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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Wij kunnen terugkijken op een succesvolle seizoenstart binnen onze vereniging. 

Eind augustus heeft dé spelregelkenner van Noord-Nederland Anton Panneman met 

ons de wijzigingen in de spelregels besproken. Daarna hadden wij twee 

themabijeenkomsten van de KNVB in ons clubhuis “De Meerfluit” met de 

spelregeltoets. Iedereen behaalde voldoende punten en er waren mensen die alle 

twintig vragen goed hadden.  

Het voetbalconvenant in de gemeente Emmen is getekend door de deelnemende 

verenigingen onder de ogen van Rene van der Weide, Wethouder Sport van de 

gemeente Emmen. Aansluitend hield Kevin Blom een interessante lezing over zijn 

ervaringen in het betaalde voetbal en hij bleef stil staan bij de VAR. De komende 

maanden worden de afspraken die in het convenant staan verder uitgewerkt. Clubs 

uit de gemeente Emmen zijn van harte welkom om aan te sluiten bij het convenant. 

De training in het stadion van FC Emmen met de trainers Dick Lukkien en Casper 

Goedkoop werd goed bezocht. Verheugd waren wij dat er veel jonge nieuwe 

scheidsrechters deze training bezochten. Aansluitend hield Ben Haverkort, directeur 

FC Emmen een betoog over het wel en wee van FC Emmen. 

Dit jaar zijn er vijf scheidsrechters van onze vereniging opgenomen in het HZOD 

ontwikkelingstraject. Elke scheidsrechters wordt begeleid door een ervaren coach 

met als doel om promotie aan het eind van het seizoen af te dwingen. 

De wekelijkse trainingen op dinsdagavond worden goed bezocht. 

Bij vv Raptim mochten zes clubscheidsrechters hun certificaat ontvangen voor het 

fluiten bij hun eigen vereniging. Een mooi resultaat. Zeker omdat steeds meer 

verenigingen problemen hebben om alle wedstrijden te voorzien van gekwalificeerde 

scheidsrechters.  

Wij de HZOD verwachten dat er steeds minder scheidsrechters komen. Wij hebben 

dit ook kenbaar gemaakt in het artikel van het DVHN, zie verderop in de nieuwsbrief. 

De KNVB cursus SO3 is van start gegaan. Veel jonge scheidsrechters die de komende 

maanden gaan fluiten met begeleiding van scheidsrechters begeleiders. Alle cursisten 

en docent Albert Jan Benjamins van de KNVB veel succes toegewenst 

Bij vv Bargeres is een avond verzorgd voor ouders en jeugdleden over arbitrage en 

respect. Een goede informatieve avond. De opkomst was helaas niet overweldigend. 

Tevens is er een pupillencursus gehouden bij vv Bargeres. 

Inhoud nieuwsbrief 
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In september zou er een vereniging scheidsrechters cursus vanuit de KNVB starten bij FC 

Klazienaveen. Deze wordt later gestart, de KNVB geeft aan wanneer deze gaat beginnen. Zijn er 

binnen de voetbalverenigingen nog mensen die belangstelling hebben om hierbij aan te sluiten dan 

kunnen zij zich aanmelden bij onze secretaris. 

Bij vv Hollandscheveld start op 31 oktober een cursus vereniging scheidsrechter. Iedereen veel 

succes toegewenst. 

De eerste kaartavond heeft ook plaats gevonden. Vrijdag 16 november is de volgende kaartavond om 

19.30 uur met klaverjassen en jokeren. 

In bovenstaande zijn veel activiteiten genoemd. U kunt deze na lezen op onze vernieuwde website: 

www.covshzodrenthe.nl 

Wij hebben drie nieuwe leden mogen begroeten bij onze vereniging. Erik Tooi, Martin Veenstra en 

Elwin Langenberg. Alle drie hebben een roots bij SC Erica. 

De aanstellingscommissie heeft de aanstellingen bekend gemaakt voor het Protos Weering 

Zaalvoetbaltoernooi. Vanaf de kwartfinales wordt er in duo’s gefloten. Heb je de aanstellingen per 

ongeluk niet ontvangen of is er iets onduidelijk meld je dan bij Rennie Moes. 

Ons bestuurslid Petra Oost heeft te kennen gegeven te stoppen met haar functie in het bestuur. 

Petra heeft aangegeven dat zij dit jaar nog mee helpt met de organisatie van de winterfair en de 

verhuur van de kantine. Rennie Moes neemt de aansturing van de kantine over. Wij zullen op een 

gepast moment afscheid van Petra als bestuurslid. Het bestuur zoekt inmiddels naar een 

opvolg(st)er. 

 

Namens het bestuur. 

Theo Hein, voorzitter 

  

http://www.covshzodrenthe.nl/
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Onderwerp:  Indoor Drenthe Cup bij Soccer Temple Emmen 

Onze vereniging is benaderd door de organisatie van dit nieuwe unieke toernooi in Drenthe. 

Voetballen met een boarding waardoor het spel zeer snel is. De geplande speeldatums zijn 22, 23, 

28, 29 december en 4 januari. De speeltijden zijn als volgt: ochtend 9,30-13.00 uur, middag 14.00-

18.00 uur, avond 19.00-23.00 uur. De speeldata en speeltijden zijn onder voorbehoud van het aantal 

deelnemende teams. Het is de bedoeling dat de HZOD de arbitrage verzorgd. Per dagdeel staat een 

vergoeding voor de scheidsrechter. Een mooi toernooi voor elke scheidsrechter om te fluiten. Ook 

club scheidsrechters zijn van harte welkom om te fluiten. Binnenkort gaat het bestuur om tafel met 

de organisatie. Heb je belangstelling om te fluiten op een dagdeel of de gehele dag meld je aan bij 

onze secretaris per e-mail: robert.bruining@hotmail.com 

 

Onderwerp:   Nieuwjaarsreceptie 

Het einde van het jaar nadert weer en dat betekent dat het bestuur weer heeft nagedacht over een 
nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op donderdag 3 januari 2019 vanaf 19.30 uur in ons 
clubhuis “De Meerfluit”. Op de nieuwjaarsbijeenkomst wordt ook weer de jaarlijkse Fair-Play prijs 
uitgereikt voor de sportiefste vereniging. Ieder jaar wordt er weer gekeken naar de drie meest 
sportieve verenigingen die samen strijden om de titel.  Een mystery guest zal de prijs uitreiken. 

Onderwerp:  Winterfair 23 november 2018 

Op vrijdag 23 november staat de jaarlijkse Winter Fair gepland in het ons clubhuis “De Meerfluit”. 
Deze avond begint om 20.00 en staat in het teken van casino. Rond ca. 22.00 zal er “een hapje vlees” 
worden klaar gemaakt. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.  

Het meenemen van prijsjes voor de verloting wordt erg op prijs gesteld. Gelieve voor vrijdag 16 
november aan te melden bij Petra petraoost63@gmail.com of Jinkie 
jinkie.bruinewoud@hotmail.com of in de kantine.  

Graag tot 23 november! 

  

mailto:robert.bruining@hotmail.com


4 
 

Onderwerp:  Leerlingen CSG in Beilen gaan ‘fluitend’ naar de top 

Beilen – Dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen de Christelijke Scholengemeenschap (CSG) 
Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, en een aantal voetbalverenigingen is de gemeente Midden-
Drenthe liefst zeventien scheidsrechters rijker. 

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van de scholengemeenschap uit Beilen hun 
voetbalscheidsrechtersdiploma gehaald. Geen schooldag, maar een dag op het voetbalveld in het 
teken van de voetbalarbitrage. Een prachtig initiatief van de clubs en de school. De cursus werd 
gegeven door docenten van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost-Drenthe (HZOD).  

In de ochtend kregen de leerlingen in de kantine van Fit Boys uit Beilen instructie over de 
theoretische aspecten van de voetbalarbitrage. In de middag moesten zij het geleerde toepassen 
tijdens hun praktijkexamen. Verschillende wedstrijdjes van de jongste voetbaljeugd van Beilen en Fit 
Boys vonden plaats onder leiding van de zeventien cursisten. 

‘Iets teruggeven aan de maatschappij’ 

Robert Beute, teamleider vmbo onderbouw van de CSG Vincent van Gogh, is uitermate te spreken 
over het initiatief. ‘Wij willen de leerlingen de kans geven om zich te kunnen ontwikkelen op een 
gebied waarin zij veel plezier beleven. Door de cursus te volgen kunnen zij een scheidsrechters-
certificaat halen en op een leuke manier iets teruggeven aan de maatschappij door wedstrijden te 
gaan fluiten. Leerlingen leren daarnaast bepaalde vaardigheden als communiceren, houding, 
voorbereiden en leidinggeven. Sinds 2011 organiseren we deze cursus en wij hopen volgend jaar de 
250e scheidsrechters af te leveren. 

Certificaat 

Aan het eind van de middag ontvingen alle 
zeventien deelnemers hun certificaat. Vanaf 
nu mogen de enthousiaste arbiters 
wedstrijden van de jongste jeugd fluiten. 
Gezien het succes krijgt het project volgend 
jaar zeker een vervolg.  
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Onderwerp:  Landelijke primeur met AXIWI headsets krijgt vervolg bij het PWT 

Eind december start het grootste zaalvoetbaltoernooi in Nederland. Het Protos Weering 
Zaalvoetbaltoernooi gaat met 100 teams in 20 verschillende sporthallen van start en in de eerste 
ronde zijn 50 scheidsrechters actief.  

Primeur krijgt vervolg  

In de voorgaande editie, die gewonnen is door SC Elim, waren de scheidsrechters vanaf de 
kwartfinales uitgerust met AXIWI headsets die beschikbaar gesteld waren door Axitour 
Communication Systems uit Barendrecht. Eén wedstrijd, twee arbiters. Die met headsets op 
communiceren. Ook dit jaar worden er 4 headsetkoffers beschikbaar gesteld.  

Aanstellingscommissie enthousiast  

De aanstellingscommissie van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe, Herman 
Harmers en Rennie Moes, zijn vanaf april al druk bezig om de scheidsrechters te benaderen voor het 
komende toernooi. Harmers en Moes zijn enthousiast over de inzet van de headsets tijdens het 
toernooi. De AXIWI headsets helpen scheidsrechters om sneller en correcter beslissingen te nemen. 
Als een speler buiten de zichtlijn van een van de twee scheidsrechters de bal meeneemt of een 
tegenstander schopt, kan de ander snel communiceren. Is er twijfel of een rode of gele kaart moet 
worden gegeven, kunnen de scheidsrechters overleg plegen. Op de finaledag staan de 
scheidsrechters ook in verbinding met de tijdwaarneming via de headsets. Ze kunnen doorgeven 
wanneer de klok moet worden stilgezet of welke speler een gele kaart heeft gekregen. De 
scheidsrechters zien de meerwaarde.  

Leeftijd van scheidsrechters gaat omlaag  

Voorzitter Theo Hein van de HZOD is positief over de nieuwe jonge scheidsrechters die vorig jaar 
voor het eerst zijn ingezet op het toernooi. Een aantal zal dit jaar doorstromen naar de kwartfinales 
en gaan in duo’s fluiten. Een fantastisch resultaat. 
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Onderwerp:  Emmen en omgeving wapent zich tegen terugloop scheidsrechters 

Emmen en omstreken wapent zich tegen de afkalving van het KNVB-scheidsrechtersbestand. Zeven 
clubs trekken een blik club-arbiters open. 

Daar wordt een pooltje van gevormd. Hoe dat in de praktijk werkt? Stel, FC Klazienaveen 3 speelt 
thuis en heeft een arbiter nodig. Een club-arbiter van vv Bargeres leidt de wedstrijd. Zeven clubs 
hebben een convenant getekend dat onder meer voorziet in uitwisseling van clubscheidsrechters: 
SVBO, Drenthina, vv Schoonebeek, DZOH, Klazienaveen, vv Bargeres en SWB (jeugd van vv 
Schoonebeek en Weiteveense Boys). 

Het initiatief komt van scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost-Drenthe (HZOD). De gemeente 
Emmen ondersteunt de samenwerking door bij te dragen in de kosten. 

,,De opzet met die pool is uniek in Nederland. De eerste scheidsrechters hebben zich al aangemeld. 
Hoe meer, hoe beter. Het zit nog in een opzetfase”, zegt voorzitter Theo Hein van de 
scheidsrechtersvereniging HZOD.  

Hij hoopt dat nog meer clubs uit de gemeente Emmen aanhaken bij het convenant. Het tanende 
aantal KNVB scheidsrechters baart hem zorgen.  ,,Exacte cijfers heb ik niet, maar als je ziet voor 
welke wedstrijden de KNVB geen scheidsrechters meer kan aanstellen... Ik ben bang dat over een 
paar jaar voor wedstrijden in de standaard vijfde klasse geen KNVB-scheidsrechter meer komt 
opdraven. Om een veilig sportklimaat op de velden te houden, hebben we dringend meer 
scheidsrechters nodig. Dit convenant met de zeven clubs en de gemeente Emmen draagt daartoe 
bij.” 

De deelnemende clubs bundelen hun krachten. Ze organiseren samen cursussen voor nieuwe 
arbiters. Eens per twee maanden wordt een centrale training georganiseerd voor alle scheidsrechters 
die lid zijn van de deelnemende clubs. Uitgangspunt is dat de clubs zelf de arbiters van een 
scheidsrechterstenue voorzien. , 

,Een scheidsrechter in tenue straalt meer gezag uit dan in trainingspak.” In het verdrag zijn verder 
afspraken gemaakt over spelers die zover buiten hun boekje zijn gegaan dat ze zijn geroyeerd. Die 
worden geweigerd als ze bij een andere deelnemende club proberen een voet tussen de deur te 
krijgen.  

Dat dit plan uit de koker van HZOD komt, is geen toeval. De scheidsrechtersvereniging probeert via 
verenigingen en scholen mensen enthousiast te maken voor voetbalarbitrage. Ook buiten de 
gemeente Emmen leidt HZOD scheidsrechters op. Zo kregen onlangs bij Raptim in Coevorden zes 
clubscheidsrechters hun certificaat plus scheidsrechterstenue uitgereikt.  

En binnenkort worden door HZOD bij de Christelijk Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Beilen 
leerlingen tussen 12 en 14 jaar onder schooltijd opgeleid tot pupillenscheidsrechter. 
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Onderwerp:   Technische Dag. 

Zaterdag 12 januari 2019 wordt er een technische dag georganiseerd in samenwerking met onze 

zustervereniging Oldambt/Veenkoloniën in Tynaarlo. In de ochtend gaan wij met elkaar een 

looptraining in het bos doen. Vervolgens een gezamenlijke lunch en ’s middags hebben wij een 

themabijeenkomst. Meer informatie volgt nog. 

Onderwerp:   Lief en leed 

Geer Nijboer is geopereerd aan zijn knie. Hij hoopt over circa 4 weken weer te kunnen gaan fluiten. 

Rennie Moes heeft tijdelijk in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is hij weer op de been en doet hij 

weer mee aan de training. 

Onderwerp:  Ingezonden stuk COVS Groningen – Danny Makkelie 

“Op maandag 29 oktober is Danny Makkelie te gast op onze jaarlijkse grote clubavond. Een boeiende 
avond met veel actueel beeldmateriaal. Behalve leden van onze vereniging zijn ook leden van andere 
scheidsrechtersverenigingen én de verenigingsscheidsrechters en overige belangstellenden van de 
voetbalverenigingen uit onze regio van harte uitgenodigd! Stuur deze uitnodiging vooral door aan 
hen die mogelijk interesse hebben! 

De grote clubavond is dit jaar op maandag 29 oktober, vanaf 20.00 uur. De locatie  is het Best 
Western hotel aan de Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen. Hoofdgast is dus and minder dan 
Danny Makkelie. Niet alleen één van de beste Nederlandse scheidsrechters van dit moment, maar 
bovendien als videoscheidsrechter actief bij het voorbije WK voetbal. En hoe! We zijn zeer vereerd dat 
Danny 29 oktober onze gast is. 

Danny zal uiteraard ingaan op het fenomeen ‘VAR’ en op zijn ervaringen tijdens het WK. Maar hij kan 
ook putten uit zijn talrijke ervaringen als internationaal topscheidsrechter. Met ongetwijfeld de 
nodige praktische tips voor de ambitieuze jonge scheids én gebruik makend van leerzame en 
interessante beelden. Kortom, een avond die je niet mag missen! 

De clubavond wordt op 29 oktober van 20.00 – 22.00 uur gehouden. We ontvangen je graag vanaf 
19.30 uur. Behalve leden van onze vereniging zijn ook verenigingsscheidsrechters van 
voetbalverenigingen én leden van andere scheidsrechtersverenigingen van harte welkom! 

Danny Makkelie startte met fluiten op 10-jarige leeftijd bij de pupillen. Op 16-jarige leeftijd werd hij 
gediplomeerd KNVB-scheidsrechter in het amateurvoetbal bij de senioren. In december 2005 maakte 
hij op 22-jarige leeftijd zijn debuut in het betaalde voetbal bij de wedstrijd Fortuna Sittard tegen 
Stormvogels Telstar in de Eerste divisie. En in november 2009 volgde op 26-jarige leeftijd zijn debuut 
in de eredivisie bij de wedstrijd Heracles Almelo tegen Sparta Rotterdam. Inmiddels is de 35-jarige 
Danny één van de beste scheidsrechters in Nederland en wordt hij internationaal als opvolger gezien 
van Björn Kuipers.” 


