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Van de bestuurstafel: 
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, 

De afgelopen maanden zijn er binnen het bestuur enkele functies gewijzigd.  

Nieuw toegetreden zijn: Johan Wenting, Kevin Moed en Pascal Sanders.  

Langs deze weg willen wij ons aan jullie voorstellen:  

 

Johan Wenting 
Mijn naam is Johan Wenting en ik ben sinds de laatste jaarvergadering van COVS HZO 

Drenthe jullie voorzitter. Nadat Theo Hein heeft aangegeven het voorzitterschap te 

willen beëindigen, heb ik mij gekandideerd voor deze mooie en uitdagende functie. 

Op 9 mei jl. ben ik door de aanwezige leden van COVS HZO Drenthe benoemd tot 

voorzitter van deze geweldige scheidsrechtersvereniging.  

Kevin Moed 

Mijn naam is Kevin Moed, 27 jaar en wonend in Klazienaveen samen met mijn vriendin 
Ashley. 

Sinds de afgelopen ledenvergadering ben ik algemeen lid van het bestuur van de 
COVS. Ik ondersteun het bestuur met de dagelijkse werkzaamheden en ben 
verantwoordelijk voor de kantinezaken. 

Sinds 2014 ben ik scheidsrechter bij de KNVB en lid van de COVS. Na het behalen van 

de BOS cursus ben ik meteen begonnen met fluiten voor de KNVB. Na een aantal jaren 

in de jeugd ben ik inmiddels al geruime tijd actief in ZASE. Ook ben ik sinds afgelopen 

seizoen actief als assistent-scheidsrechter in ZOAC. Wekelijks ben ik actief op 

dinsdagavond met de trainingsgroep om mijn conditie op peil te houden.  

Graag zou ik een bijdrage leveren aan het vergroten van het draagvlak onder de 

jeugdige scheidsrechters en natuurlijk het in stand houden van het draagvlak onder 

onze bestaande leden.  
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Pascal Sanders 

Mijn naam is Pascal Sanders, 29 jaar en wonend in Emmen. Sinds enkele jaren woon ik 

samen met mijn vriendin Desiree. Enige tijd na de ledenvergadering ben ik gevraagd 

om toe te treden tot het bestuur als secretaris. Toen ik werd gevraagd was ik direct 

enthousiast. Het geeft mij voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan de COVS 

HZO Drenthe.  

Om mijn conditie op peil te houden train ik elke dinsdagavond met de trainingsgroep 

van de COVS HZO Drenthe. Naast het trainen ben ik ook vrijwilliger in de kantine om de 

inwendige mens te verzorgen. 

Ik heb ongeveer 10 jaar bij de KNVB gefloten als scheidsrechter, waarbij ik veel leuke 

wedstrijden heb mogen meemaken. Afgelopen jaar ben ik gestopt als scheidsrechter en 

assistent-scheidsrechter geworden bij DZOH.  
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Dankwoord oud-voorzitter Theo Hein 
Beste leden, donateurs, voetbalverenigingen en alle andere contacten. 

In april tijdens de Algemene Jaar Vergadering heb ik afscheid genomen als voorzitter 

van onze vereniging. In 2013 is na een fusie van twee verenigingen een nieuwe 

vereniging opgericht. Met veel plezier mocht ik met alle andere bestuursleden en 

vrijwilligers de vereniging COVS HZO Drenthe nieuw leven inblazen. Dit is met elkaar 

gelukt. Hulde voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. 

Een scheidsrechtersvereniging voor iedereen: zaalvoetbal, veldvoetbal en assistenten. 

Terugkijkend op 10 jaar bestuurslid van COVS HZO Drenthe, kan ik zeggen dat ik van 

alles mocht mee maken. Het was niet altijd gemakkelijk maar een pot stroop doet 

wonderen. Meestal konden wij iedereen binnen boord houden, ondanks dat er soms 

maatregelen genomen moesten worden in het belang van de arbitrage en de 

vereniging. 

De leuke zaken hebben gelukkig de overhand en dat geeft je extra energie om er nog 

een stapje bovenop te doen. Iedereen kan wel iets bedenken en herinneren wat voor 

hem en haar er bovenuit springt. Help ook mee en je beleeft er veel lol aan. 

Onze vereniging gaat een lastige periode tegemoet. Het arbitragekorps raakt op leeftijd 

en er is tot op heden nog weinig aanwas. Ook de leeftijd van onze vrijwilligers gaat 

omhoog. Toekomst is er zeker. Blij ben ik dan ook met de nieuwe bestuursleden en dat 

alle functies weer bezet zijn. Samen de schouders eronder zetten en ook wij gaan voor 

ons 100-jarig bestaan. 

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 10 jaar en dat 

ik benoemd ben tot lid van verdienste. 

Theo Hein. 
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FC Barcelona – Getafe CF 

 
Beste leden, donateurs en partners, 
 
Binnen onze vereniging is de laatste jaren al vaak gesproken om met elkaar een 
buitenlandse voetbalwedstrijd te bezoeken. Door Corona is dit de afgelopen jaren niet 
van de grond gekomen. Wij zijn voornemens om de wedstrijd FC Barcelona tegen 
Getafe op zaterdag 22 januari te gaan bezoeken. De competitie ligt stil en de 
zaalvoetbaltoernooien zijn geweest.  Daarom nodigen wij alle belangstellende leden, 
donateurs en partners uit voor een voorlichtingsavond op woensdag 21 september 
2022 om 19.30 uur in ons clubhuis “De Meerfluit”. 
 
Het weekend zal er als volgt uit komen te zien. 
 
Vrijdag 21-01-2023  Vertrek uit Emmen naar vliegveld Eindhoven 
    Aankomst Barcelona, inchecken hotel 
    Vrijdagavond vrij te besteden 
 
Zaterdag 22-01-2023 Bezoek wedstrijd FC Barcelona-Getafe 
 
Zondag 23-01-2023  Vrije dag 
 
Maandag 24-01-2023 Uitchecken hotel 
    Vertrek vliegveld Barcelona. 
    Aankomst vliegveld Eindhoven terug naar Emmen 
 
Invulling van vrije tijd: Mogelijkheid om met elkaar of afzonderlijk toeristische 

trekpleisters te bezoeken (afhankelijk van de wensen van de 
deelnemers). Inventarisatie op 21 september a.s. 

    
De Spaanse voetbalclub uit Barcelona die uitkomt in La Liga speelt al jaren geweldig 
voetbal. Met aanvallende krachten als Robert Lewandowski zorgt de voetbalclub uit 
Barcelona voor de nodige hoogtepunten tijdens de wedstrijd. Barcelona speelt altijd in 
het rood en blauw en heeft als thuisbasis het Camp Nou Stadion. 
Opgericht in 1899 kent Barcelona een rijke geschiedenis. Ze spelen in de Champions 
League, La Liga en Copa del Rey. 
 
Geïnteresseerd? Kom op 21 september. Graag vertellen wij jullie over de 
mogelijkheden, kosten, etc. De gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Met sportieve groet, De reisleiding Albert Schipper en Theo Hein 

https://www.sparenti.nl/tickets/la-liga/
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Finaledag Beltona Cup, zaterdag 18 juni 2022 Enschede 

Zaterdagochtend 18 juni kwam Mika mij al vroeg ophalen in zijn zilverkleurige Volkswagen Golf 

om richting Beltona Cup Finaledag bij CVV Sparta Enschede te vertrekken. Bij Schoonebeek 

staken we de grens over en legden snel de Duitse kilometers af onder schitterende 

weersomstandigheden. Vanaf Denekamp ging de rit naar onze tussenstop in Reutum waar we 

de familie De Jong troffen op de camping. Na een lekker bakkie zwarte koffie vertrokken we 

samen met Jan naar Enschede. Aangekomen op het sportpark begonnen bij Jan de zenuwen 

toch te komen. Na de nodige instructies te hebben ontvangen van Tonnie zochten we de 

kleedkamer op. We waren tien minuten te laat aangekomen, dit was eigenlijk nu ons geluk. De 

kleedkamer voor de officials was al helemaal vol met de overige neutrale COVS trio's (Almelo, 

Apeldoorn, Zwolle en Nijverdal), waardoor wij een kleedkamer voor ons zelf kregen. We hadden 

het wedstrijdschema van Herman ontvangen en alles daardoor tot in de puntjes kunnen 

voorbereiden per wedstrijd (kleur tenue; SR, ASR1, ASR2). We hebben de volgende 

wedstrijden mogen arbitreren als neutraal trio. 

 

DVC Dedemsvaart - Quick'20 (Oldenzaal) 0 - 2 SR: Elwin; ASR1: Jan; ASR2: Mika Poule A 

DVC Dedemsvaart - Eldenia (Arnhem) 1 - 1 SR: Mika; ASR1: Jan; ASR2: Elwin Poule A 

Achilles'12 (Hengelo) - HHC Hardenberg 0 - 2 SR: Jan; ASR1: Mika; ASR2: Elwin Poule B 

SML (Arnhem) - Noordscheschut 0 - 3 SR: Mika; ASR1: Jan; ASR2: Elwin Poule B 

Zwart Wit'63 (Harderwijk)- HHC Hardenberg 2 - 0 SR: Jan; ASR1: Mika; ASR2: Elwin Finale 3/4 

 

Ondanks de warme omstandigheden (+30C) hebben wij een goede prestatie kunnen neerzetten 

als team (Herman was zeker trots op ons geweest). Ondanks dat we geen piepvlaggen hadden 

was de chemie tussen SR en ASR'S uitstekend. Na de eerste wedstrijd merkte ik dat ik 

gesmolten rubber van het kunstgrasveld tussen de noppen van mijn schoenen had zitten. Het 

grasveld dat we moesten betreden in de overige wedstrijden kon het predikaat "steppe" niet 

misstaan. Gelukkig konden we tussen de wedstrijden door herstellen in de geklimatiseerde 

bestuurskamer en werden we met eten en drinken helemaal in de watten gelegd, perfect 

geregeld. Het toernooi werd gewonnen door Quick'20 dat in de finale het niet geplaatste DZOH 

(Emmen) versloeg.  

 

Elwin Langenberg namens Jan de Jong en Mika Assen 
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Verbouwing toiletgroep clubgebouw COVS HZO Drenthe 

 

   

    

 

Zoals hierboven op de foto’s is te zien, heeft de toiletgroep een fikse 
gedaanteverwisseling ondergaan.  

Het damestoilet is nu ook geschikt voor mindervaliden. 

Alle toiletgroepen zijn voorzien van nieuw sanitair en nieuwe vloeren. 

Het bestuur van COVS HZO Drenthe spreekt haar welgemeende dank uit aan de 
aannemer van deze verbouwing, aan de gemeente Emmen voor haar financiële 
ondersteuning en aan Theo Hein voor zijn expertise bij de voorbereiding en 
uitvoeringsfase van deze verbouwing.  
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Geplande data Kaartavonden COVS HZO Drenthe seizoen 2022-2023: 

 

- Vrijdag 02 september 2022 

- Vrijdag 07 oktober 2022 

- Vrijdag 04 november 2022 

- Vrijdag 02 december 2022 

- Vrijdag 13 januari 2023 

- Vrijdag 17 februari 2023 

- Vrijdag 10 maart 2023 

- Vrijdag 07 april 2023 

- Zaterdag 13 mei 2023 (Afsluiting kaartseizoen) 

Alle data zijn op dit moment onder voorbehoud van het WK voetbal in Qatar, Europese 
duels (Champions League etc.) waardoor er nog geschoven kan met wedstrijddata in 
de Eredivisie. 
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Einde kaartseizoen 2021-2022 

Op een klamme vrijdagavond van 24 juni 2022 werd de laatste kaartavond van het 
seizoen 2021-2022 georganiseerd door de Activiteitencommissie. De opkomst was zeer 
goed, want er waren 4 tafels “klaverjassen” en 2 tafels “jokeren” (totaal 22 deelnemers). 
We mochten twee nieuwe deelnemers aan onze kaartavond begroeten. Eén van hen 
was onze nieuwe voorzitter Johan Wenting. Tevens hadden Harrie en Jannie Kuipers 
de moeite genomen om na een bruiloft in Brummen op een snelle maar wel veilige 
manier naar ons clubgebouw in Emmen te rijden en ook deel te nemen aan deze 
kaartavond.   
 
Het was een zeer gezellige en geslaagde avond waarin op een sportieve wijze met 
elkaar gestreden werd om een topklassering. Onder het genot van een drankje en 
lekkere hapjes, beschikbaar gesteld door onze Activiteitencommissie, werden de 
kaarten geschud, gedeeld en probeerde men elkaar de loef af te steken. Aan het eind 
van deze avond, waarbij enkele buien buiten ons clubgebouw zorgden voor de nodige 
verkoeling binnen, waren de kruitdampen opgetrokken en kon na een zorgvuldige telling 
de eindrekening opgemaakt worden. 
 
Bij het “jokeren” was Jannie Kuipers de beste en Rikie Hadderingh een goede tweede. 
Bij het “klaverjassen” was Bert Deen veruit de beste. Hij scoorde in 2 ronden meer dan 
2000 punten per ronde en had liefst meer dan 600 punten voorsprong op Timy 
Harmers, die als 2e eindigde, en daarmee net Patrick Moes voorbleef. Onze voorzitter 
Johan Wenting mocht ook nog een prijsje in ontvangst nemen en rond 23.15 uur kon 
eenieder tevreden de thuisreis aanvaarden. Al met al een zeer geslaagde avond. De 
Activiteitencommissie hoopt eenieder op de eerstvolgende kaartavond weer te mogen 
begroeten.  

 

De volgende kaartavond van het seizoen 2022-2023 is gepland op 
vrijdag 2 september 2022 
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Eindstand Kaartseizoen 2021 - 2022 
Kaarten  Totaal Evt. aftrek Eindtotaal 

Herman Harmers  39056 -3862 35194 

Bert Deen  33994   33994 

Joke Bergmeester  33079   33079 

Harrie Kuipers  31902   31902 

Ben Harmers  31321   31321 

Riny Wielens  30489   30489 

Janny   28023   28023 

Petra Deen  27764   27764 

Timy Harmers  27706   27706 

Theo Hein  27041   27041 

Joop Brussen  22303   22303 

Rennie Moes  13203   13203 

Lia  12730   12730 

Bertus Ebelties  10175   10175 

Patrick Moes  9999   9999 

Jeffrey Lubberts  9731   9731 

Pascal Sanders  8742   8742 

Roelie Zwart  8694   8694 

Sake Bralts  8405   8405 

Jinkie Bruinewoud  7899   7899 

Johan Wenting  5009   5009 

Joost Deen  4893   4893 

Janny Brussen  4548   4548 

Aja Kok  4515   4515 

Janny Bergmeester  4451   4451 

Rikie  3909   3909 

 

Jokeren  Totaal Evt. aftrek Eindtotaal 

Jannie Kuipers  3467 -655 2812 

Rikie  3623 -614 3009 

Roelie  3714 -630 3084 

Marion Hein  2437   2437 

Jinkie  3135   3135 

Bertha  1395   1395 

Ben Harmers  789   789 

Anita  468   468 
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Prent Dorpen Toernooi 

Een aantal maanden geleden hebben wij een oproep geplaatst voor het Prent 
Dorpentoernooi.  De organisatie is blij dat zij alle wedstrijden kan bezetten met 
scheidsrechters ondanks er hoogstwaarschijnlijk nog mensen op vakantie zijn. Leden 
die actief zullen zijn op dit toernooi wensen wij veel succes. 

 

 

 

 

Trainen 
 

De trainingen zijn weer begonnen onder bezielende 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! 

 


