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Van de bestuurstafel:  
Woensdag 19 oktober zijn we als bestuur samen met alle kantinebeheerders bijeengekomen met het doel 

de puntjes op de i te zetten. Door Corona is het clubgebouw enige tijd gesloten geweest. Fijn om te zien, 

dat we in groten getale weer bijeenkomsten en kaartavonden mogen organiseren, feestjes mogen geven 

en wekelijks trainen. Als bestuur willen we er zorg voor dragen dat iedereen zich welkom voelt bij de COVS 

HZO Drenthe. Wij zijn heel blij met de grote groep kantinebeheerders en de wijze waarop het clubgebouw 

wordt onderhouden. Uiteraard zijn er verbeterpunten waar we ons de komende tijd op gaan richten. 

Daarbij willen we enkele keren in het jaar een onderhoudsdag organiseren waarbij we onderhoud aan het 

clubgebouw willen verrichten. Voelt u zich geroepen om hierin wat te betekenen, schroom niet om 

contact op te nemen.  
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Op bezoek bij: Richard Smit 
Enige tijd na zijn operatie hebben wij als bestuur van COVS HZO Drenthe een bezoek mogen brengen 

aan onze zeer gewaardeerde collega Richard Smit. Dat de passie voor het fluiten nog lang niet weg is, 

bleek wel uit de prachtige verhalen die hij vertelde.  Wij zijn blij om te zien dat het goed met hem gaat 

en hij na enkele weken van rust weer mag autorijden en fietsen. Langs deze weg, beterschap Richard en 

dat we jou snel weer op het veld mogen zien.  
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Jeroen Manschot opent seizoen COVS HZO Drenthe  
Eindelijk was het dan zover, de aftrap van het nieuwe seizoen van de COVS HZO Drenthe. Op maandag 

29 augustus heeft niemand minder dan professioneel scheidsrechter Jeroen Manschot een lezing mogen 

verzorgen onder toeziend oog van een goed gevuld clubhuis. Na de opening van voorzitter Johan Wenting 

begon Jeroen Manschot met veel enthousiasme over de eerste wedstrijden in het betaald voetbal. Jeroen 

is in 1999 begonnen met het fluiten van wedstrijden. Dit ging gepaard met pieken en dalen. Op 

31 augustus 2012 heeft de leidsman uit Houten zijn debuut mogen maken in het betaalde voetbal. De 

wedstrijd tussen FC Dordrecht en SC Veendam eindigde in een 2-1 overwinning voor de thuisploeg. Enkele 

jaren later was daar het debuut in de eredivisie. Op 16 februari was de onderlinge strijd tussen Cambuur 

Leeuwarden en PEC Zwolle, die met 3-1 in het voordeel van Cambuur Leeuwarden werd beslist. Ook gaf 

Jeroen een kijkje in het dagelijks leven. Hierbij gaf hij aan dat fitheid ontzettend belangrijk is, wat bleek 

uit het trainingsschema dat hij ten toon spreidde. Ook werd de nadruk gelegd op het mentale gedeelte 

en de voorbereiding op de wedstrijd. Met trots werd verteld over de internationale ervaringen als Video 

Assisent Referee (VAR) en hoe dat in zijn werk gaat. Het ondersteunen van de scheidsrechter gebeurt 

middels een scheidsrechter uit het betaald voetbal, een assistent-scheidsrechter en een operator. Ieder 

met een eigen taak waarbij wedstrijdbepalende situaties worden beoordeeld. Te denken valt aan rode 

kaarten, buitenspel en doelpunten. Bij laatstgenoemde wordt er bijvoorbeeld altijd gekeken of er geen 

overtreding aan een doelpunt vooraf gaat. Aan de hand van beelden werden beslissingen uitgelegd en 

verduidelijkt. Tot slot werden die nieuwe spelregels toegelicht omtrent buitenspel. Dat het niet voor 

iedereen even duidelijk was bleek wel uit de soms pittige discussies die ontstonden. Echter werd door 

middel van beeldmateriaal gauw duidelijk wat er bedoeld werd en stonden alle neuzen weer dezelfde 

kant op. Na het dankwoord van Jeroen was het nog lang gezellig in clubhuis De Meerfluit. 
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Rapportage week van de scheidsrechter:  
Zondag 2 oktober heeft onze voorzitter Johan In het kader van de week van de scheidrechter een woordje 

mogen doen bij radiostation ZO34. Dit jaar is deze van 1 tot en met 9 oktober waarbij aandacht wordt 

besteed aan de scheidsrechter. De week waar wij als scheidsrechter in het middelpunt staan, zonder 

scheidsrechter geen voetbal. Zo fanatiek als Johan was met het fluiten op zaterdag, zondag en ook nog 

door de weeks in de zaal heeft hij te kennen gegeven dit jaar alleen nog op zaterdag te fluiten. We moeten 

meer scheidrechters hebben want op dit moment is het heel moeilijk allemaal. Als COVS HZO Drenthe 

doen wij hard ons best om ervoor te zorgen dat we meer leden krijgen voor jeugd- en senioren. Als 

scheidsrechter ben je soms de zondebok, vaak omdat spelers ook niet weten hoe de regels in elkaar 

steken, ook als scheidsrechter maak je weleens een fout. Toch moeten spelers wat vaker in de boeken om 

te kijken hoe de spelregels zijn, waardoor het wat makkelijker wordt voor de scheidsrechter. Vaak blijven 

spelers in de emotie hangen. We proberen het scheidrechtersvak aantrekkelijker te maken door bij 

verenigingen scheidrechterscursussen aan te gaan bieden medio november.  

Jan de Jong heeft in de week van de scheidsrechter gefloten bij vv Drachten tegen Zuidwolde in de 2e 

klasse zondag. Hij werd in het zonnetje gezet door de thuisspelende vereniging VV Drachten. Hij kreeg 

vlak voor de wedstrijd een bloemetje van de aanvoerder van VV Drachten. Daarnaast kreeg hij van de 

voorzitter na de wedstrijd een bierpakketje. Het gebaar is ontzettend leuk en het was een leuke wedstrijd 

om te fluiten. Eigenlijk zou elke club meer aandacht aan de scheidsrechter moeten besteden, zeker in de 

week van de scheidsrechter.  

 

 

 

  



 

6 
 

Gouden scheidsrechters speld voor Peter Lemmen 
Peter Lemmen is voor zijn verdiensten voor de voetbalarbitrage onderscheiden met de Gouden 

Scheidsrechtersspeld. De 52-jarige, in Assen woonachtige, Lemmen is al meer dan twintig jaar actief als 

KNVB-scheidsrechter.  

Peter is een man die graag op een prettige wijze leiding geeft, die tussen de spelers staat en op de juiste 
momenten doortastend boven de partijen kan staan. De rol van scheidsrechter is hem dan ook op het 
lijf geschreven. 

De Gouden Scheidsrechtersspeld doet recht aan alles wat Peter tot dusverre voor de voetbalarbitrage 
heeft gedaan. Wij wensen hem de komende jaren nog heel veel sportief succes en vooral plezier toe. 
 
Namens de KNVB en COVS HZOD van harte gefeliciteerd. 
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Agenda 
Hieronder een overzicht met alle activiteiten die wij als COVS HZO Drenthe de komende tijd organiseren 

of hebben georganiseerd. 

Kaarten 

De volgende data zijn de kaartavonden bij ons in het clubgebouw COVS HZO Drenthe 

Vrijdag 16 december 2022, (wijziging in plaats van vrijdag 2 december) 

Vrijdag 13 januari 2023 

Vrijdag 17 februari 2023 

Vrijdag 10 maart 2023 

Vrijdag 07 april 2023 

Zaterdag 13 mei 2023 (Afsluiting kaartseizoen) 

Kerstborrel  

Omdat het WK dit jaar in de winter wordt gehouden hebben we besloten de kerstborrel naar voren te 

halen. Deze wordt gehouden op zaterdag 26 november 2022. We vragen een bijdrage van €10,- per 

persoon voor deze avond, waarbij het avondeten wordt verzorgd. Daarnaast houden we een bingo en 

zijn er leuke prijzen te winnen. Inloop is vanaf 18:30 en de avond begint om 19:00. Opgeven kan via 

secretarishzodrenthe@outlook.com.  

Nieuwjaarsreceptie 

De Nieuwjaarsreceptie is op 9 januari 2023 

Technische dag Oldambt  

Op zaterdag 14 januari organiseert COVS Oldambt in Tynaarlo een technische dag, Graag zien we dat er 

zo veel mogelijk leden heen gaan. Deelname is gratis. Het programma bestaat uit een training in de 

ochtend, inloop in om 10:00 met koffie en cake. Daarna hebben we een training van 10:30 tot 12:00 

onder leiding van de heer Walters. Na de training is het altijd fijn om samen te lunchen en afsluitend zal 

Jan Hooge (scheidsrechterscoördinator Drenthe) in de middag een presentatie verzorgen. De middag zal 

duren tot ongeveer 15:00. Opgeven kan door een mail naar het volgende email adres te sturen: 

secretarishzodrenthe@outlook.com 

Algemene Ledenvergadering:  

De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 13 april 2023. 
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Trainen 
Elke dinsdag is er training van 19:15 tot 20:30 onder bezielende leiding van onze trainer Bert Deen. Het 

seizoen is weer begonnen en de opkomst wordt elke week beter. Ondanks dat het koude en soms slechte 

weer er aan komt zijn we voornemens om keihard te blijven trainen. Het onderhouden van de conditie is, 

ongeacht het niveau, een goede basis voor het leiden van een wedstrijd. Ook is het altijd beregezellig na 

de wedstrijd. Doe gezellig mee en kom langs, tot gauw!  

Verkiezing scheidsrechter van het jaar 
Onlangs heeft de KNVB de verkiezing scheidsrechter van het jaar in het leven geroepen. Ook leden van 

COVS HZO Drenthe zijn genomineerd om scheidsrechter van het jaar te worden. Het zou toch fantastisch 

zijn, als een scheidsrechter uit Drenthe, of een lid van onze vereniging deze titel binnen kan slepen. Een 

scheidsrechter is voor menigeen een voorbeeld door zijn carrière op het veld of zaal, jarenlange inzet of 

een bijzonder optreden.   

 De genomineerden zijn:  

• Bertus Ebelties 

• Henk Scholte Aalbes 

• Wubbo Warrink 

• Edwin Assen 

• Mika Assen 

• Rene Broekman 

• Marco Smook-Brands 

 

Stemmen kan via de volgende website:   www.scheidsrechtervanhetjaar.nl   

Het stemmen kost nog geen minuut en ook maakt u kans op mooie prijzen 

 


