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Onderwerp:

Vanaf de bestuurstafel

In het kader van het voetbalconvenant heeft RTV Drenthe een item gemaakt over de
uitwisseling van scheidsrechters. Ons lid Herman Wesseling en clubscheidsrechter
Richard Veringa van vv SVBO kwamen goed in beeld. Blij verrast waren wij dat het te
zien en te horen was op het landelijk nieuws bij het NOS-Journaal en op Radio 5. Het
artikel over de pas 18-jarige Meike Steffens in kader van de uitwisseling heeft veel
aandacht getrokken. Het voetbalconvenant gaat zijn vruchten afwerpen. Wij zien dat
clubs elkaar opzoeken om scheidsrechters in te kunnen zetten. Wij zijn er nog niet en
gaan stug door.
Wij hebben gesprekken gevoerd met de gemeente Emmen over de financiering van
het voetbalconvenant. Helaas heeft de gemeente Emmen geen financiële middelen
beschikbaar voor het project. Het bestuur is verder gaan zoeken en wij hebben
gehoor kunnen vinden bij het Rabo Stimuleringsfonds. Wij hebben een toezegging
van EUR. 1500,00 gekregen voor het project voetbalconvenant en om de
clubarbitrage in het werkgebied van de Rabobank een boost te geven.
Ons lid Frank Hollander stond in de schijnwerpers bij RTV Drenthe. Iemand die
positief bezig is om verder te komen in de arbitrage. Een leuke tv-reportage van een
jonge scheidsrechter die hogerop wil komen.
Voor afgaand aan de wedstrijd FC Emmen – ADO den Haag waren er wedstrijden
tussen de G-voetballers van het Drents Verbond vv Drenthina en FC Klazienaveen
tegen die van ADO Den Haag. De wedstrijden werden in goede banen geleid door
Gina Smit en Harry Koerntjes.
Wij mochten betaald voetbalscheidsrechter Rob Dieperink ontvangen in ons clubhuis.
Hij nam ons mee in de spelregels met actuele beelden. Een fantastische opkomst van
bijna vijftig mensen.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst is de AED gepresenteerd in ons clubhuis. Maar liefst
twaalf leden hebben de AED-cursus gevolgd. Dank aan de Börker EHBO-vereniging.
Klaas Mulder liet de cursisten flink oefenen op de meegebrachte poppen. De AED
komt aan de wand bij de stamtafel te hangen. Hopelijk hoeven wij dit apparaat nooit
in te zetten.

Inhoud nieuwsbrief

Vanaf de bestuurstafel
Blz. 1
NL Vrouwen
Blz. 3
Seizoenafsluiting
Blz. 3
Rabobank
Blz. 4
Jubilarissen
Blz. 4
Noordelijk overleg
Blz. 5
SWB
Blz. 6

Het is tevens mooi om te zien dat de vereniging scheidsrechters cursus van de KNVB
in ons clubhuis is gestart met jonge enthousiaste mensen die zich verder willen
bekwamen in deze mooie hobby. Zij hebben al twee oefenwedstrijden in het stadion
van FC Emmen mogen fluiten tussen teams die aangesloten zijn bij het Drents
Verbond. Wij wensen ze dan ook veel succes. Zij zijn afkomstig van de volgende
verenigingen; NKVV, Witteveense Boys, Drenthina en VKW. Ook is er gestart met een
SO3 cursus in ons clubhuis. Wij wensen iedereen ook veel succes.
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Wij hebben al van de mooie lentedagen mogen genieten. Dit zien wij ook terug op de trainingen. De
opkomst is goed, maar kan natuurlijk altijd nog beter. Zeker belangrijk om met een goede conditie de
laatste helft van de competitie tot een goed einde te brengen zonder blessures.
Op 4 April was onze jaarlijkse ledenvergadering in ons clubhuis. Wij mochten veel jubilarissen
huldigen. De vergadering verliep in goede harmonie. Wij hebben afscheid genomen van Petra Oost
en verwelkomen René Broekman in het bestuur. De termijn van voorzitter zat er voor mij op, maar ik
ben herkozen. Ik zal mij de komende 3 jaar weer volledig inzetten voor de vereniging.
Bij de jeugd van SWB (Schoonebeek Weiteveense Boys) hebben wij voor het eerst een cursus
verzorgd voor de jeugd die hun spelregelbewijs moesten gaan halen.
De jaarlijkse seizoen afsluiting doen wij dit jaar op vrijdag 24 mei om 18.30 uur met een BBQ.
Aanmelden kan bij de activiteitencommissie per mail: (petraoost63@gmail.com) of in ons clubhuis.
Op zaterdag 1 juni speelt het Nederlands vrouwenteam haar laatste wedstrijd ter voorbereiding van
het EK in Eindhoven. Meer info hierover leest u in verderop in de nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen veel succes de laatste loodjes van het seizoen. Altijd spannend. Wel of geen
promotie. Krijg je nog promotie-degradatie wedstrijden?
Aan het begin van het seizoen 2019-2020 zal spelregelkenner Anton Pannemans de nieuwe
spelregels met ons doornemen. Tevens proberen wij onze jaarlijkse seizoen openingstraining met de
hoofdtrainer van FC Emmen in te plannen. Zodra de datums bekend zijn worden jullie geïnformeerd.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur HZO Drenthe
Theo Hein, voorzitter
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Onderwerp:

We gaan naar Eindhoven!

Zaterdag 1 juni speelt het Nederlands vrouwen elftal de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië in het
stadion van PSV. De wedstrijd begint om 18.15 uur en de verwachting is een vol stadion. Rond het
stadion zijn allerlei activiteiten. Er is voldoende tijd voor de wedstrijd de stad in te gaan om te
winkelen of nog iets te eten en te drinken. De dresscode voor deze dag is oranje.
Wij vertrekken om 12.30 uur vanaf het stadion van FC Emmen. Je kunt ook instappen bij de
carpoolplaats, afslag Noordscheschut om 13.00 uur. Wij verwachten om 15.00 uur in het centrum
van Eindhoven te zijn. Na afloop van de wedstrijd gaan wij terug naar Emmen en verwachten daar
om 23.00 te zijn. Het gaat een superleuke dag te worden.
De kosten voor de bus en toegangskaart zijn per persoon EUR. 30 voor leden en donateurs. Natuurlijk
mag je iemand meenemen. De kosten voor de introducee zijn gelijk aan die van leden en donateurs.
Aanmelden doe je bij Theo Hein en door het bedrag over te maken op de rekening van de COVS HZO
Drenthe NL83RABO0302614699 o.v.v. Nederland-Australië met vermelding van het aantal personen.
Vol is Vol!
Voor meer info bij Theo Hein, 06-25170915

Onderwerp:

Seizoenafsluiting 24 mei

Vrijdagavond 24 mei 2019 zal onze seizoen afsluiting zijn. Rond 18:30 zullen wij de BBQ ontsteken en
gaan wij er een gezellige avond van maken.
Opgeven kan bij Petra Oost of in de kantine op de intekenlijst. Kosten voor de BBQ zijn tien euro per
persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening. Tevens is er een leuke verloting. We zouden het leuk
vinden als jullie een cadeautje hiervoor meenemen.
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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 EmmenCoevorden. 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:

Jubilarissen

Tijdens de jaarvergadering van scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD) in De
Meerfluit in Emmen zijn donderdagvond zes trouwe leden in het zonnetje gezet.
Barry Meems en Willem Wisman zijn beide al 50 jaar aan de Drentse scheidsrechtersvereniging
verbonden. Lovende woorden waren er ook voor Rennie Moes, die al 40 jaar lid is. Jans Weuring, Ab
Jagersma en Herman Kone zijn een kwart eeuw aan HZOD verbonden. Het bestuur heeft waardering
voor de clubliefde van de zes jubilarissen, die grote verdiensten voor de voetbalarbitrage hebben.
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Onderwerp:

Noordelijk overleg COVS-verenigingen

De Noordelijke COVS-verenigingen zijn met het landelijk COVS-bestuur bijeen geweest in Staphorst.
In de jaarlijkse ronde langs de velden is er gesproken over de toernooien. De vraag was als dit nog
wel als een activiteit moest blijven bestaan. De HZOD vindt dit minder belangrijk, zeker gelet op de
vele afmeldingen op het laatste moment voor een toernooi. Ook het 7 tegen 7 veldvoetbaltoernooi
spreekt ons niet aan. Wat ook mee speelt is dat de toernooien worden gespeeld in een periode dat
wij bezig zijn met het PWZ en in de zomer met andere toernooien. Onze leden vinden even geen
andere verplichtingen ook weleens fijn.
Ook is er gesproken over de P/D regeling. Wij vinden dat de COVS zich sterk moet maken voor
scheidsrechters die niet worden gerapporteerd. Er wordt wel gedacht om een keer te gaan
voetballen op een trainingsavond tegen een zustervereniging om elkaar beter te leren kennen. De
landelijke COVS ziet graag dat wij meer gaan samenwerken. In Noord verloopt dat al prima. In
Friesland bezoeken leden elkaars bijeenkomsten en de HZOD en Veenkoloniën/Oldambt heeft zijn 1e
succesvolle technische dag beleefd.
De landelijke voorzitter zal afscheid nemen op 18 mei tijdens de landelijke ALV-vergadering. Wij
bedanken Pol Hinke voor zijn tomeloze inzet voor de COVS. Het landelijk bestuur denkt eraan om een
betaald iemand in dienst te nemen voor het ondersteunen van het bestuur. Het landelijk bestuur
komt in de huidige structuur niet toe aan beleid maken en aan het uitvoeren hiervan. In mei komen
de noordelijke COVS-verenigingen weer bij elkaar.
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Onderwerp:

Voetbaljeugd SWB bijgespijkerd over spelregels

Tijdens twee leerzame cursusavonden heeft de voetbaljeugd van SWB (Schoonebeek-Weiteveense
Boys) de fijne kneepjes van de spelregels onder de knie gekregen.
Onder leiding van HZOD-docent Edgar Voortman en KNVB-scheidsrechter Kevin Moed namen de
cursisten tijdens de eerste lesavond de spelregels onder de loep en was er op het veld onder meer
een uitleg over de meest ideale looplijnen van de scheidsrechter. Op de tweede lesavond mochten
de cursisten onder het toeziende oog van Voortman en Moed zelf wedstrijden fluiten. Dat was een
mooie ervaring voor de jeugdvoetballers uit Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek. ‘Het beheersen van
de regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens
voor zorgt dat een team meer kans maakt om te winnen’, is de opvatting van de initiatiefnemers.
Tijdens de nabespreking werden de verrichtingen van de jeugdige scheidsrechters geëvalueerd en
werd nogmaals stilgestaan bij de belangrijkste aspecten van de voetbalspelregels. De leerzame sessie
werd afgesloten met het oefenen van spelregelvragen. Scheidsrechtercoördinator Herman
Wesseling is trots op het bereikte resultaat. ‘Dit is voor onze jeugdspelers een mooie voorbereiding
voor het behalen van het spelregelbewijs. Hopelijk zien we een aantal van hen bovendien ook terug
in de rol als scheidsrechter, want het is heel leerzaam om wedstrijden te leiden.’

Bij de foto:
De jeugdspelers van SWB werden op een leuke wijze bijgespijkerd over de spelregels en kregen van
HZOD-docent Edgar Voortman en KNVB-arbiter Kevin Moed deskundige begeleiding. (Foto: HZOD)
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