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Onderwerp:  Vanaf de bestuurstafel 

Beste voetbalvrienden, 

Na de afkondiging van een nieuwe ronde Corona-maatregelen, heeft het bestuur 
besloten geen enkel risico te lopen. De garantie van 1,5 meter kunnen wij niet geven. 
Wij hebben de verhuur van ons clubhuis geannuleerd. Ook de activiteiten in ons 
clubhuis zijn of gaan niet door (kaartavonden, Siemen Mulder/spelregels/ 
seizoensopening). Zodra er versoepelingen zijn, zullen wij alle activiteiten weer 
opstarten.  

Financieel heeft het natuurlijk ook gevolgen voor onze vereniging. Wij komen niet in 
aanmerking voor een steunmaatregel. Door zuinig om te gaan met de middelen 
verwachten wij aan het eind van het jaar nog in de plus uit te komen. Wij bedanken 
iedereen voor het begrip dat alles nu anders is.  

De ALV kon niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Leden konden de stukken 
opvragen. Er zijn vijf leden die de stukken hebben opgevraagd. Blijkbaar was het 
duidelijk want het bestuur heeft geen vragen ontvangen. Op het programma stond 
ook het uitreiken van speldjes aan de jubilarissen. Als het mogelijk is, willen we dit 
doen op de nieuwjaarsbijeenkomst, anders op een later tijdstip. 

3 t/m 11 Oktober is het de week van de scheidsrechter. Er zal door een 
videoboodschap van een betaald voetbalscheidsrechter een dankwoord worden 
uitgesproken voor alle amateurvoetbalscheidsrechters. Verenigingen roepen wij op 
hun clubscheidsrechters in het zonnetje te zetten. Een stukje waardering is wel op 
zijn plaats voor deze vrijwilligers, die het mogelijk maken dat hun leden kunnen 
voetballen. 

Het bestuur heeft een grote groep leden geroyeerd als lid van de vereniging, omdat 
zij naar vele gesprekken/aanmaningen/storno’s hun contributie niet betaalden. Voor 
deze leden hoeven wij nu ook geen afdracht te doen aan de landelijke COVS.  
Er is ook goed nieuws, wij begroeten Kay Kruithof als nieuw lid bij onze vereniging. 
Daarnaast mogen wij KSC  begroeten als nieuwe donateur vereniging.   

Vanaf dit seizoen krijgen ook KNVB-scheidsrechters en assistenten geen bewijs meer 
van vrije toegang voor amateurvoetbalwedstrijden. De COVS heeft dit aangekaart bij 
de landelijke COVS en KNVB. Helaas heeft dit geen effect gehad. Een jaar eerder heeft 
de KNVB dit ook al geschrapt voor clubscheidsrechters. Onzes inziens is dit een 
bezuinigingsmaatregel van de KNVB die niet past in het uiten van waardering richting 
de scheidsrechter en geeft nogmaals een signaal welke positie de arbitrage inneemt 
binnen de KNVB.  
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Wij verzorgen al een aantal jaren een pupillen cursus in Beilen voor het voortgezet onderwijs. Een 
dag in teken  van arbitrage. Dit zal in oktober plaatsvinden. VIOS uit Oosterhesselen wil ook graag 
weer een cursus opstarten met ons. Met KSC uit Schoonoord zijn wij ook in gesprek om te kijken hoe 
wij de arbitrage kunnen ondersteunen. VV Raptim uit Coevorden heeft een beginnende enthousiaste 
scheidsrechter. Joop Brussen gaat hem een keer begeleiden. 

Herman Harmers heeft te kennen gegeven te stoppen als KNVB-scheidsrechter coördinator van de 
provincie Drenthe. Wel blijft hij actief als scheidsrechterbegeleider. Wij bedanken Herman voor zijn 
vele werk wat hij verzet heeft voor de arbitrage in Drenthe. Christiaan van de Velde uit Hoogeveen is 
met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe scheidsrechter coördinator. Heel veel succes en dat 
wij een prettige samenwerking mogen hebben. 

Dit jaar is was de 1e regio cup in Zuidoost Drenthe. Leden van onze vereniging hebben met plezier op 
dit goed georganiseerde toernooi gefloten. Volgend jaar zullen hoogstwaarschijnlijk er meer 
verenigingen aan deelnemen. VV Drenthina uit Emmen is de winnaar geworden. 

De KNVB heeft aangegeven geen themabijeenkomsten voor de winterstop te houden i.v.m. corona. 
Dit houdt ook in dat er geen spelregeltoets wordt afgenomen. Hierdoor kun je geen punten scoren 
voor de ranglijst. Voor de hogere groepen gaat de conditietest wel door. De inschrijvingen staan 
open hiervoor. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie op de hoogte houden. 

Zaterdag 3 oktober vindt de ALV van de landelijke COVS plaats in Nijmegen. Hier zullen wij als 
bestuur aanwezig zijn. Voor de geïnteresseerden zijn de stukken op te vragen bij onze secretaris 
Robert Bruining (robert.bruining@hotmail.com). Wij zullen het voorstel uit Zuid om de afdracht voor 
2 kwartalen niet te laten plaatsvinden aan COVS Nederland ondersteunen.  

Ook de statuten komen aan de orde. Vorig jaar waren een aantal zaken niet goed verlopen en de 
COVS Zwolle heeft hierover een voorstel ingediend. T.a.v. de financiën wordt er wel erg veel geld 
uitgegeven aan reiskosten door het landelijk bestuur, tevens een groot bedrag voor werving en 
behoud. Wij zijn erg benieuwd hoe dat geld besteed is.  

De landelijke website is nog steeds niet vernieuwd, terwijl veel geld wordt besteed aan media. 
Vreemd dat het blad de Scheidsrechter is komen te vervallen. Wij zijn erg benieuwd naar de uitleg. 

De beker- en de oefenwedstrijden zijn achter de rug. Vol goede moed gaat iedereen, na de 
gedwongen pauze, het nieuwe voetbalseizoen weer in. Het bestuur wenst iedereen veel plezier in 
het uitoefenen van zijn hobby!  
 

Met sportieve groeten, 

Bestuur HZO Drenthe 

Theo Hein 

  

mailto:robert.bruining@hotmail.com
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Onderwerp:  Scheidsrechter tekort 

De vakantieperiode zit erop en sinds eind augustus gaat het weer om het ‘echie’. Wie wordt er 
kampioen of wie gaat er degraderen? Helaas heeft de corona-crisis ook mensen doen besluiten om 
te stoppen als scheidsrechter. Een rustperiode in het fluiten van wedstrijden waarin mensen gaan 
nadenken over hun toekomst. Allerlei zaken komen hierin voorbij. Heb ik nog kans op promotie? Wil 
ik nog wel alle shit van spelers, trainers en supporters over mij heen hebben? Hoe gaat de KNVB met 
ons om? Krijgen wij nog wel de waardering? Ook binnen onze vereniging zijn helaas een aantal 
scheidsrechters gestopt. Hopelijk vinden ze nieuwe motivatie en pakken ze de fluit later weer op.  

Ook de cijfers bij de KNVB zijn schrikbarend. In de wandelgangen wordt gesproken dat ca. 10% van 
de scheidsrechters in het district Noord zijn gestopt. Dit geeft natuurlijk een enorme druk op de 
aanstellingen van wedstrijden. Niet voor niets zijn scheidsrechters door de KNVB benaderd om zich 
op zondag beschikbaar te stellen voor het fluiten van wedstrijden. Verenigingen kunnen voor een 
gedwongen feit komen te staan dat ze zelf de arbitrage moeten verzorgen, ook voor die elftallen die 
eerder een KNVB-arbiter kregen toegewezen. 

De feiten liggen op tafel en hoe nu verder? De KNVB 
heeft ons uitgenodigd om in gesprek te gaan. Dit heeft 
plaats gevonden op 22 september in ons clubhuis. 
Vanzelfsprekend willen we meedenken bij het vinden 
van structurele oplossingen. We denken hierbij aan dat 
volgens ons de KNVB actiever moet gaan werven om 
het bestand van scheidsrechters op een aanvaardbaar 
peil te krijgen. Ook door de toenemende vergrijzing in 
het bestand van scheidsrechters zullen de komende 
jaren meer scheidsrechters gaan afvloeien. Tevens dient 
volgens onze bescheiden mening de KNVB de 
opleidingsstructuur te vereenvoudigen. Geen lange opleidingen met allerlei verplichtingen. Een 
aantal praktische opleidingen en direct laten fluiten bij de verenigingen of voor de KNVB. Daarnaast 
dienen de nieuwe scheidsrechters/assistenten begeleid te worden door de KNVB en door de COVS. 
Er zal een nieuwe koers gevaren moeten worden door de KNVB die gericht is op actief werven.  

Voetbalverenigingen moeten ook gaan beseffen dat niet alleen het 1e elftal en de kantine belangrijk 
zijn. Arbitrage dient hoog op de agenda komen te staan. Ga binnen je eigen vereniging op zoek naar 
mensen die iets in de arbitrage willen gaan doen. Denk vooral aan jongeren die minder voetbaltalent 
hebben. Zij kunnen wel op niveau fluiten binnen de vereniging of later bij de KNVB. Ook zijn er veel 
senioren die fysieke ongemakken krijgen door het voetballen. Deze groep is betrokken bij het spel en 
kennen door hun jarenlange ervaring de spelregels, de conditie is nog op peil. Zoek deze mensen op 
en waardeer deze mensen. Ga met respect met ze om. Dit geldt natuurlijk ook voor de huidige 
scheidsrechters en assistenten. Wees een goed gastheer voor de arbitrage.  
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Onderwerp:  Trainingen COVS HZO Drenthe 

Onze trainer Bert Deen is zaterdag 12 september naar een trainingsdag van de COVS geweest op het 

KNVB-complex in Zeist. De trainers hebben looptrainingen geanalyseerd en les gekregen van de 

betaald voetbal scheidrechter trainer. Een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. 

Er zijn extra trainingen op donderdagavond 24 september om 19.45 uur voor assistent-
scheidsrechters. Deze test bestaat uit 20 meter op en neer en een paar seconden rust en 12,5 meter 
zijwaarts op en neer in een steeds kortere tijd.   

Op donderdagavond 1 oktober is er om 19.45 uur een FIFA test voor scheidsrechters. Deze wordt 
dinsdagavond op onze normale trainingsavond nogmaals herhaald. 75 meter in 17 seconden en dan 
22 seconden rust en dat 40 keer op en neer.  Deze training staat natuurlijk open voor iedereen die 
hiervoor belangstelling heeft. De trainingen vinden plaats bij de Hockeyvereniging Emmen. 
 
Nog even ter herinnering de richtlijnen rondom de reguliere trainingen. Graag jullie aandacht: 

 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. 
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Onderwerp:  Ladies Cup Emmen 
 
De Ladies Cup Emmen is een zaaltoernooi voor vrouwenvoetbalteams die normaal gesproken 
uitkomen op het veld. Sommigen noemen het de vrouwelijke tegenhanger van Protos Weering, de 
organisatie spreekt zelf liever van een eigen toernooi. Het toernooi is ontstaan door een 
samenwerking tussen leden van SVBO en BDE. Later zijn daar commissieleden van onder meer 
Zwartemeerse Boys en Schoonebeek aan toegevoegd. Wel moet opgemerkt worden dat de 
organisatie op zichzelf staat en de clubs daar in wezen niets over te zeggen hebben. Het toernooi is in 
vier jaar tijd behoorlijk gegroeid. Waar er vier jaar terug gestart werd met acht teams, staat voor 
komend jaar de inschrijving open voor maar liefst 48 teams. Vorig jaar deden er 30 teams mee uit 
Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Grafschaft Bentheim (Duitsland) en Emsland (Duitsland). 
Een gigantische groei in enkele jaren tijd. De animo voor het vrouwentoernooi is dan ook groot. Niet 
alleen qua teams, ook qua toeschouwers en media-aandacht.  
 
Groei houdt automatisch ook in dat de randvoorwaarden mee zullen moeten groeien. Zo is de 
sponsoring uitgebreid, zijn in de commissie taken verdeeld en doet men inmiddels ook een beroep 
op sporthallen buiten de gemeente Emmen (o.a. Dalen en Borger). De begeleiding van de 
wedstrijden lag in handen van verenigingsscheidsrechters. Voor de komende editie zullen zij ook 
zeker weer van de partij zijn, maar door de toename van het aantal wedstrijden, zijn er simpelweg 
ook meer scheidsrechters nodig. Na een goed gesprek met de secretaris van COVS HZO Drenthe 
willen we de aangesloten scheidsrechters vragen om mee te helpen bij de professionalisering van het 
toernooi. 
 
Data: 
Pouleavond (21 december 2020, 8 poules, 18.00 - 22.00 uur, Meerdijk, Emmerhout, Angelslo, 
Zwartemeer, Veenoord, Borger, Dalen en nog één in afwachting) 
Halve finales (23 december 2020, 3 poules, 18.00 - 22.00 uur, Meerdijk, Angelslo en Zwartemeer) 
Finale (27 december, 13.00 - 17.00 uur, Zwartemeer) 
 
Wat biedt Ladies Cup Emmen? 

 Een strak georganiseerd toernooi dat nog meer stappen wil gaan maken 
 Hapjes en drankjes op de pouleavond/middag 
 Een vergoeding van € 15 per gefloten pouleavond/middag 

Wat verwachten we van jou? 

 Iemand die er zin in heeft 
 Uiteraard jouw professionele begeleiding als scheidsrechter 
 Iemand die wil fluiten volgens de regels van het toernooi 

Mocht je interesse hebben, mag dat kenbaar gemaakt worden via Robert Bruining. Mochten er meer 
scheidsrechters dan nodig aanmelden, zullen we proberen iedereen een gelijk aantal 
avonden/middag toe te delen. 
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Onderwerp:   Rondje langs de velden 

Op woensdag 16 september j.l. hebben de COVS-verenigingen in Noord bij elkaar geweest in kader 

van het ‘rondje langs de velden’. Hierbij waren ook aanwezig onze landelijke voorzitter Ron 

Sotthewes en afgevaardigde van het district Noord Johan Suurd. Doel van deze 2 bijeenkomsten per 

jaar is met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. 

Namens enkele COVS-verenigingen en de landelijke COVS is een brief naar de KNVB gestuurd over 

het besluit om het bewijs van “vrije toegang” voor amateurvoetbalwedstrijden te schrappen. Een 

waardering voor de vele vrijwilligers waar de KNVB niet zonder kan. Toch is hiertoe besloten vanuit 

kostenbeheersing en de Corona omstandigheden. De KNVB heeft helaas nog niet op de brief 

gereageerd.  

Op de vergadering werd ook uitgebreid gesproken over de herkenbaarheid en toegevoegde waarde 

van de landelijke COVS. De belangrijkste reden hiervoor is dat het aantal KNVB-scheidsrechters en 

ook het ledenaantal van de COVS, hard achteruit holt. De gemiddelde leeftijd van scheidsrechter is 

zelfs opgelopen naar 53 jaar. Namens de COVS-verenigingen in Noord werden een aantal suggesties 

gedaan. Onze vereniging is van mening dat de KNVB snel in actie moet komen en dat de werving van 

nieuwe scheidsrechter voor de landelijke COVS belangrijk is maar geen hoofdzaak. Bij het onderdeel 

behoud van scheidsrechter is wel een belangrijk rol weggelegd voor den COVS door b.v. het 

aanbieden van bijeenkomsten, trainingen en mogelijke sociale contacten. De landelijke voorzitter is 

bang als niets gebeurt de COVS over 5 jaar niet meer bestaat. Deze mening delen wij niet maar de 

zorg voor de levensvatbaarheid speelt natuurlijk wel binnen ons bestuur. 

Een ‘Deltaplan arbitrage’ is opgesteld door de landelijke COVS en de KNVB. De inhoud hiervan is nog 

niet openbaar maar het plan is zover wel bekend en op sommige van veel punten omtrent behoud 

met slechts beperkt vernieuwingen. Omdat het stuk nog verder moet worden besproken spreken we 

de hoop uit dat het onderdeel ‘werving’ een groot aandeel van het plan zal vormen. 

Geweld op de velden blijft een aandachtspunt. De HZOD heeft een brief voor scheidsrechter klaar 

met een advies ‘hoe te handelen bij excessen’. Wij hebben deze vorig jaar nog niet gepubliceerd c.q. 

verspreid op aandringen van de landelijk COVS omdat zij in gesprek zijn met de KNVB. De aandacht 

gaat momenteel meer naar discriminatie en de excessen waarbij scheidsrechters zijn betrokken, 

sneeuwen onder. De aandacht voor discriminatie is zeker goed maar excessen bij scheidsrechter 

vinden wij evenzo belangrijk. 
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Krijg je te maken met excessen als scheidsrechter/assistent dan kun je een beroep doen op de 

rechtsbijstandverzekering van de COVS. Wij hebben landelijk een verzekering lopen bij DAS-

verzekeringen. Wij hebben geen relatie met ARAG-verzekering van de KNVB omdat je als 

scheidsrechter ook in conflict kunt komen met de KNVB.  De laatste jaren zijn alle zaken die 

werden aangedragen en behandeld door DAS-verzekeringen allemaal gewonnen. Je kunt denken 

aan problemen bij aangifte bij politie, conflict met spelers, verenigingen of KNVB. De procedure is 

dat je het meldt bij je eigen COVS-vereniging en bij de landelijke COVS-secretaris. Na de melding 

neemt DAS-verzekeringen met de COVS of rechtstreeks met de betrokkene contact op.  

De rechtsbijstandverzekering kan een extra stimulans zijn om lid te worden van een COVS-vereniging. 

Wij als arbitrage moeten dit uitdragen naar potentiële leden. 

Ook kwam de samenwerking tussen de verschillende COVS-verenigingen in district Noord aan de 

orde. Ook dit seizoen zijn wij van plan een technische dag met COVS Oldambt - Veenkoloniën te 

organiseren. Voor het overige is de samenwerking tussen vereniging nog zeer beperkt. Dit wordt 

deels veroorzaakt door de reisafstand en de extra tijd die samenwerking kost.  

Spelregels is een belangrijk onderdeel van het voetbalspel. De landelijke COVS wil graag dat iedereen 

mee gaat doen aan spelregelwedstrijden en aan de vragen die met via het digitale programma 

Socrative: spelregels beantwoorden via een app. Doe mee en kijk op de website van de landelijke 

COVS. Tevens is geopperd om een digitale ranglijst op te stellen voor district Noord. 

Tot slot. COVS Nederland werkt samen met AXIWI-communicatie, de leverancier van headsets zoals 

deze ook in het betaalde voetbal worden gebruikt. De landelijke COVS wil 10 setjes aanschaffen en 

laten gebruiken voor coaching van scheidsrechters in het veld. De HZOD beschikt al enige jaren over 

een set. Heb je belangstelling om deze te gebruiken, meld dit bij het bestuur. 
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Onderwerp:  Lief en Leed. 

Herman Wesseling is herstellende van een knieoperatie. Wij hopen Herman  snel weer op de velden 
te begroeten.  

Richard Vos en Nicole Vleems zijn de gelukkige ouders geworden van een dochter Joëlle. Namens het 
bestuur van harte gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis. 

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. 

Onderwerp:  Scheidsrechters trainen met Dick Lukkien 

Scheidsrechters van de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD) hebben 
dinsdagavond in het stadion van FC Emmen getraind onder toeziend oog van FC Emmen-trainer Dick 
Lukkien en zijn assistent Casper Goedkoop. 

De scheidsrechters volgen jaarlijks aan het begin 
van het seizoen een training op eredivisieniveau. 

Lukkien zou na afloop een lezing geven, maar die 
werd in verband met de corona-regels geschrapt. 
,,Wel liet hij zich verleiden tot een vragenrondje”, 
vertelt Theo Hein van HZOD. ,,Lukkien zei onder 
meer dat Ajax dit seizoen kampioen wordt, omdat 
zij de beste spelers en het meeste geld hebben.” 

Doel van FC Emmen is volgens Lukkien dit jaar 
handhaving in de eredivisie. ,,Zonder versterkingen 
zal het een moeilijk jaar worden voor FC Emmen. 

 

  

http://www.rabobank.nl/emmen-coevoren
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Onderwerp:  Kevin Moed stroomt door naar OTS 

Kevin Moed maakt met ingang van dit seizoen deel uit van Ontwikkeltraject Scheidsrechter (OTS). 
Wedstrijden fluiten op een hoger niveau is voor de 25-jarige inwoner van Klazienaveen daarmee 
weer een stapje dichterbij gekomen. “Het OTS-programma geeft mij unieke kansen om mij als 
scheidsrechter verder te ontwikkelen. Dit doe ik samen met een ervaren coach, die goede 
handvatten geeft om mijzelf te ontwikkelen”, aldus de ambitievolle leidsman.   

In 2011 pakte Kevin de fluit ter hand en 
werd actief als verenigingsscheidsrechter 
bij de toenmalige voetbalclubs 
Klazienaveen en Zwartemeer. “Ik was toen 
15 jaar oud. Ik heb het opgepakt omdat de 
clubs zaten te springen om scheidsrechters. 
Mijn vader floot daar al wedstrijden en ik 
wilde dat ook wel gaan proberen. Dit 
avontuur vond ik zo leerzaam en uitdagend 
dat ik eind 2012 de Basis Opleiding 
Scheidsrechter (BOS; nu SOIII/red) heb 
gevolgd en ben na diplomering gelijk 
doorgestroomd naar de KNVB”, aldus 
Moed, die inmiddels ook in bezit is van het 
SO-II-diploma. 

Managen wedstrijd 

Het plezier haalt Kevin vooral uit het managen van wedstrijd. “Het is mijn taak dat alles binnen de 
lijnen op een goede en sportieve manier verloopt. Het is niet alleen op een fluitje blazen. De rol is 
veelomvattend en leerzaam. Als arbiter moet je in de eerste plaats goed kijken en waarnemen en 
een goede positie kiezen. Je krijgt ook onherroepelijk te maken met spelers en coaches die zich 
ongevraagd met het spel bemoeien. Niet alleen fysiek, maar ook in mentaal opzicht moet je dus 
stevig in je schoenen staan. Wederzijdse acceptatie is heel cruciaal en ook hoe je als leidsman je 
beslissingen verkoopt.’ Kevin benadrukt dat een goede scheidsrechter over een goede 
persoonlijkheid moet beschikken. “Je moet nooit twijfelen aan je eigen kunnen, maar 
zelfverzekerdheid uitstralen. Ook vooral tussen de partijen staan, maar als het moet er ook boven 
kunnen staan. Dat is een mooi leerproces en iedere wedstrijd maak je weer stappen.” 

Communiceren 

Kevin hecht er dan ook veel waarde aan om op juiste wijze en met respect met spelers te 
communiceren en zijn emoties onder controle te houden. En niet te vergeten: geconcentreerd 
blijven tot het einde. Kenmerkend is zijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Verder is ook 
zijn nuchterheid een belangrijk wapen. “Ik laat me binnen en buiten de lijnen niet gek maken. Altijd 
rustig blijven, goed analyseren en eerlijk zeggen hoe je erover denkt.”  
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Ondoenlijk 

Een ander belangrijk element is uiteraard de conditie. De leidsman uit Klazienaveen wil zijn 
beslissingen ten alle tijden kunnen verkopen. “Wanneer je er kort op zit zal dat makkelijker zijn dan 
wanneer je op grote afstand een beslissing neemt.” Het is volgens Kevin ondoenlijk om iedere 
beslissing aan spelers uit te leggen. “Daar maak je het jezelf tijdens de wedstrijd heel moeilijk mee, 
maar je moet wel inlevingsvermogen tonen. Je moet de emotie van de voetballers kunnen begrijpen, 
maar alles heeft uiteraard zijn grenzen.” 

Van jeugd- naar seniorenwedstrijden 

Vanaf 2012 tot 2016 floot Kevin jeugdwedstrijden voor de KNVB. “In 2016 heb ik de overstap naar de 
senioren gemaakt en ben toen ingedeeld in groep F (3e klasse wedstrijden). Na één seizoen actief te 
zijn geweest in groep F ben ik gepromoveerd naar groep E (2e klasse). In deze groep ben ik nog 
steeds actief en nu dus toegelaten tot OTS.”  

Belangrijke bijdrage HZOD 

Kevin Moed is goed te spreken over de intensieve begeleiding die de scheidsrechtersvereniging 
HZOD hem in de afgelopen jaren heeft geboden. “De HZOD heeft met veel succes het eigen 
ontwikkelprogramma opgezet waar jonge scheidsrechters onder begeleiding van een ervaren coach 
zich verder kunnen ontwikkelen. Ik heb hier zelf ook de vruchten van mogen plukken, want dankzij 
de begeleiding heb ik een goede en gedegen basis gelegd. Ik bezoek nu nog vrijwel wekelijks de 
trainingen van de HZOD om mijn conditie op peil te houden voor de wedstrijden en ter voorbereiding 
op de FIFA-testen. 

Moed studeert International Hospitality Management aan de NHL Stenden in Emmen en werkt bij 
Van der Valk. “Naast het fluiten doe ik graag dingen samen met mijn vriendin Ashley de Haan. Ze is 
actief als assistent-scheidsrechter in de landelijke hoofdklasse en uiteraard wisselen we veel 
ervaringen uit.”  

 


