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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Beste leden, donateurs, donateur verenigingen en sportvrienden, 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Wij kunnen terugkijken op geslaagde 

nieuwjaarsbijeenkomst waar Fit Boys de Fair Play prijs in ontvangst mocht nemen. 

Het PWZ is achter de rug met de nodige consequenties. Verderop in de nieuwsbrief is 

hier meer informatie over te vinden. 

Wij hebben te maken met een moeilijk verloop van de Beltona Cup competitie. Veel 

wedstrijden werden verzet of afgemeld wat veel werk betekende om weer nieuwe 

scheidsrechters en assistenten te vinden. Ook heeft zich een vereniging 

teruggetrokken uit deze competitie.  

Vrijdag 3 april zullen wij een avond verzorgen voor het Drents Verbond over arbitrage 

in het stadion van FC Emmen.  Dit jaar was er ook weer een 

schoolzaalvoetbaltoernooi in Beilen. Hier hebben een aantal leden van onze 

vereniging gefloten. Dit jaar is er een old star voetbaltoernooi in de Soccer Temple in 

Emmen georganiseerd door FC Emmen. Hier zullen leden van ons actief zijn. 

Wij krijgen in het weekend veel vragen van verenigingen om wedstrijden te fluiten. 

Als er reguliere competitiewedstrijden of bekerwedstrijden zijn is het voor ons haast 

onmogelijk om scheidsrechters te vinden voor deze wedstrijden. Meestal moeten wij 

de verenigingen teleurstellen.  

Wij stellen ook scheidsrechters aan voor wedstrijden bij de jeugd van FC Emmen in 

het stadion. Heb je belangstelling om dit ook eens te ervaren? Meld je dan aan bij 

Rennie Moes. 

Donderdag 2 april 2020 zal het bestuur verantwoording afleggen tijdens de Algemene 

ledenvergadering om 19.30 uur in ons clubhuis. Het afgelopen jaar zal worden 

besproken en de begroting voor 2020 gaat worden toegelicht. Op deze avond zullen 

wij ook onze zeven jubilarissen in het zonnetje zetten. De uitnodiging is al verzonden. 

Wij rekenen op jullie komst. De inloop is vanaf 19:00 uur. 

De kaartavonden in 2020 worden goed bezocht. De laatste twee avonden waren er 

twintig mensen aanwezig. Het was gezellig, spannend en geeft maar aan dat het in 

een behoefte voorziet. De volgende avond is op vrijdag 13 maart om 19.30 uur. 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 

Met sportieve groeten, 

Bestuur HZO Drenthe 

Theo Hein 

Inhoud nieuwsbrief 
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Onderwerp:  Trainingen 

Helaas worden de trainingen de laatste maanden matig bezocht ondanks de goede open 

weersomstandigheden. Hebben onze leden een topconditie of geen zin meer? Vooral onze jongere 

leden laten het afweten. Een goede conditie van de scheidsrechter en assistenten met daarbij een 

goede spelregelkennis is de basis om een goede wedstrijd te kunnen fluiten. Bezoek daarom de 

trainingen. Tot ziens op dinsdagavond! 

Onderwerp:  Lief en leed 

Helaas is er een grote groep geblesseerden onder onze leden, donateurs. Ben Harmers is geopereerd 

en heeft een nieuwe knie gekregen. De revalidatie zal wel enige tijd vergen. Eric Tooi is geopereerd 

aan de meniscus in de knie. Nick Schulte heeft ook problemen met zijn knie en wacht op een 

operatie.  

Edgar Voortman heeft ook problemen met zijn knie en wacht op een uitnodiging voor een operatie. 

Scheidsrechterbegeleider Jan Keen is weer thuis van een operatie.   

Wij wensen allen een spoedig herstel. 

Onderwerp:  Spelregels 

Spelregels zijn een belangrijk onderdeel van het voetbalspel. Het bestuur wil in het nieuwe seizoen 

2020-2021 starten met een spelregelcompetitie voor leden, donateurs en andere belangstellenden. 

Dit zal per smartphone gaan. Hiervoor krijg je een inlogcode om deel te kunnen nemen. Met een app 

op je telefoon log je in en beantwoord je vragen. Aan het einde van het seizoen zal bekend worden 

wie de spelregelkenner van de HZOD is geworden. De komende maanden gaan wij met een aantal 

mensen het systeem testen en oefenen. Onze zustervereniging Oldambt/Veenkoloniën heeft al 

goede ervaringen met het systeem. 

Onderwerp:  Vooraankondiging automatische incasso 

De contributie voor 2020 zal worden geïncasseerd op 30 april 2020. Heeft u liever dat het in 

meerdere keren geïncasseerd wordt? Neem dan contact op met de penningmeester Richard Vos. 
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Onderwerp:  Schoolvoetbal gemeente Emmen. 

In april/mei 2020 zal wederom het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi van de gemeente Emmen worden 

gehouden op sportpark de Meerdijk bij SC Angelslo. 

Het basis onderwijs speelt op vrijdag 10 april van 9.00 tot 17.00 uur. Het voorgezet onderwijs speelt 

op maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei van 16.00 uur tot 20.00 uur. Deze toernooien vragen 

de medewerking van een groot aantal scheidsrechters. Het is noodzakelijk om dagen beschikbaar te 

zijn. Het mag ook een dagdeel zijn. Meld je aan bij Rennie Moes 06-23133917 of per mail: 

renniemoes1951@gmail.com. 

Onderwerp:  Data Kaartavonden 
 
vrijdag 13 maart COVS Kaarten 
vrijdag 10 april COVS Kaarten 
vrijdag 08 mei COVS Kaarten 

Onderwerp:  Clubhuis en kantine 

Vorig jaar hebben wij het meubilair vervangen. Begin dit jaar is er nieuwe verlichting opgehangen 

boven de stamtafel en de bar. Ook is er een nieuwe horeca koelkast aangeschaft. Ons logo zal t.z.t. 

bovenaan geplaatst worden. De voorraadkast zal door de aanschaf minder nodig zijn waardoor wij de 

spullen beter kunnen opruimen.  

Er zijn nog een aantal zaken die wij dit jaar graag willen realiseren. Het herentoilet zal nog aangepast 

worden en wij willen nog iets voor de ramen maken aan de oostzijde. Inmiddels hebben wij verf voor 

het schilderen van de buitenkant. De boeien van het clubhuis zijn ook aan vervanging toe. Het 

materiaal is inmiddels aangeschaft. Hopelijk kunnen wij een beroep doen op jullie voor de “handjes” 

om alles te realiseren.  Ook dit jaar hebben wij een bijdrage ontvangen van het Oranje Fonds in kader 

van NL Doet. Dit bedrag zal aan bovenstaande worden besteed. 

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. 
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Onderwerp:  PWZ Editie 2019-2020 

PWZ-editie 2019-2020 

Helaas was deze editie een molestatie tegen een scheidsrechter van ons. De afgelopen 4 jaar hebben 

wij te maken gehad met vervelende incidenten die veel inpack heeft gehad op de betrokken 

scheidsrechters en leden van de aanstellingscommissie. Het bestuur heeft besloten om de 

samenwerking met de PWZ – organisatie op te zeggen. Het bestuur wil geen verantwoordelijkheid 

meer dragen voor de scheidsrechters die actief zijn op dit toernooi. Het bestuur bedankt de 

aanstellingscommissie Edgar Voortman, Herman Harmers en Rennie Moes voor hun jaren lange 

inzet. Rennie Moes heeft besloten om wel verder te gaan met het PWZ op persoonlijke titel. 

Emmen, maart 2020 

Betreft: beëindiging samenwerking Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (PWZ) 

Geachte scheidsrechter, 

De scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe(HZOD) heeft besloten om de 

samenwerking met het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (PWZ) te beëindigen. 

HZOD was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de aanstelling van scheidsrechters, maar het 

bestuur rekent dit niet meer tot haar kernactiviteiten. We kijken terug op een goede samenwerking 

waarin grote stappen zijn gezet inde ontwikkeling van de zaalvoetbal-arbitrage. Het fluiten in duo’s 

werd geïntroduceerd en ook had HZOD een landelijke primeur met het gebruik van headsets. 

Naast alle positieve elementen rondom het PWZ-toernooi werden we helaas ook geconfronteerd 

met een reeks negatieve aspecten. Bij een aantal incidenten werd de grens van het toelaatbare zelfs 

fors overschreden en scheidsrechters onheus bejegend. Het tanend gebrek aan respect en het 

onvoldoende kunnen instaan voor de veiligheid van onze scheidsrechters, is zeker mede bepalend 

geweest om de werkzaamheden voor het zaalvoetbaltoernooi stop te zetten.   

De aanstellingen zullen derhalve niet meer onder verantwoordelijkheid van onze 

scheidsrechtersvereniging plaats vinden. Voor scheidsrechters geldt dat er een eigen afweging 

gemaakt moet worden of men nog een bijdrage aan het toernooi wil leveren. Op korte termijn zullen 

we de taken overdragen aan het bestuur van het PWZ-toernooi en zal er nader met de 

scheidsrechters worden gecommuniceerd.  

 Met sportieve groet, 

Bestuur scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe(HZOD). 
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Onderwerp:  COVS HZO Drenthe organisatie Video Analyse  

Wekelijks staan er duizenden arbiters op het voetbalveld om duels in goede banen te leiden. Velen 

dragen zo bij aan de mogelijkheid dat mensen hun hobby te kunnen uitoefenen: voetballen. Maar 

ook scheidsrechter zijn is ook een hobby waar met veel inzet en motivatie een wedstrijd tot een goed 

einde willen brengen.  

Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan want als arbiter heb je met veel aspecten te maken 

die niet altijd zijn te voorspellen. Deels gaat dit om de sfeer van de wedstrijd, het gedrag van spelers 

maar ook het optreden van trainers, coaches en publiek. Al deze mensen zien je een wedstrijd leiden 

vanuit een ander oogpunt. Zelf heeft een scheidsrechter zichzelf nog niet zo vaak zien fluiten daarom 

is een video analyse van een wedstrijd een goed middel om jezelf eens terug te zien en te ervaren 

hoe jij als scheidsrechter overkomt. Belangrijk hierbij is het leren hoe je overkomt en welke aspecten 

goed zijn of voor verbetering vatbaar. De beelden laten immers zien wie jij bent door de ogen van 

een ander.  

In dat kader organiseert de COVS HZO Drenthe op donderdag 26 maart een video analyse van een 4e 

klasse wedstrijd GEO 1 tegen Lycurgus. De scheidsrechter van dat duel is deze avond ook aanwezig 

en samen met hem lopen we de wedstrijd door middel van de tv beelden door. Hierbij wordt met 

name gekeken naar de gevraagde KNVB competenties:  

· Volgen en Positie Kiezen  

· Spelregelkennis  

· Communicatie  

· Management / leiding geven  

Door je aanwezigheid kun je wellicht iets opsteken van een andere scheidsrechter. Vooral voor 

beginnende arbiters zullen veel van dit soort spelbeelden leerzaam zijn en wordt er tijdens de avond 

stil gestaan bij handvatten en basis elementen van arbitrage.  

Het beloofd een interessante avond te worden voor jong en oud. Rapporteurs, begeleiders en 

arbiters kunnen immers altijd van elkaar leren, hoe ervaren ze ook zijn. Ook leden en andere 

belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom.  

Aanvang van de avond is om 19.30 uur in het COVS HZO Drenthe clubhuis “De Meerfluit”, achter de 

Oost Tribune van het stadion van FC Emmen. 
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Onderwerp:  Ingezonden stuk: Regio Cup Emmen 

FC12 Magazine en Woel Sports organiseren op dinsdag 11, zaterdag 15, dinsdag 18 en zaterdag 22 
augustus 2020 de eerste editie van de REGIOCUP in Zuidoost-Drenthe. Een toernooi met een 
poulefase en een finaledag.  

Het doel van dit toernooi is om verenigingen uit de regio tegen elkaar te laten spelen (derby’s), 
wedstrijdritme op te doen en uiteraard het winnen van de RegioCup.  

De deelnemende teams zijn: Vv Schoonebeek Sv. Weiteveense Boys Sc Zwartemeerse Boys FC 
Klazienaveen Drenthina Vv Erica ‘86 Vv KSC NKVV  

Dit betekent dat alle verenigingen vier wedstrijden zullen spelen welke zullen plaatsvinden op de 
sportparken van bovengenoemde voetbalverenigingen. De locatie voor de finaledag wordt nog 
bepaald.  

Om dit toernooi in goede banen te leiden, zijn we dringend op zoek naar scheidsrechters die ons 
hierbij willen ondersteunen. Lijkt het je leuk om één of meerdere wedstrijden te fluiten? Zou je dit 
ook specifiek willen aangeven? Voor iedere data hebben we vier scheidsrechters nodig.  

Uiteraard zorgen we ook dat hier iets tegenover staat. Hierin valt te denken aan een kleine financiële 
bijdrage en / of een nieuw scheidsrechters tenue. Daarnaast is het voor jou, als scheidsrechters, 
natuurlijk ook een mooie start van het nieuwe seizoen. Aanmelden per mail: info@fc12.nl  

Peter Möhlmann  

FC12 Media & Entertainment  

 

 

 


