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Onderwerp:

Vanaf de bestuurstafel

Wij kunnen terugkijken op een mooi seizoen. Veel activiteiten voor jong en oud.

Inhoud nieuwsbrief

Helaas was er weer veel onrust in de verschillende groepsapps. In onze
ledenvergadering hebben wij ook een oproep gedaan om hier bewust mee om te
gaan. Als je het niets vindt stap dan uit de app maar doe geen negatieve of
kwetsende uitlatingen. Het bestuur heeft geen invloed op wat er allemaal
voorbijkomt en heeft hier dan ook geen verantwoordelijkheid in.
Wij zeggen: DOES LIEF.
De kaartcompetitie is gewonnen door de familie Kuipers. Na negen keer kaarten
hadden Harry (klaverjassen) en Jannie (jokeren) de meeste punten gescoord. Zodra
de data voor het volgende seizoen bekend zijn publiceren wij deze.
Op de ALV kon erelid Willem Wisman helaas door een operatie niet aanwezig zijn.
Gelukkig gaat het nu goed met hem. Bart Zinger en Theo Hein hebben Willem verrast
met een oorkonde, speld en een bos bloemen voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de
COVS.
De afsluitende BBQ is goed bezocht. Dit jaar eerder dan anders en op een
vrijdagavond. Dit heeft goed uitgepakt, gelet op het aantal aanwezigen. De mensen
die er niet waren hebben iets gemist.
Scheidsrechter begeleider Joop Brussen had het er maar druk mee om mensen in het
zonnetje te zetten. Albert Frijlink is scheidsrechter van Verdienste geworden en Fred
Jansen mocht voor 35 jaar de gouden KNVB Speld ontvangen.
De KNVB-cursus scheidsrechter is afgesloten in ons clubhuis. Ook bij VV
Hollandscheveld zijn er velen geslaagd. Bovendien konden wij de cursisten van de
SO3 cursus feliciteren. Wij wensen alle cursisten veel plezier met deze fantastische
hobby en hopen ze nog regelmatig te zien bij onze bijeenkomsten.
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Het was weer gezellig druk in en rondom ons clubhuis tijdens het
Hemelvaartsweekend. De jury en de motoragenten van de jeugdwielerwedstrijden
van de WSW Emmen hadden ons clubhuis in gebruik. Een mooie samenwerking om
dit evenement te doen slagen. Wij bedanken de kantinebeheerders Ben Harmers, Ab
Jagersma, Bert Deen en Sake Bralts bedankt voor hun inzet bij dit evenement.
Met een volle bus zijn wij naar Eindhoven afgereisd om de wedstrijd van het
Nederlands vrouwenelftal tegen de Australische vrouwen te zien.

1

De gehele zomer kan er op dinsdagavond getraind worden. Het is goed om de conditie op peil te
houden. Er is geen kantinebeheer in juni en juli. Als er een kantinebeheerder aanwezig is kan de
kantine worden gebruikt. Half augustus wordt dit weer opgepakt.
Zaterdag 22 juni vindt de finaledag van de Beltona Cup plaats in Enschede. Namens onze vereniging
is het arbitrale trio Jens Rutgers, Jeffrey Lubberts en Mika Assen aangesteld.
FC Emmen heeft de 1e oefenwedstrijd op donderdag 27 juni om 19.00 uur op het sportpark van
SVBO. De arbitrage wordt verzorgd door leden van de HZOD. Douwe Pals is de scheidsrechter
geassisteerd door Kevin Moed en Pascal Sanders.
Er zijn veel nieuwe spelregels in het komende seizoen. Wij vinden het belangrijk deze onder de
aandacht te brengen bij club- en KNVB-scheidsrechters en bij donateur verenigingen. De
bijeenkomsten zijn dichtbij huis voor iedereen en gratis te bezoeken. Spelregelkenner Anton
Panneman zal de 3 avonden verzorgen.
Maandag 26 augustus om 20.00 uur in de kantine van vv Raptim, Coevorden
Woensdag 28 augustus om 19.30 uur in clubhuis HZOD Emmen met toetreding nieuwe leden
voetbalconvenant Emmen.
Vrijdag 30 augustus om 20.00 uur bij vv Beilen/Fit Boys, Beilen.
Zaterdag 22 juni is de finaleavond van de Midden-Drenthe Cup in Beilen. De arbitrage wordt verzorgd
door Ferry Hooge, Peter Lemmen, Henk Mulder en Douwe Pals.
Ook gaan wij trainen onder leiding van de succesvolle hoofdtrainer van FC Emmen Dick Lukkien.
Aansluitend komt hij bij ons in het clubhuis zijn ervaringen met FC Emmen delen. Het belooft weer
een topavond te worden. De datum is nog afhankelijk van de planning en de competitiedatum. Zodra
deze bekend zijn worden jullie op de hoogte gebracht.
Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie en hoopt iedereen weer in goede gezondheid terug te
zien.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur HZO Drenthe
Theo Hein, voorzitter
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Onderwerp:

Beheer van de kantine

Het afgelopen jaar is het weer gelukt om met alle kantinebeheerders alle activiteiten en
bijeenkomsten te bezetten met mensen. Gelukkig waren er een aantal mensen die regelmatig
konden invallen omdat een aantal kantinebeheerders niet konden i.v.m. werkzaamheden over ver.
Het zou geweldig zijn als wij een aantal nieuwe kantinebeheerders zouden kunnen begroeten in het
team. Je draait om de 6 a 8 weken een weekdienst. Meestal zijn er 1 a 2 activiteiten/ bijeenkomsten
die je dan draait. Het is leuk, je ontmoet mensen, je hoort en ziet nog eens iets en je helpt er onze
vereniging ontzettend mee. Ook partners zijn van harte welkom. Meld je aan bij het bestuur of
Rennie Moes. In overleg wordt er met je wensen zoveel mogelijk rekening gehouden

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:

Lief en Leed

Jens Rutgers werd vlak voor zijn wedstrijd thuis getroffen door evenwicht stoornissen. Gelukkig gaat
het al weer stukken beter met hem. Jens zal binnenkort weer gaat fluiten.
Bart Zinger is opgenomen en er is regelmatig contact met zijn familie. Bart heeft van onze vereniging
en de KNVB een fruitmand ontvangen en een kaart. Wil je Bart ook het beste toewensen zijn adres is
Zwiggelterstraat 1A, 9431 GB in Westerbork. De familie en Bart stellen dit erg op prijs.
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Onderwerp:

Gouden KNVB-speld voor Fred Janssen

Fred Janssen heeft afgelopen zaterdag bij zijn afscheid als KNVB-veldvoetbalscheidsrechter de
gouden KNVB-speld en oorkonde ontvangen.
Tijdens zijn laatste officiële wedstrijd - Zeerobben JO15-1 – Bergum-BCV JO15-1 – werd Janssen door
KNVB-scheidsrechter begeleider Joop Brussen en de beide teams uitgebreid in het zonnetje gezet. De
jeugdspelers vormden een erehaag en zichtbaar aangedaan betrad Janssen het veld in Harlingen.
Voorafgaande aan de jeugdwedstrijd kreeg de 60-jarige inwoner van Klazienaveen – in het bijzijn van
zijn vrouw Ali - lovende woorden van Joop Brussen en het jeugdbestuur van Zeerobben voor zijn
grote inzet als scheidsrechter.
Met de afscheidswedstijd in Harlingen is voor Fred Janssen de cirkel rond, want 35 jaar geleden floot
hij bij Zeerobben ook zijn eerste officiële wedstrijd voor de KNVB.
Janssen is geboren in Leiden en verhuisde op jonge leeftijd naar Harlingen. Hij werd al rap gegrepen
door het scheidsrechters virus en volgde destijds een cursus in Friesland. Met een korte
onderbreking van ongeveer twee jaar is Fred in totaal 35 jaar actief geweest als
veldvoetbalscheidsrechter bij jeugd- als seniorenwedstrijden.
Fred Janssen, die actief lid is van scheidsrechtersvereniging HZOD, gaat zeker niet verloren voor de
voetbalsport. Voor de KNVB blijft hij de komende jaren nog actief als zaalvoetbalscheidsrechter. Dat
geldt ook voor zijn rol als scheidsrechter begeleider. Daarnaast gaat Janssen zich bij DVC'59 in Nieuw
Dordrecht vanaf het komende seizoen ook bezighouden met aanstellingen en begeleiding van de
clubscheidsrechters.
Bij de foto: Bij zijn afscheid als veldvoetbalscheidsrechter ontving Fred Janssen (60) uit Klazienaveen
afgelopen zaterdag de gouden KNVB-speld en bijbehorende oorkonde. (Foto: Frans Bode/Zeerobben)
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Onderwerp:

ALBERT FRIJLINK “SCHEIDSRECHTER VAN VERDIENSTE”

Emmen – Albert Frijlink is afgelopen weekend benoemd tot “Scheidsrechter van Verdienste.” Uit
handen van scheidsrechters begeleider Joop Brussen kreeg de 71-jarige Emmenaar de oorkonde en
bijbehorende waarderingsspeld uitgereikt. Ook de vv Emmen zette de jubilaris flink in de bloemen.
Frijlink is al meer dan dertig jaar actief als KNVB-scheidsrechter. Voor de voetbalbond is zijn
imposante staat van dienst alle reden om de eervolle onderscheiding Scheidsrechter van Verdienste
toe te kennen. Een onderscheiding die ook recht doet aan alles wat Frijlink voor de voetbalsport, en
in het bijzonder de arbitrage, heeft gedaan.
Albert Frijlink is een man waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan, die altijd de
organisatie binnen en buiten de voetballijnen in de gaten heeft gehouden. Een carrière die overigens
nog steeds niet ten einde is, want ieder weekend is hij nog met veel liefde op de velden als
jeugdscheidsrechter actief.
Albert is een man die graag op een prettige en rustige wijze leidinggeeft, die tussen de spelers staat
en op de juiste momenten doortastend boven de partijen kan staan. De rol van scheidsrechter was
en is hem op het lijf geschreven. Hij werd gaandeweg steeds enthousiaster voor het prachtige vak.
Als voetballer wist hij wat er leefde in de kleedkamer, wat er om ging in de harten van spelers en
trainers. Als scheidsrechter heeft hij van die kennis optimaal gebruik gemaakt. Albert is vele jaren
betrokken geweest bij voetbalverenigingen, onder meer bij vv Sleen en Valther Boys. De laatste jaren
is hij vooral bij vv Emmen actief.
Naast zijn rol als scheidsrechter heeft hij ook het algemene belang van de arbitrage gediend. Dat
deed Frijlink vanuit de COVS en in het bijzonder bij de scheidsrechtersvereniging Hondsrug en later
bij de fusieclub HZOD. Door kennis te delen met collega’s, altijd in een positief coachende rol en door
spelregelbijeenkomsten en gezellige contactavonden te bezoeken.
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Onderwerp:

Gouden scheidsrechters speld voor Joop Brussen

Joop Brussen uit Emmen is voor zijn verdiensten voor de voetbalarbitrage afgelopen week
onderscheiden met de gouden scheidsrechterspeld. Hij is al meer dan twintig jaar actief als KNVBscheidsrechter. Ook is de 63-jarige Brussen scheidsrechtersbegeleider.
"Joop is zeer betrokken bij het wel en wee van de arbitrage in het algemeen", zegt coördinator
Herman Harmers van het servicegebied voetbalarbitrage Drenthe. "Hij krijgt het voor elkaar, ondanks
zijn rol als scheidsrechter op de zondag, om ook op de zaterdag - in de rol van coach - regelmatig
scheidsrechters te bezoeken. Deze betrokkenheid wordt door de scheidsrechters bijzonder
gewaardeerd."
De in Coevorden woonachtige Brussen heeft zijn wortels liggen bij voetbalvereniging Zelhem in
district Oost. Daar was hij werkzaam als secretaris. Ruim achttien jaar geleden verhuisde Brussen
naar de gemeente Emmen en werd lid van vv Bargeres. Hij maakte bij de Emmer voetbalclub
jarenlang deel uit van het jeugdbestuur.
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Onderwerp: Oranje leeuwinnen winnen onder toeziend oog van de HZO Drenthe.
Zaterdag 1 juni gingen leden, donateurs en introducees met de bus naar de wedstrijd van de Oranje
leeuwinnen. Zij speelden in Eindhoven tegen de vrouwen van Australië. De stad en de terrassen
werden naar aanloop van de wedstrijd bezocht en er werd meegezongen bij het Oranje Fan Zone. De
1e helft was Nederland nog niet op stoom en hadden de Australische vrouwen het betere van het
spel. Van de Sande opende de score met een fraaie kopbal.
De 2e helft was Nederland de bovenliggende partij. Onze Drentse Vivianne Miedema draaide en
kapte met de bal en schoot de bal krachtig in de rechterhoek voorbij de keeper. Van de Sande
maakte er nog 3 nul van. De poule in de bus ging naar Johan Suelman en Martin Arends. De
slipcursus, aangeboden door DIBO Emmen, werd gewonnen door Rennie Moes. Moe en voldaan
waren wij voor middernacht weer in Emmen.
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