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Van de bestuurstafel: 

Beste sportvrienden, 

Het kan weer! Wij gaan weer fluiten, assisteren, trainen, kaarten, 

bijeenkomsten organiseren, cursussen geven, enz. Wij houden 

natuurlijk wel rekening met elkaar en de geldende voorschriften en 

houden ons hieraan. 

Helaas kon onze nieuwjaarsreceptie dit jaar niet doorgaan. Onze 

voorzitter heeft zijn gedachten over de toekomst van de landelijke 

COVS en de lokale COVS-verenigingen in zijn nieuwjaarstoespraak op 

papier gezet, die jullie verder op in de nieuwsbrief kunnen lezen.  

Op 21 februari nemen wij deel aan een zoom-meeting met een aantal 

COVS-verenigingen en het landelijk bestuur over de toekomst van de 

COVS. Het landelijk bestuur heeft alle verenigingen uitgenodigd om in 

meerdere sessies van om van gedachten te wisselen. Wij zijn erg 

benieuwd naar het eindresultaat.  

Maandag 11 april komen de noordelijke COVS verenigingen fysiek 

bijeen in Groningen om over de toekomst van de COVS te vergaderen.  

Doordat de competities al 2 jaar niet afgerond zijn, is er helaas geen 

uitreiking van de Fair Play prijs voor de voetbalvereniging met de minste 

gele, rode kaarten en gestaakte wedstrijden. Hopelijk kunnen wij prijs 

voor de sportiefste vereniging in de toekomst weer in ere herstellen. 

Voetbalverenigingen en donateur-verenigingen bieden wij een gratis 

cursus aan. Heeft u belangstelling of willen jullie meer informatie dan 

kunt u contact opnemen met onze docent Edgar Voortman 

(ejvoortman@home.nl) of met Theo Hein (twhein@xs4all.nl). Zie 

verderop in deze nieuwsbrief. 
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Ons clubhuis was van de buitenkant groen. Inmiddels is het clubhuis van buiten 

(wanden en boeien) schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf, zodat het er weer 

netjes uitziet. 

                   

 

19 Maart is er weer een wielerwedstrijd op de Meerdijk. De WSW zal ons clubhuis de 

gehele dag gebruiken. Het is fijn om te zien dat ook zij hun activiteiten kunnen 

oppakken. In het voorjaar zullen zij ook weer gaan trainen op de wielerbaan. Hierbij 

het verzoek om niet met de auto op de wielerbaan te gaan. 

Zoals bekend is zijn wij bezig met de voorbereidingen van aanpassing van de 

toiletgroep. Het plan ligt klaar en wordt nader afgestemd met de aannemer en 

installateur. Voor de financiering van deze aanpassing hebben wij €4.000,-

ontvangen. Wij zijn het Beatrix fonds dankbaar voor het bedrag. In februari hopen wij 

duidelijkheid te krijgen van de andere aanvragen die wij hebben ingediend.  

In de statuten staat dat het bestuur voor het aangaan van verplichtingen boven de     

€ 2.500,- toestemming moet hebben van de leden. Wij houden daarom op maandag 

28 februari om 19.30 een bijzondere ALV in ons clubhuis.  

Het bestuur zal het plan en de financiering hiervan toelichten. Een uitnodiging 

hiervoor ontvangt u per mail. 

Namens het bestuur, 

Theo Hein, René Broekman, Robert Bruining, Richard Vos en Bart Zinger. 
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Nieuwjaarstoespraak Voorzitter: 

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE COVS, REGIONAAL EN LANDELIJK! 

Inmiddels ben ik ongeveer tien jaar bestuurlijk betrokken bij onze Hondsrug Zuidoost 
Drenthe (HZOD). Komend voorjaar zal ik afscheid nemen als voorzitter van een 
fantastische vereniging met enthousiaste leden, donateurs en voetbalverenigingen. 

De vooruitzichten voor de regionale scheidsrechtersvereniging zijn positief mits er 
wel voldoende activiteiten, bijeenkomsten en sociale activiteiten worden 
georganiseerd. Dit hebben wij uiteraard zelf in de hand. 

Ondanks een tekort aan scheidsrechters en te weinig jonge aanwas is er zeker een 
toekomstperspectief. Als vereniging moet je echter wel de boer op. Wij hebben een 
mooi netwerk en goede contacten opgebouwd. Sinds de fusie in 2013 bloeit de 
vereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe. 

De landelijke COVS is belangrijk. Het is wel een groot log lichaam met de zes 
districten waar elke vereniging zijn eigen weg volgt welke past bij hun cultuur. Maak 
daar eens een eenheid van! 

Ik heb gezien dat dit helaas niet lukt. Vele commissies met alle goede bedoelingen. 
We praten al jaren over de invulling van het beleid en de weg die we moeten gaan 
volgen. Helaas, het lukt ons niet. Het landelijk bestuur praat met de KNVB. Belangrijk 
dat we als lid-verenigingen onze stem laten horen. Pas echter wel op dat de COVS 
zich niet voor het karretje van de KNVB laat spannen, zoals werving en begeleiding 
van scheidsrechters. Dat is nog altijd een verantwoordelijkheid van de KNVB, zodat 
de leden van de bond kunnen voetballen. Als COVS-verenigingen en ook onze 
landelijke COVS hebben de hand al meer dan vol om de bestuursfuncties en 
commissies compleet te krijgen en de lopende zaken te behartigen. 

Moeten wij onze structuur niet anders gaan invullen? Het antwoord is wat mij betreft 
klip en klaar: Ja, het moet radicaal anders. Het landelijk COVS-bestuur zal wat mij 
betreft uit maximaal zes bestuursleden. Uit elke regio een bestuurslid, een voorzitter, 
een penningmeester, een secretaris, communicatie-pr-medewerker en twee leden. 

Met zes functies moeten deze posities ingevuld kunnen worden. Het bestuur gaat 
drie keer per jaar in overleg met de KNVB om onze punten kenbaar te maken. Het 
bestuur wordt gevoed door de districten die een of twee keer per jaar bijeenkomen. 
Deze informatie gaat naar het landelijke bestuur. 

 



4 
 

 

Wij stoppen met landelijke spelregelwedstrijden, voetbaltoernooien, congressen. 
Commissies worden opgeheven. Er komt een nieuwe website waar informatie is te 
vinden van de aangesloten lokale verenigingen, en relevante informatie. Een 
bestuurslid zal dit gaan beheren en actueel houden. Hierdoor worden wij slagvaardig 
en kunnen wij onze stem laten horen. Huldigingen van COVS-leden komt bij de eigen 
scheidsrechtervereniging te liggen. Geen ledenadministratie landelijk nodig. Door de 
nieuwe organisatiestructuur kan de afdracht fors verminderen. 

Als elke vereniging € 2,50 per lid afdraagt zijn er voldoende middelen voor het 
bestuur om hun taken uit te kunnen voeren. Geen verschil in jongeren en ouderen, 
administratie eenvoudig maken voor de penningmeester. De goed gevulde 
bankrekening van de landelijke COVS zal worden ingezet voor een nieuwe website 
en voor een Algemene Ledenvergadering. Het overige blijft als reserve staan. 

Geen hei-sessies meer in de toekomst. Met deze koerswijziging worden de districten 
weer belangrijk en zij moeten het landelijk bestuur voeden. Niet top-down besturen, 
maar vanuit de aangesloten verenigingen. 

Ik hoop dat bovenstaande woorden de redding kan worden van de 
scheidsrechtersvereniging lokaal en landelijk. 

Theo Hein, voorzitter Hondsrug Zuid Oost Drenthe 
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Gratis cursus donateurverenigingen: 

Geacht lid van het voetbalconvenant Emmen, donateur-verenigingen 

Veel verenigingen hebben problemen om alle wedstrijden te voorzien van een 

scheidsrechters. Onze vereniging, de scheidrechtersvereniging HZOD heeft het 

initiatief genomen om de Emmense voetbalverenigingen te ondersteunen op het 

gebied van voetbalarbitrage. 

Wij bieden jullie vereniging 3 mogelijkheden aan om mensen enthousiast, vertrouwen 

te krijgen om wedstrijden te fluiten bij jullie vereniging.  

Optie 1; scheidsrechters voor wedstrijden 6 tegen 6. Een avond theorie en praktijk. 

Voor de praktijkavond dient de vereniging 2 teams te regelen die tegen elkaar gaan 

voetballen onder leiding van de cursisten. 

Optie 2: scheidsrechters voor wedstrijden 8 tegen 8. Een avond theorie en praktijk. 

Voor de praktijkavond dient de vereniging 2 teams te regelen die tegen elkaar gaan 

voetballen onder leiding van de cursisten. 

Optie 3: Scheidsrechter worden in 90 minuten. Leden van de vereniging krijgen in 90 

minuten uitleg over spelregels en praktische tips over het leiden van een wedstrijd op 

een groot veld. Deze bijeenkomst is vooral geschikt voor senioren die zelf ook 

hebben of nog voetballen. 

De cursus wordt bij voorkeur bij de eigen vereniging gegeven of kan plaats vinden in 

het clubhuis van de COVS HZOD. Dit vindt plaats onder de dan geldende Corona 

maatregelen. 

Voor vragen en aanmelding van uw vereniging dan kunt u contact opnemen met 

Theo Hein, voorzitter van de HZOD per mail: twhein@xs4all.nl  of bij de HZOD 

docent Edgar Voortman per mail ejvoorman@home.nl . Wij nemen dan contact met u 

op. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur COVS HZO Drenthe 
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Chinees buffet en pubquiz: 

 

Zaterdag 26 februari in ons clubhuis “De Meerfluit” om 18.30 uur schuiven wij aan 

voor een Chinees Buffet en aansluitend houden wij onze 1e HZOD Pub Quiz waar 

mooie prijzen zijn te winnen. Elk lid is welkom met 1 introducee.  

Er wordt een bijdrage gevraagd van Eur. 5,00 per persoon. Opgeven kan tot 21 

februari per mail bij Jinkie Bruinewoud (jinkie.bruinewoud@hotmail.com)  ,bij Theo 

Hein (twhein@xs4all.nl) of op de lijst in het clubhuis. 

Wij gaan er een leuke en gezellige avond van maken. 

 

mailto:jinkie.bruinewoud@hotmail.com
mailto:twhein@xs4all.nl
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Trainen. 

De trainingen zijn weer begonnen onder bezielend leiding van Bert Deen. Gelukkig 

zien wij elke week het aantal deelnemers weer toenemen. Kom fit bij de wedstrijden 

en doe mee. Het is goed voor je conditie en ouderwets gezellig. Doe gezellig mee en 

blijf fit ! 

 

Kaarten. 

Vrijdag 11 februari kunnen wij weer kaarten. Op dit moment van schrijven mag het 

clubhuis tot 22.00 uur open zijn. De inloop is vanaf 18.00 uur en starten direct om 

18.30 uur. Mag het clubhuis weer langer open zijn dan starten op de normale tijd van 

19.30 uur.  

 

Schoolvoetbal gemeente Emmen. 

Het schoolvoetbal in de gemeente Emmen is voor de basisscholen gepland op 

goede vrijdag en voor het voortgezet onderwijs van 9 mei t/m. 15 mei. Hiervoor zijn 

altijd veel scheidsrechters nodig. Hopelijk kunnen wij na 2 jaar weer op jullie rekenen. 

Rennie Moes zal t.z.t. jullie benaderen 
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Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering die op 

maandag 28 februari, aanvang 19.30 uur wordt gehouden in ons clubhuis “De 

Meerfluit” 

Het bestuur zal de reden en plannen van de verbouwing van onze toiletgroep 

toelichten. De damestoiletgroep zal worden aangepast naar een invalide toilet zodat 

ons clubhuis ook geschikt is voor deze doelgroep en voor mensen die slecht ter been 

zijn. Voor de interne verbouwing heeft het bestuur volgens de statuten toestemming 

nodig van onze leden.  Zijn er vragen op deze avond, dan geven wij graag antwoord. 

Jullie stem hebben wij nodig. 

Kom allemaal en maak ons clubhuis toekomstbestendig. 

 

Agenda: 

1. Opening. 

2. Reden van de verbouwing. 

3. Plan en Tekening. 

4. Financiering. 

5. Rondvraag. 

6. Stemmen door stemgerechtigden. 

7. Sluiting. 
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Bericht van Jans Weuring: 
 

De collega’s van de trainingsgroep hebben me al een hele poos gemist bij de 

trainingen. En dat is wederzijds. 

Hieronder zal ik een tikje van de sluier op lichten waarom dat zo is. 

Op 19 maart 2020 hebben we in UMCU te horen gekregen dat mijn vrouw Ina lijdt 

aan de dodelijke spierziekte A.L.S. We hadden daar al wat ervaring mee omdat in 

2014 én in 2018 twee jongere zussen van Ina aan die aandoening zijn overleden.  

Alle drie de zussen hebben een muterend gen genaamd C9orf72. Als je daarop 

googelt dan zie je al gauw dat er een kans is op het ontwikkelen van óf A.L.S. óf van 

Frontotemporale Dementie (FTD). 

We hadden na de diagnose veel boosheid in ons en dus moeite met de acceptatie. 

Ook zeiden we op de terugweg tegen elkaar dat we aan elk onderzoek naar 

genezing mee gaan doen. Inmiddels zijn we zo’n 25 keer heen en weer naar Utrecht 

geweest.  

Tot medio juni 2021 deden we mee aan een algemeen medicijnonderzoek naar 

A.L.S.  

In die maand juni waren we op vakantie in Limburg en daar kregen we een 

telefoontje van de onderzoeker Tommy Bunte, die ons mee deelde dat er een 

Engelse fabrikant is die een middel heeft gevonden tegen A.L.S als gevolg van 

genoemd muterende gen. Met de vraag of we aan een studie naar dat medicijn mee 

wilden doen. Natuurlijk wilden we dat. 

Ina’s stem staat hevig onder druk en het slikken gaat ook wat moeizaam. Wel eten 

we nog 3x per dag met z’n beiden. Om toch voldoende voedsel binnen te krijgen 

heeft ze sinds september een Pegsonde (slangetje rechtstreeks van buiten naar de 

maag) waarmee ze sondevoeding binnen krijgt. Om maar in conditie te blijven. 

Verder is er geen achteruitgang te bespeuren. Alleen het gedeelte boven de keel 

geeft problemen. 

Waarom ik de training weinig meer bezoek heeft als reden dat ik Ina niet graag 

langere tijd alleen laat omdat het een paar keer is voorgevallen dat er eten in de 

luchtpijp terecht kwam met nare verstikkingsverschijnselen tot gevolg. Maar…….ook 

op dat gebied durven we langzamerhand wat meer. Een paar wedstrijden heb ik 

gefloten in het lopende seizoen. Geeft toch ook wat ontspanning. 

 



10 
 

 

Verder gaat er in de nacht van 11-12 februari een sponsorloop worden gehouden 

genaamd A.L.S. Sunrise Walk. We wandelen dan in Utrecht de zon tegemoet. Met 

onze jongste zoon Jan-Willem doe ik de 25 km en de rest van ons team gaat voor de 

5 km. Inmiddels is er €196.741 opgehaald, dat is de stand per 25 januari 2021. Geld 

dat gebruikt gaat worden om het predikaat dodelijk te veranderen in bijvoorbeeld 

chronisch. Kijk maar eens op:  

www.alssunrisewalk.nl 

Het bestuur ondersteund deze actie van harte. Om Jans en zijn vrouw een hart onder 

de riem te steken doneren wij namens COVS HZOD ook een bedrag. 

Wij zullen een bus plaatsen in ons clubhuis voor een vrije gift. 

Er kan tevens geld worden gestort op onze bankrekening: NL83 RABO0302614699 

van de COVS, onder vermelding van “Jans”. 

http://www.alssunrisewalk.nl/

