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Onderwerp:

Vanaf de bestuurstafel

Beste leden, donateurs, donateur verenigingen en sportvrienden,
Het was een bewogen jaar 2019. Een jaar met hoogte en dieptepunten binnen en
buiten onze vereniging. Op het persoonlijke vlak hebben mensen veel meegemaakt.
Iedereen kan dit voor zichzelf invullen. De positieve zaken blijven bovenaan staan.
Themabijeenkomsten, busreizen, leuke activiteiten, veranderingen, aanpassingen in
het clubhuis en de saamhorigheid met elkaar.
Komend jaar staan er weer veel activiteiten op het programma.
28 December start het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Elke scheidsrechter heeft
bericht ontvangen van de aanstellingscommissie. Helaas waren er veel afzeggingen
om diverse redenen. Het is tot op heden gelukt om alle gaten op te vullen. Het
reglement is te lezen op de website.
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Dit jaar is er ook een groot zaalvoetbaltoernooi voor vrouwen in Emmen. De Ladies
Cup. Heb je belangstelling om hier te gaan fluiten meld je dan aan. (zie onze website)
Vrijdag 3 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie om 19.30 uur in ons clubhuis
“De Meerfluit”. De Fair Play prijs over het seizoen 2018-2019 zal worden uitgereikt
door Henk de Haan (broezen). Aansluitend zal Henk met zijn lieftallige assistente ons
vermaken met een pub quiz. Het beloofd een hilarische avond te worden.
Het ontwikkelingstraject gaat 13 januari van start. De begeleiders en deelnemers
hebben allemaal een uitnodiging ontvangen. Het traject heeft de afgelopen jaren
bewezen dat scheidsrechters op een hoger niveau kunnen gaan fluiten.
Donderdag 6 februari gaan wij aan de hand van wedstrijdbeelden GEO – Lycurgus de
verrichtingen van een scheidsrechter bespreken. Edgar Voortman heeft de wedstrijd
geanalyseerd en gaat de klus en plus punten met ons bespreken. Een zeer nuttige
avond voor beginnende scheidsrechter, scheidsrechters begeleiders en rapporteurs.
Om 19.30 uur start de avond in het clubhuis.
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De KNVB heeft een aantal themabijeenkomsten georganiseerd. De eerste vindt plaats op donderdag
28 februari. Inschrijven kan nog via de link die de KNVB-scheidsrechters hebben ontvangen van de
KNVB.
Het bestuur vraagt jullie aandacht voor de cursus scheidsrechters begeleiders. De cursus is gratis en
wordt gegeven door de KNVB en duurt slechts 3 avonden. Middels het Rabo Stimuleringsfonds
kunnen wij onze leden, donateurs de reiskosten vergoeden die gemaakt worden naar de cursus.
Meld je aan.
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er nog teveel excessen zijn op de voetbalvelden. Onze
vereniging heeft een brief “handen af van de scheidsrechter” opgesteld. In de bespreking met onze
COVS zusterverenigingen Noord Nederland en het landelijke COVS bestuur is afgesproken dit onder
de aandacht te brengen bij de KNVB. Inmiddels staat onze brief op de agenda met Dirk Jan van de
Zee (directeur KNVB amateurvoetbal) en ons landelijk bestuur. In januari zal worden bekeken als ons
stappenplan wordt overgenomen en wat te doen bij excessen tegen scheidsrechters.
Het bestuur bedankt iedereen voor haar en zijn inzet in het afgelopen jaar. Zonder jullie hulp kunnen
wij niet. Hopelijk kunnen wij het komende jaar ook weer op jullie rekenen. Wij wensen iedereen een
gezond, sportief en voorspoedig 2020.
Met sportieve groeten,
Bestuur HZO Drenthe
Theo Hein
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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 bij
Rennie Moes. In overleg wordt er met je wensen zoveel mogelijk rekening gehouden.

Onderwerp:

Ontwikkelingstraject start in 2020.

Sinds enkele jaren heeft onze scheidsrechters vereniging een eigen ontwikkelingstraject. De
deelnemers van vorig jaar zijn bijna allemaal gepromoveerd. Jonge, beginnende scheidsrechters
worden naast de begeleiding van de KNVB extra begeleid door ervaren scheidrechters van onze
vereniging. Deelnemers en begeleiders ontvangen een uitnodiging voor de aftrapbijeenkomst.
Richard Vos en Edgar Voortman zullen het traject vanuit onze vereniging begeleiden.
Onderwerp:

Douwe Pals genomineerd sportverkiezing Erica

Douwe Pals lid van de scheidsrechtervereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe is genomineerd in de
categorie sport in het dorp Erica. Douwe Pals is afgelopen jaar 2 keer gepromoveerd zowel in de zaal
als op het veld.
Deze scheidsrechter zal het moeten opnemen tegen Levi Bergsma (wakeborder) en Dyan Evenhuis
(trialbiker). Wie zal er met de prachtige awards, die wederom gemaakt worden door glaskunstenares
Se van Weert uit Erica naar huis gaan op 25 januari 2020?
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Onderwerp:

Scheidsrechter begeleider cursus

Om de scheidsrechter zo goed als mogelijk te ondersteunen in zijn/haar verdere ontwikkeling wil de
KNVB graag dat dit vanuit een bepaalde visie komt.
Door de jaren heen is er ontzettend veel veranderd in het arbitragelandschap, waarin leiderschap en
het managen van de wedstrijd een meer voorname rol inneemt. Door deze veranderingen wil de
KNVB dat de scheidsrechters gerichter begeleid gaan worden. Wat is het doel van de begeleiding?
Hoe begeleid je een scheidsrechter? Van belang is dat de begeleiding positief bijdraagt aan de
prestatie van de scheidsrechter.
Vanuit de KNVB afdeling arbitrage is de wens dat alle scheidsrechtersbegeleiders op dezelfde wijze
zijn opgeleid, vandaar dat in het voorjaar van 2020 een opleiding wordt georganiseerd. De duur van
de opleiding is 3 avonden en de opleiding is geheel GRATIS. De cursus is ook geschikt voor mensen
die nog geen ervaring hebben danwel al reeds eerder een cursus hebben gevolgd. Zeker als je
momenteel jongeren in ons eigen COVS ontwikkeltraject begeleid is deelname van harte aan te
bevelen.
Via onderstaande link kun je je opgeven. Op dit moment is één centrale locatie in het district
Noord gepland, maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we dit eventueel uitbreiden of
de locatie aanpassen.
Locatie district Noord (vooralsnog), sv Hoogersmilde:

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=14231356
Klik op bovenstaande link om je in te schrijven. We zien je aanmelding graag tegemoet!
N.B. Omdat wij als bestuur de cursus deelname van harte willen ondersteunen, bestaat de
mogelijkheid om de reiskosten voor deze 3 avonden via de vereniging vergoed te krijgen. Verzoek is
wel om dan wel zoveel mogelijk samen te reizen.
Namens de KNVB en COVS HZOD,
Adriaan Inia
Ontwikkelaar KNVB Arbitrage Noord en Oost

Theo Hein
Voorzitter COVS HZOD

4

Onderwerp:

Technische dag Tynaarlo in samenwerking met COVS Oldambt

COVS Oldambt en Veenkoloniën
Wanneer: Zaterdag 11 Januari 2020
Plaats: SV Tynaarlo

Programma
10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 – 12.00 uur Veldloop in Zeegse o.l.v Tonny Walters
12.00 – 13.30 uur Lunch aangeboden door Roelofs autoschade te Tynaarlo
13.30 – 15.30 uur Hoe kijkt een trainer tegen arbitrage aan ?
Door: Jouad Boufarra trainer van Veendam 1894
Opgave via COVS Oldambt en Veenkoloniën via een intekenlijst op de stamtafel of per mail naar
robert.bruining@hotmail.com
Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Onderwerp:

Data Kaartavonden

vrijdag 17 januari COVS Kaarten
vrijdag 14 februari COVS Kaarten
vrijdag 13 maart COVS Kaarten
vrijdag 10 april COVS Kaarten
vrijdag 08 mei COVS Kaarten
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