Juni 2020

Onderwerp:

Vanaf de bestuurstafel

Afgelopen periode zijn onze klussers Ab Jagersma, Jans Weuring, Rennie Moes, Harry
Kuipers en Theo Hein bezig geweest bij het clubhuis. Het clubhuis is rondom voorzien
van nieuwe trespa boeien. In de toekomst verwachten wij geen onderhoud hieraan.
De Noordzijde is opnieuw in de verf gezet. Het plan is om de komende periode de
voorkant en de zuidzijde ook in de verf te zetten. Ook in het clubhuis is er opgeruimd.
Overtollige materialen zijn en worden afgevoerd. De activiteiten commissie zal ook
nog spullen uit gaan zoeken zodat wij in het nieuwe seizoen fris van start kunnen
gaan.
Voorlopig blijft de ALV staan op 27 augustus om 19.30 uur. Mocht de regels van het
RIVM dit niet toestaan dan zullen wij dit publiceren op de website.
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Afgelopen periode is onze penningmeester druk bezig geweest met de incasso van de
contributies. Ondanks de aankondiging in de vorige nieuwbrief zijn er veel bedragen
gestorneerd terwijl elk dubbeltje welkom is, omdat er geen inkomsten zijn door de
corona-crisis en de uitgaven wel doorgaan. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met
de leden over de betaling hiervan.
Helaas zijn er ook een aantal leden/donateurs die hun lidmaatschap hebben
opgezegd en hun betaling hebben gestorneerd voor dit jaar terwijl duidelijk in onze
regelementen staat dat het lidmaatschap voor 31 december dient opgezegd te
worden.
De donateur voetbalverenigingen ontvangen in september een nota voor hun
donateurschap.
De computerclub Emmen was op zoek naar een locatie voor hun vereniging
activiteiten. Wij hebben afspraken gemaakt over het gebruik van ons clubhuis op
dinsdagmiddag van ca 13.00 uur tot 17.00 uur voor 1 jaar met een optie voor een
volgend jaar. Wij vertrouwen op een goede samenwerking. Een mooie win-win
situatie.
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Dit jaar geen seizoen afsluiting in juni. Hiervoor in de plaats willen wij op 4 september (onder
voorbehoud van de maatregelen) een gezellige seizoen opening gaan doen. Met elkaar een
Chineesbuffet en aansluitend met elkaar gaan Jeu de Boule spelen bij onze buren. Wij sluiten deze
avond af in ons clubhuis met de prijsuitreiking. De kosten van deze avond zijn 10,00 p.p. Opgeven kan
per mail: robert.bruining@hotmail.com.
De kaartavonden hopen wij in september weer te kunnen opstarten. De 1e avond staat gepland op
vrijdagavond 11 september om 19:30 uur.
Wij feliciteren onze leden met een hogere plaatsing. Hopelijk kunnen wij in het najaar weer
wedstrijden gaan leiden. Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie thuis, dichtbij huis of elders
in een goede gezondheid.
Met sportieve groeten,
Bestuur HZO Drenthe
Theo Hein
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Onderwerp:

Trainingen COVS HZO Drenthe

Sinds enkele weken trainen wij weer volop. Blijkbaar heeft iedereen er weer zin in want de opkomst
is uitstekend te noemen. Een opkomst tussen de 15 á 20 mensen is goed te noemen. Er is ook al
weer een FIFA-Test gelopen. Een aantal leden hebben deze al volbracht en wij verwachten dat de
rest volgt. De opkomst is een goede stimulans voor onze trainers Bert Deen en Harry Kuipers. Het
plan is om ook in de zomerperiode de trainingen door te laten gaan. Het clubhuis blijft gesloten tot
27 augustus.
Nog even ter herinnering de richtlijnen rondom deze trainingen. Graag jullie aandacht hiervoor:










We verzamelen bij de hockeyclub om 19:00 uur.
De training start om 19:15 uur bij de hockeyvelden.
De kantine is voor en na de training gesloten.
Omkleden en douchen doen we thuis. De kleedkamers blijven dicht.
Na de training gaan we gelijk weer naar huis.
Tijdens de gehele avond houden we anderhalve meter afstand van elkaar.
We splitsen de groep in twee groepen als deze te groot wordt.
Heb je Corona-gerelateerde klachten? Dan blijf je thuis.
Heeft iemand in je huishouden Corona-gerelateerde klachten? Ook dan blijf je thuis.

Onderwerp:

Lief en leed

Vorige week is Nick Schulte in het ziekenhuis van Hardenberg flink onder handen genomen.
Allereerst is nog een oude schroef uit zijn kniegewricht verwijderd; dat ging niet zonder slag of stoot,
want er moest flink gebeiteld worden. Vervolgens hebben ze een kwart van zijn meniscus verwijderd
uit diezelfde knie. En als dat allemaal nog niet genoeg was hebben ze bij hem ook een nieuwe
buitenband om de knie aangebracht (de kruisband was afgescheurd). Alles is goed verlopen, maar
het herstel zal wel enige tijd gaan duren. Voorlopig mag hij zich met 2 krukken voortbewegen, maar
belasten van zijn knie is de eerste 6 weken niet toegestaan.
Naar omstandigheden voelt Nick zich op dit moment goed. Echter, al met al zal hij zeer waarschijnlijk
voor de winterstop niet meer in actie komen als scheidsrechter. Een kaartje doet wonderen. Zijn
adres is : Italiëlaan 5, 7761 HE in Schoonebeek.
Edgar Voortman is aan zijn meniscus geholpen. Inmiddels is hij aan het revalideren en zijn herstel
verloopt voorspoedig. Wij verwachten dat hij zijn vrijwilligers werk het komende seizoen weer kan
oppakken.
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Onderwerp:

Tekort aan scheidsrechters steeds groter

Het afgelopen jaar was het steeds moeilijker voor de KNVB om wedstrijden in de reserve 1e klasse en
5e klasse te bezetten met scheidsrechters. Er is een nijpend tekort aan scheidsrechters en dan vooral
op de zondag.
De KNVB ziet dat zij in toekomst deze competities niet meer kunnen bezetten met neutrale KNVBbondsscheidsrechters. Dit is voor de voetbalverenigingen een zorgelijke situatie. Zeker een eerste
elftal van een vereniging, een hoofdmacht, verdiend een neutrale KNVB-official. Maar helaas nemen
er (mede) door de vergrijzing elk jaar meer scheidsrechters afscheid dan dat erbij komen.
De KNVB wil graag dat zaterdagscheidsrechters ook gaan fluiten op zondag in de genoemde
competities. Deze groep scheidsrechters hebben allen een schrijven hierover ontvangen.
Wij als COVS Hondsrug Zuid Oost Drenthe hebben dit al jaren zien aankomen. Er ligt een taak voor
ons om mensen enthousiast te maken om wedstrijden te leiden. De KNVB zal meer moeten gaan
doen aan werving en behoud van scheidsrechters. Voetbalverenigingen zullen ook meer aandacht
moeten geven aan het werven, opleiden en behouden van scheidsrechters. Gezamenlijk moet het
probleem worden opgelost.
Ieder lid moet voor zichzelf de afweging maken als men ook op zondag wil gaan fluiten. Wel is ons
advies om niet op zaterdag én zondag een wedstrijd te gaan fluiten. Het blessureleed ligt op de loer
in verband met overbelasting. De herstelperiode tussen twee wedstrijden is tekort.

Onderwerp:

HZO wil weer mee gaan doen aan de Rabobank Clubkas Campagne

De afgelopen jaren hebben wij mee gedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de
Rabobank Emmen-Coevorden kunnen een stem uitbrengen op verenigingen. Elke stem die wij krijgen
levert een geldbedrag op. De afgelopen jaren hebben wij mooie bedragen mogen ontvangen. Je kunt
alleen stemmen als je lid bent van de Rabobank. Voorwaarde is dat je wel een relatie hebt met deze
Rabobank. Een betaalrekening is al voldoende om lid te worden. Lid worden van de bank kost niets
en je kunt ons en andere verenigingen helpen om de clubkas te spekken. Meld je aan als lid van de
Rabobank via de website www.rabobank.nl/emmen-coevoren tabblad “lid worden” of bel met de
Rabobank 0591-680680.
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Onderwerp:

Overlijden Bernardus (Bennie) Gerardus Arling

Op 13 juni jl. is na een lang ziekbed en afnemende gezondheid Bennie Arling, oud-lid en Lid van
Verdienste van het toenmalige COVS Zuid Oost Drenthe, overleden. Bennie was een markant en
bevlogen persoon binnen onze vereniging die zich jarenlang (totaal 15 jaar en wel tot halverwege
1994) heeft ingezet als trainer van de trainingsgroep van COVS Zuid Oost Drenthe maar ook als
vrijwilliger door regelmatig het clubgebouw in de wijk De Rietlanden van een nieuwe laag verf te
voorzien. Daarnaast was Bennie jarenlang coach van het voetbalteam van COVS Zuid Oost Drenthe.
Bennie was een COVS’er in hart en nieren en zette zich regelmatig belangenloos in voor het wel en
wee van deze vereniging.
Het hoogtepunt in zijn COVS verleden was toch wel het behalen van de individuele titel van het
Nederlands Kampioenschap Spelregels voor COVS teams in 1992 in Amsterdam door een 100% score
te noteren. Tevens werd tijdens dit Nederlands Kampioenschap Spelregels ook als team namens
COVS Zuid Oost Drenthe de hoogste eer behaald door eerste te worden (samen met Hennie Heijne,
Tom Zijl en wijlen Willem Smit).
Ook als KNVB scheidsrechter heeft Bennie zijn sporen verdiend. Hij acteerde op amateurniveau op
top level, landelijk dus en floot regelmatig beslissingsduels op dit niveau. Het bestuur van COVS HZO
Drenthe wenst de nabestaanden van Bennie Arling heel veel sterkte en kracht toe.
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Onderwerp:

Elf scheidsrechters HZO Drenthe fluiten volgend seizoen een treetje hoger

Elf scheidsrechters van COVS HZO Drenthe fluiten komend seizoen op een hoger niveau. Dat is
afgelopen week door de KNVB bekendgemaakt. De voetbalbond heeft toch ruimte geboden voor
plaatsingen in een hogere groep in het voortijdig gestopt amateurvoetbal.
Opvullen vrijgekomen plaatsen
HZOD-voorzitter Theo Hein is blij dat een behoorlijk aantal scheidsrechters alsnog de stap omhoog
kan maken. “Uiteraard speelden er de afgelopen periode andere zaken een rol van betekenis, maar
het is wel fijn dat we het seizoen op deze wijze kunnen afsluiten. Omdat er plaatsen beschikbaar
kwamen in hogere groepen heeft de KNVB besloten om deze op te vullen. Dat is voor de arbitrage
een goede ontwikkeling.”
Ontwikkelingstraject
Hein wijst onder meer naar het ontwikkelingstraject van zijn vereniging, dat opnieuw succesvol is
gebleken. “Het doel is om scheidsrechters intensief te begeleiden en klaar te stomen voor een hoger
niveau. Ook de activiteiten en themabijeenkomsten van de KNVB dragen bij aan verhoging van de
kwaliteit van de arbitrage.”
HZOD hoopt medio augustus de verenigingsactiviteiten volgens de geldende richtlijnen weer op te
kunnen starten. Inmiddels zijn de reguliere trainingsavonden weer hervat.
De volgende leden van COVS HZO Drenthe zijn met ingang van het seizoen 2020-2021 in een hogere
groep geplaatst:
– Jens Rutgers
– Jan de Jong
– Mika Assen
– Elwin Langenberg
– Erik Wieringa
– Stefan Aalders
– Danny de Haas
– Frank Hollander
– Marc Noorda
– Herman v/d Belt
– Dilano Compagne
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Onderwerp:

Spelregels landelijke COVS

COVS Nederland zal de komende weken op de website van de COVS iedere woensdagavond om
20.30 uur met Socrative zes spelregelvragen plaatsen, die tot zaterdagavond 20.30 uur gemaakt
kunnen worden. Daarna zullen de vragen gesloten worden en komen de antwoorden plus uitleg op
de website te staan.
Op onze website van de COVS (www.covs.nl) zal iedere woensdag een link geplaatst worden,
waarmee jullie direct in Socrative kunnen inloggen. Er is een instructie hoe Socrative werkt en hoe je
moet inloggen. Voor de verwerking van de antwoorden is het belangrijk dat iedereen goed inlogt.
Dat leggen we hieronder uit.
Inloggen
Bij het inloggen is het belangrijk om zowel je voor- als achternaam te vermelden plus van welke
COVS-vereniging je lid bent. Bij de instructie is een lijst met alle COVS-verenigingen toegevoegd,
waarbij iedere vereniging een eigen drielettercode heeft gekregen. Mocht je geen COVS-lid (meer)
zijn, neem dan code AAA. Voorbeelden van goed inloggen zijn dan bijvoorbeeld: VSV Piet Jansen of
AAA Piet Jansen. Op deze manier kunnen de antwoorden snel per vereniging verwerkt worden. Wij
verwachten dan ook dat iedere vereniging hieraan meedoet.
Beeldfragmenten
Bij een aantal vragen gebruiken we beeldfragmenten Deze beeldfragmenten kunnen niet in Socrative
geplaatst worden en staan in een map met de aanduiding jaar en week van de huidige
spelregelvraag. Jij bekijkt het beeld op jouw mobiele apparaat en je geeft daarna in Socrative
antwoord op de vraag. Op woensdag 15 april starten we met ronde 1.
Let op! Buiten de openingstijden van de vraag, kun je niet bij de beeldfragmenten: er verschijnt dan
een melding dat je een wachtwoord moet invullen. Als de vragen beschikbaar zijn, kun je (zonder
wachtwoord) naar de fragmenten.
Puntentelling
Bij vraag 1 t/m 4 wordt steeds gevraagd naar een (eventuele) disciplinaire straf (antwoord A, B of C)
en een (eventuele) spelstraf/ spelhervatting (antwoord D, E, F). Een volledig goed antwoord levert 3
punten op, een half goed antwoord 1 punt en een fout antwoord 0 punten. Bij vraag 5 staan twee
stellingen. Geef voor beide stellingen aan of deze juist of onjuist is (stelling I antwoord A of B /
stelling II antwoord C of D). Een volledig goed antwoord levert 3 punten op, een half goed 1 punt en
een fout antwoord 0 punten. Bij vraag 6 zijn er zes antwoordmogelijkheden waarvan er drie goed en
drie fout zijn. Per goed antwoord 1 punt. Je krijgt 2 punten vooraf, waardoor er in totaal per ronde
20 punten te halen zijn.
Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je mailen naar: lcs@covs.nl deze zullen dan in
behandeling genomen worden.
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