scheidsrechters cursus bij FC Klazienaveen. 

Het lijkt nog ver weg, maar in september start alweer de nieuwe voetbalcompetitie. Het is voor veel 
verenigingen daarbij lastig om elke wedstrijd weer te voorzien van een scheidsrechter. 

Daarom start in september een nieuwe KNVB-vereniging scheidsrechters-cursus bij FC  Klazienaveen. 
Dat is lekker dicht bij huis voor uw vereniging. De cursus zal circa 4 maanden duren. Elke maand is er 
1 theorie-avond en gedurende de hele cursus zullen de deelnemers oefenwedstrijden fluiten bij de 
eigen vereniging met begeleiding. Voordeel voor de vereniging is dat je zelf niet het 
verenigingspakket moet afnemen. De vereniging of de cursist betaalt slechts de kosten voor het 
aantal deelnemers. 

De cursus zal worden gegeven door KNVB docent Albert Jan Benjamins uit Emmen. 

Als jullie verenigingen nog mensen hebben die de cursus willen volgen dan kunnen jullie deze bij 
onze vereniging melden met: Naam en KNVB-nummer en e-mail adres of telefoonnummer. 
Individueel aanmelden kan ook. Wij zullen zorgen dat de kandidaten worden aangemeld. Daarna zal 
de KNVB corresponderen met de cursisten. 

Aanmelden kan via deze link: https://knvb-
digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=12585768  

Nieuw voor het komende seizoen is dat de COVS HZO Drenthe een thema-avond aan gaat bieden 
voor ouders en kinderen (leeftijd 10-16 jaar). De bijeenkomst wordt met vereniging ingepland en 
heet: Hoe ga je om met arbitrage?   

Wij zien jullie reactie/aanmeldingen tegemoet of voor vragen mailen naar de voorzitter van de COVS 
HZOD: twhein@xs4all.nl. 

 

 

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=12585768
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=12585768
mailto:twhein@xs4all.nl

