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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen en goede voornemens. 

Wij kunnen met elkaar terugkijken op een goed verenigingsjaar.  Stil blijven staan is 

niet goed dus wij gaan weer met volle energie er tegenaan. 

De technische dag met COVS Oldambt/ Veenkoloniën smaakt naar meer.  Mooi om te 

zien en te horen dat het een goede dag was. Volgend jaar komt deze activiteit zeker 

terug op de agenda. 

Dinsdag 29 januari ontvangen wij betaald voetbalscheidsrechter Rob Dieperink. 

Onderwerp zal zijn spelregels voor club en KNVB-scheidsrechters. 

De KNVB-academie gaat een vereniging scheidsrechters cursus en een SO3-cursus 

starten in februari in ons clubhuis. Geef je op. Voor meer informatie lees blz. 3 van 

deze nieuwsbrief. 

Een goed voornemen is een AED-cursus volgen. Leden, donateurs kunnen zich per 

mail aanmelden bij de secretaris Robert Bruining. Als de groep vol is volgt later dit 

jaar nog een avond. 

De HZOD heeft zich ook aangemeld voor de vrijwilligers dag NL Doet. Er zijn plannen 

om met elkaar klussen in en rondom het clubhuis. 

De Algemene ledenvergadering staat gepland op donderdag 4 april. Wij zullen dan 

onze jubilarissen huldigen. Wij hebben een aantal mensen benaderd om zitting te 

nemen in het bestuur of in een werkgroep. Hopelijk kunnen wij deze mensen op de 

ALV bekend maken.  

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur HZO Drenthe 

Theo Hein, voorzitter 
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Onderwerp:  Rabobank Clubkas Campagne 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Een mooi initiatief 

van de bank om de clubkas van de HZOD te vullen. Vorig jaar hebben wij bijna Eur. 400,00 mogen 

ontvangen. 

Leden van de Rabobank Emmen-Coevorden mogen een stem 

uitbrengen op onze vereniging. Heb je een rekening bij de bank en 

je wilt ons steunen, wordt dan lid van de Rabobank Emmen-

Coevorden. Lid worden kost niets. U krijgt in het voorjaar een code 

waarmee u op ons kunt stemmen. Een kleine moeite met een 

fantastisch resultaat.  

Hierbij roepen wij iedereen op om lid te worden! 

Neem contact op met de Rabobank 0591-680-680 en meld je aan 

als lid. 

Onderwerp:  AED-cursus 

Maandag 25 februari gaat in ons clubhuis “de Meerfluit” onze jaarlijkse reanimatiecursus 
plaatsvinden. De avond start om 19.00 uur en is gratis voor leden en donateurs. Zijn er veel 
aanmeldingen, dan wordt er later dit jaar nog een cursus avond georganiseerd. 
 
Wat leer je bij een reanimatiecursus? 

In de cursus van ongeveer 3 uur komt aan bod: 

 Hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet 
 Hoe je moet reanimeren en in welk tempo 
 Hoe je een AED aansluit en bedient 

Samen met andere cursisten oefen je alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maak je gebruik 
van een oefen-AED. 
 
Meld je aan bij onze secretaris per mail: robert.bruining@hotmail.com. 
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Onderwerp:  Cursussen in ons clubhuis 

De KNVB organiseert een tweetal cursussen voor voetbalscheidsrechters in samenwerking met de 
scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD).  

Misschien fluit je al bij je eigen vereniging of wil je je verder bekwamen in de arbitrage? 

Dan is de vereniging scheidsrechter cursus iets voor jou. In 4 bijeenkomsten leer je de basis van het 
scheidsrechter zijn. Het doel is wedstrijden te leiden op het grote veld 11 tegen 11. Dit kan zowel bij 
de jeugd of bij seniorenwedstrijden bij je eigen vereniging of in de B-categorie van de KNVB. Je gaat 
ook stage-wedstrijden fluiten. De cursus start op donderdag 28 februari in het clubhuis van de HZOD. 
KNVB docent Erwin Draaijer leert je op enthousiaste wijze de basisprincipes van het fluiten.  

Scheidsrechters die de vereniging scheidsrechter cursus gevolgd hebben kunnen donderdag 7 
februari starten met de SO3 cursus. Hiermee krijg je nog meer bagage mee om te gaan fluiten bij je 
club of in de A-categorie van de KNVB. Deze cursus bestaat uit 4 avonden en het fluiten van stage-
wedstrijden. De cursus start op donderdag 7 februari in het clubhuis van de HZOD in Emmen. KNVB 
docent Johan Suurd start om 19.00 uur.  

Je kunt je opgeven bij de KNVB of bij de secretaris van de HZOD per mail: 
robert.bruining@hotmail.com  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de KNVB bij mevrouw Snezana Vujovic per e-mail 
Snezana.Vujovic@KNVB.NL of per telefoon 0343-499746. 

Onderwerp:  Bericht van de penningmeester 

Zoals jullie allemaal weten zullen we ook dit jaar weer de contributie per automatische incasso innen. 
Als bestuur hebben wij het voornemen om de incasso dit jaar te laten plaatsvinden in de week van 25 
maart. Het is zoals voorgaande jaren ook weer mogelijk om de contributie in twee of meer keren te 
betalen.  

Mochten er leden of donateurs zijn die dit wensen, stuur dan een e-mail naar richard.covs@ziggo.nl. 
Dan kan ik daar als penningmeester rekening mee houden. 
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Onderwerp:  Rob Dieperink vervangt Jochem Kamphuis 

Jochem Kamphuis zou ~ zoals eerder gemeld ~ op dinsdagavond 29 januari a.s. in Emmen een 
spelregelavond verzorgen voor vereniging scheidrechters, KNVB-officials en potentiële 
scheidsrechters. De 32-jarige leidsman uit Groningen heeft op deze datum echter verplichtingen voor 
de FIFA. Rob Dieperink komt als zijn vervanger naar het clubgebouw De Meerfluit van 
scheidsrechtersvereniging HZOD. De bijeenkomst, een samenwerkingsverband tussen KNVB en COVS 
HZOD, start om 19.30 uur. 

Dieperink maakte op 4 november 2017 zijn debuut in de eredivisie. De 30-jarige Borculoër was toen 
leidsman bij duel Excelsior – Roda JC. Dieperink zal op een interactieve wijze aandacht besteden aan 
de spelregels in het voetbal. De aanwezigen worden met behulp van filmpjes van voetbalwedstrijden 
uitgedaagd om hun mening te geven over buitenspel, al dan niet hands, overtredingen en 
beslissingen die in een wedstrijd veelvuldig voor komen. Tevens zal er ook extra aandacht besteed 
worden aan ‘nieuwe’ scheidsrechters die willen deelnemen aan de opleiding 
verenigingsscheidsrechter. Uiteraard hopen de KNVB en HZOD, dat de enthousiastelingen, die nog 
niet in het bezit zijn van een diploma vereniging scheidrechters zich meteen voor deze opleiding 
willen opgeven. De opleiding verenigingsscheidsrechter staat open en zal dit voorjaar van start gaan. 

Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur in het clubhuis “De Meerfluit”, gelegen achter de Oost-tribune 
van het stadion van FC Emmen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en de toegang is gratis. 
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Onderwerp: Edgar Voortman genomineerd voor sportvrijwilliger gemeente Emmen 

Emmen – Edgar Voortman is genomineerd als sportvrijwilliger 2018 van de gemeente Emmen. 
Komende zaterdag zullen tijdens de jaarlijkse sportverkiezingen in het Fletcher Hotel  vanaf 20.00 uur 
de winnaars in de diverse categorieën bekend worden gemaakt. Andere genomineerden voor de 
sportvrijwilliger van 2018 zijn Mia Hendriks, Ben Rolink, Peter Roos en Patrick Staats.   

De 48-jarige Voortman zet zich van jongs af aan al zeer actief en belangeloos in voor diverse 
voetbalactiviteiten in de gemeente Emmen en omstreken. Daarbij speelt de arbitrage een hoofdrol.  

In de afgelopen jaren heeft de in Emmen woonachtige Voortman door zijn inspirerende en 
enthousiaste wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de voetbalarbitrage. Zelfs was hij destijds 
als scheidsrechter actief in de top van het amateurvoetbal en stond op de drempel van het betaald 
voetbal. Door een blessure moest hij echter noodgedwongen stoppen.  

Na het beëindigen van zijn actieve arbitersloopbaan heeft hij zich op tal van terreinen onvermoeibaar 
ingezet voor de arbitrage.  Voortman is onder meer een aantal jaren actief geweest als voorzitter van 
het KNVB-scheidsrechtersrayon Drenthe. Voorts is hij vele jaren kartrekker geweest van de 
scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD). Ook heeft hij het HZOD-
ontwikkelingstraject voor beloftevolle scheidsrechters opgezet. 

Vanaf 2018 is Voortman de aanjager van het voetbalconvenant 
in de gemeente Emmen. Een initiatief om te komen tot een 
veilig sportklimaat op en rond de voetbalvelden. Voortman 
geeft daarnaast scheidsrechterscursussen bij 
voetbalverenigingen en voor scholen. Jaarlijks is hij ook als 
begeleider betrokken bij het prestigieuze Protos 
Zaalvoetbaltoernooi (PWZ). 

Bijschrift foto: Edgar Voortman (48) hier aan het werk als 
betrokken docent van een pupillencursus.  

 

 

 


