Onderwerp:

Vanaf de bestuurstafel

Het bestuur van de HZOD wenst u een sportief, gezond en respectvol 2018.

Inhoud nieuwsbrief

Wij hebben een hilarische avond gehad op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Henk de
Haan heeft samen met Ab Jagersma de Fair Play prijs mogen overhandigen aan vv
Valther Boys. Zij hadden de minste aantal strafpunten. DZOH werd 2e en SV Twedo
ging met de 3e prijs naar huis.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was Edgar Voortman te horen op Radio 2. Het
fragment kunt u beluisteren op onze website: www.covshzodrenthe.nl
Voor vele was het prettig dat de nieuwjaarstoespraak kort en krachtig was. Ons eigen
promo-film werd gepresenteerd. Wij willen Daniel van Dorgelo Licht en Audioservice
bedanken voor de montage van al het materiaal welke in het afgelopen 2017 is
verzameld. De film kunt u vinden op onze website.
Het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi is goed verlopen. In de afgelopen editie
hebben wij een aantal jonge scheidsrechters aangesteld die het zeer goed hebben
gedaan. Het duo fluiten in de kwartfinales heeft een toegevoegde waarde. Dit jaar
hadden wij de beschikking over headsets waarmee de scheidsrechters met elkaar
konden communiceren. Scheidsrechters die hiermee hebben gewerkt waren hier
positief over. Een extra aanvulling op de arbitrage.
Ik heb mij verbaasd over de verslaggeving van RTV Drenthe. Een cursus spelregels
over zaalvoetbal is voor deze mensen op zijn plaats. Onze leden hebben goed
gefloten in de heksenketel van de vele sporthallen. Tevens wil ik hierbij mijn dank
uitspreken aan de aanstellingscommissie Herman Harmers, Rennie Moes en Edgar
Voortman die het uitstekend gedaan hebben.
De 1e training was succesvol. Op 9 januari hebben wij getraind in de Emmer Soccer
Tempel. Een bijzondere ervaring. Een kunstgrasveld met een boarding omringd met
netten. De bal gaat nooit uit en het spel is bijzonder intensief.
Naar aanleiding van onze goede ervaring zijn wij als HZOD voornemens een Indoor
Soccer Toernooi eind dit jaar in december of in begin januari te organiseren voor de
zeven COVS verenigingen in Noord-Nederland. Voor 14 april staat dit onderwerp op
de agenda van het Noordelijk COVS-overleg.
Het voorjaar zit vol met activiteiten voor leden, donateurs en andere
belangstellenden. Er is een avond over bezwaarschriften en rapportage, een AEDcursus en de vertrouwde kaartavonden.
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Daarnaast zijn de uitnodigingen van de KNVB de deur uitgegaan naar de KNVB-scheidsrechters voor
de themabijeenkomsten. Deze zullen op 15 februari, 8 én 22 maart in ons clubhuis gehouden. Ook de
cursus scheidsrechtercoördinator zal met behulp van de subsidie van de Gemeente Emmen doorgang
vinden in ons clubhuis. De eerste avond is op 5 februari, aanvang 19:30. De deelnemers aan deze
cursus worden door de KNVB geïnformeerd.
14 Februari is er een pub quiz voor voetbalverenigingen in de gemeente Coevorden over arbitrage.
Deze zal plaats vinden in de kantine van vv Raptim. Deze gaan wij op 21 maart nogmaals doen voor
de voetbalvereniging in de gemeente Emmen in ons clubhuis De Meerfluit. Alle KNVB en
clubscheidsrechters en mensen die belangstelling hebben voor arbitrage zijn welkom om hun kennis
te testen. Uiteraard hopen wij ook onze leden en donateurs op 1 van deze avonden te begroeten.
Namens het bestuur van de COVS HZOD,
Theo Hein, voorzitter

Onderwerp:

Gratis naar FC Emmen

Dit jaar heeft onze vereniging vier seizoenkaarten op de Oost Tribune van FC Emmen. De wedstrijden
van FC Emmen staan op onze website vermeld. Heeft u als lid of donateur belangstelling om een
wedstrijd te bezoeken dan kunt u kaarten reserveren bij Rennie Moes. Zijn e-mail adres is:
moes.r@telfort.nl. Telefonisch is hij bereikbaar op 06-23133917. Wij wensen FC Emmen veel succes
in het nieuwe seizoen.

Onderwerp:

Herhalingscursus AED Cursus

De laatste jaren organiseren wij elk jaar een AED (herhalings) cursus voor kantinebeheerders, trainers
en andere belangstellenden. Het bestuur vind het erg belangrijk dat als iemand hartproblemen krijgt
dat er dan mensen zijn die handelend op kunnen treden. Je kunt er iemand zijn leven mee redden.
Ook dit jaar is er een cursus en deze vindt plaats in ons eigen clubhuis “De Meerfluit. Op
maandagavond 12 maart starten wij om 19.00 uur. De cursus duurt ca. 2 ½ uur. Iedereen is van harte
welkom. Deelname is voor iedereen gratis. Graag wel even aanmelden i.v.m. de organisatie bij onze
secretaris Robert Bruining per mail robert.bruining@hotmail.com

Onderwerp:

Overleg COVS met KNVB

Verschillende COVS verenigingen o.a. Groningen en de HZOD hebben vorig jaar problemen
aangekaart bij het landelijk bestuur van de COVS over de opleidingen van de KNVB. Dit heeft
geresulteerd in gesprekken tussen de COVS en de KNVB. De resultaten van deze gesprekken kunnen
jullie lezen in onderstaande link:
https://www.covs.nl/secretarissen/2018-01-22/knvb-en-covs-praten-over-opleidingensamenwerking-en-vernieuwing-rapportage
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Onderwerp:

Scheidsrechters-Quiz in kantine Raptim

Coevorden / regio – Op woensdag 14 februari a.s. organiseert scheidsrechtersvereniging HZO
Drenthe in de kantine van v.v. Raptim een Sport Pub quiz.
Deze Sport Pub Quiz wordt gepresenteerd door spelregelkenner Anton Panneman uit Muntendam.
De quizvragen worden gesteld aan de hand van actuele beeldfragmenten uit het betaalde voetbal en
het amateurvoetbal.
Iedereen welkom
Alle voetbalverenigingen uit de omgeving van de gemeente Coevorden zijn uitgenodigd. De HZOD wil
met deze interactieve avond scheidsrechters en belangstellenden op een laagdrempelige wijze
kennis laten maken met de voetbalspelregels. Maar tegelijk ook testen op het gebied van de parate
spelregelkennis.
Enthousiast
Voorzitter Theo Hein van HZO Drenthe is enthousiast over de opzet van deze contactavonden. ‘We
kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk clubscheidsrechters zijn. Daarom zijn deze
bijeenkomsten ook zo waardevol.’ Verder wil de HZOD graag ondersteunen en adviseren bij het
opleiden én begeleiden van de scheidsrechters, om zo de druk op de huidige clubscheidsrechters en
coördinatoren te verminderen.
De Sport Pup-Quiz begint woensdagavond 14 februari a.s. om 19.30 uur. Opgave graag vóór
maandag 5 februari a.s. via het emailadres van secretaris van de COVS HZOD Robert Bruining,
robert.bruining@hotmail.com

Onderwerp:

Themabijeenkomst bezwaarschriften rapportage

KNVB-scheidsrechters die gerapporteerd worden om in dezelfde klasse te blijven of willen
promoveren zijn het niet altijd eens met het rapport dat men ontvangt. De bevindingen van de
rapporteur komen niet altijd overeen met hoe de scheidsrechter hiertegen aan kijkt. Albert Schrik
van de bezwaarcommissie rapportage van het district Noord zal tekst en uitleg geven over
rapportage. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal een rapport met bezwaarschriften worden
besproken. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen over rapportage en bezwaarschriften.
Iedere KNVB-scheidsrechter is op donderdag 8 februari welkom in het clubhuis “De Meerfluit” van de
scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe. Aanvang 19.30 uur.
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Onderwerp:

Gouden fluit voor HZO-lid Ab Jagersma (artikel DvhN 22-02-2018)

Ab Jagersma (70) uit Noord-Sleen werd zaterdag als eerste scheidsrechter in Nederland
onderscheiden met de Gouden Fluit.
Een passende erkenning voor de duizendpoot van het arbitersgilde. ,,Doet ie het eigenlijk?” daagde
Jetta Klijnsma Ab Jagersma uit nadat ze hem de Gouden Fluit om zijn hals had gehangen. ,,Fuuuuut”,
schalde het prompt door de zaal.
,Die blef mooi in ‘t deuzie zitten’
Draaft de 70-jarige arbiter uit Noord-Sleen voortaan met de Gouden Fluit tussen zijn lippen over ‘s
lands voetbalvelden? Zijn vrouw Elly kent haar pappenheimer. ,,Die blef mooi in ‘t deuzie zitten.”
Jagersma lacht en knikt beamend. ,,Ik moet nu oppassen niet naast mijn schoenen te gaan lopen. En
bovendien: in die Gouden Fluit zit een erwtje. Als het vriest kan dat vast gaan zitten. Nee, ik hou me
bij mijn Fox 40 fluit.”
Op eenzame hoogte
Zo ben je een doorsnee scheids, zo sta je op eenzame hoogte in Nederland. Ab Jagersma is de trotse
eerste eigenaar van de Gouden Fluit. Die werd tijdens het in Assen gehouden landelijke
voetbalscheidsrechterscongres uitgereikt. Uit vier genomineerde Drentse vredesduiven werd de
fluitist uit Noord-Sleen gekozen.
Hemel en aarde
Eigenlijk had hij zijn hoofd helemaal niet staan naar dat congres, nu zijn vrouw Elly herstellende is
van een zware buikoperatie. Theo Hein, voorzitter van Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost
Drenthe (HZOD), moest hemel en aarde bewegen om Jagersma in Assen te krijgen. De hele familie
verschanste zich tussen de met 400 arbiters gevulde zaal, inclusief kleinkinderen Isabel en Ramon. Zij
het dat Isabel (6) alleen bij de presentatie van de genomineerden durfde te zijn. Elly: ,,Ze vond het te
griezelig. Als opa niet zou zijn gekozen, had ze dat heel zielig gevonden.”
Doodschop van ex-betaaldvoetballer
Jagersma fluit sinds 1993. Zonder die doodschop was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. ,,Ik
voetbalde bij Drenthina in een vriendenelftal. Tijdens een uitwedstrijd werd ik door een exbetaaldvoetballer te grazen genomen. Ik was op de motor. Mijn kuit was zo dik dat die alleen in een
losgeritste laars paste. Toen de dokter onder mijn hak klopte, vloog ik tegen het plafond. De kuit
bleek gebroken. Dat was voor mij het sein te stoppen met voetballen.”
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Rijke oeuvre
Zou je deze trofee alleen op grond van je arbitrale carrière kunnen veroveren, dan had Jagersma er
naar kunnen fluiten. Wedstrijden leiden is echter maar een klein deel van zijn rijke oeuvre.
Clubbladschrijver en -bezorger, aanjager van spelregelwedstrijden, webmaster, voorzitter,
penningmeester... Het is slechts een fractie van wat hij als stille kracht heeft gedaan.
6,26 kilometer per duel
Niemand die hem de Gouden Fluit dan ook misgunt. Het perfecte moment dus om op je zeventigste
het definitieve eindsignaal te blazen? Jagersma laat op zijn smartphone de weerslag zien van zijn via
gps geregistreerde looplijnen tijdens een voetbalduel. Daaruit blijkt dat hij de respectabele afstand
van 6,26 kilometer heeft afgelegd. ,,Gelukkig hebben ze de leeftijdsgrens afgeschaft. Zolang ik
lichamelijk gezond ben, ga ik door. Ik ga nog elke dinsdag naar de clubtraining van de HZOD. Laatst
heb ik een FIFA-test afgelegd; sprintjes van het ene zestienmetergebied naar het andere, met telkens
24 seconden rust. Ik deed ze in zeventien seconden en haalde 36 keer.” Elly: ,,Soms sta ik aan de
zijlijn. Dan valt me op: hij sjeest er nog aardig over.”
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Onderwerp:

Ledenontwikkelingen

Wij hebben aan het einde van het jaar helaas een aantal opzeggingen van het lidmaatschap mogen
ontvangen.
De gezondheid van Ben Drosten liet te wensen over waardoor hij niet meer actief kan zijn in de
voetballerij. Ben stond bekend om zijn spelregelkennis, positieve inbreng op de ledenvergadering en
zijn jarenlange inzet bij FC Emmen. Wij wensen Ben en zijn vrouw het allerbeste.
Tevens zijn er drie mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd omdat zij geen binding hadden
met onze vereniging. Wij zagen ze dan ook nooit bij onze activiteiten of bijeenkomsten. Wij hopen
wel dat ze actief blijven in de arbitrage want elke scheidsrechter is belangrijk voor de club én de
KNVB.
Ook is er goed nieuws te vermelden. Wij mogen 2 nieuwe leden begroeten die de KNVB-cursus
verenigingen scheidsrechter hebben gevolgd bij SC Angelslo. Het zijn Alwin Langenberg en Erik Tooi
en zij gaan fluiten bij SC Erica. Harry Winters van vv Drenthina mogen wij als donateur begroeten.
Ook dit jaar zijn er weer veel activiteiten en bijeenkomsten. Wij hopen hiermee nieuwe leden,
donateurs en donateur verenigingen te begroeten.

Onderwerp:

Spelregelwedstrijd COVS HZO Drenthe

Beste spelregelvrienden.
Het aantal deelnemers dat antwoorden instuurt is dermate teruggelopen dat wij overwegen om er
een punt achter te zetten. Jammer, het is toch één van de pijlers van een scheidsrechtervereniging.
We zullen het seizoen afmaken en ons dan gaan beraden.
Bij deze nieuwsbrief de spelregelronden december en januari. Deze zijn ook te vinden op onze
website. Hierna volgen nog twee ronden: februari en maart. Inzending is nog niet gesloten. Alle
spelregels die op de site staan, kunnen nog ingestuurd worden naar: spelregelshzod@ziggo.nl
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Onderwerp:

Promotiefilm voor COVS HZO Drenthe

Emmen / regio - In een pakkende promotiefilm presenteert de scheidsrechtersvereniging Hondsrug
Zuid Oost Drenthe (HZOD) de veelzijdige activiteiten. ‘We kregen steeds meer vragen welke
activiteiten we ontwikkelen en welke diensten we zoal leveren. Daarom hebben we besloten om een
promo te maken’, zegt voorzitter Theo Hein van HZOD.
Hein hoopt hiermee nog meer mensen te kunnen interesseren voor de arbitrage. ‘We willen
belangstellenden graag enthousiast maken voor het fluiten van wedstrijden bij de eigen club of voor
de KNVB. Uiteraard ook voor ondersteunende rollen, zoals begeleider of coach van scheidsrechters.
Verder kan het voor clubs ook een aanzet tot samenwerking zijn. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld
het gezamenlijk organiseren van arbitrageopleidingen.’
HZOD is het nieuwe jaar succesvol van start gegaan. De vereniging was opnieuw verantwoordelijk
voor de aanstelling van scheidsrechters van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi (PWZ). ‘Het
toernooi is vrijwel vlekkeloos verlopen en we hebben alle wedstrijden kunnen voorzien van
gekwalificeerde scheidsrechters.’ Ook de communicatie met headsets, de landelijke primeur
waarmee HZOD tijdens het PWZ-toernooi sier maakte, is duidelijk van toegevoegde waarde
gebleken.
Verder kijkt Theo Hein tevreden terug op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie, waarbij de Fair Play
prijs werd toegekend aan zondag 4e klasser Valther Boys. Bovendien werd de 1e speciale training
voor leden van de HZOD in het Soccer Temple Emmen goed bezocht.
De promotiefilm van HZOD kunt u bekijken op de volgende link:
https://covshzodrenthe.nl/uploads/COVS-HZOD-Promo.mp4

7

