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                                            Nieuwsbrief december, seizoen 2016/2017  
 

Van de voorzitter. 
Het voetbalseizoen is inmiddels al weer een aantal maanden geleden begonnen. De bal rolt weer! Naar ik 
hoop beleef je, als (assistent-)scheidsrechter, veel plezier aan het leiden van de wedstrijden of als 
toeschouwer van het kijken naar de duels. We gaan al weer richting de winterstop. 
 

Dit seizoen stond van 1 tot en met 9 oktober in het teken van de Week van de Scheidsrechter. Het 
uitspreken van waardering staat daarbij centraal. De ruim 35.000 (assistent-)scheidsrechters maken het 
immers mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten. 
Beste mensen, hebben jullie er in de Week van de Scheidsrechter  vanuit de voetbalverenigingen iets van 
gemerkt? 
 

Op maandag 7 november a.s. vond er een voorzitters-secretaris overleg plaats. Onlangs is een besluit 
genomen over de bestuurlijke herstructurering van de COVS per 1 januari 2017, met als gevolg dat de 
districtbesturen zullen verdwijnen. In deze vergadering wordt met elkaar besproken hoe  we het regionaal 
overleg Noord in de toekomst een vervolg kunnen geven en daartoe worden wellicht nadere afspraken en 
een planning gemaakt. 
 

Verbroedering. 
In een onvruchtbaar gebied in Afrika leeft een bijzondere stam. De leden van die stam zijn gewend om alle 
voedsel met elkaar te delen. De gedachte dat je alleen zou kunnen eten, doet hen brullen van het lachen. 
‘Dat is iets voor leeuwen,’ zeggen ze, ‘niet voor mensen.’ 
Eten is belangrijk om te overleven. Om eten te verzamelen, moesten onze voorouders wel met elkaar 
samenwerken. Tijdens de jacht en als het voedsel werd klaargemaakt. Mensen hebben elkaar nodig. Heel 
praktisch, om te overleven. Maar ook voor de gezelligheid. 
In de komende maanden wordt weer een aantal activiteiten georganiseerd door de ntspanningscommissie. 
Elke activiteit schept, net als samen eten, een band.  
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
 

Penningmeester, 
De penningmeester heeft te kennen gegeven dat hij geen nieuws heeft en dat alles loopt zoals het 
behoort te lopen. 
 
Secretaris,  
Tijdens de algemene extra ledenvergadering dd. 14 maart jl. is met de noodzakelijke meerderheid van de 
aanwezige leden toestemming aan het bestuur gegeven om de statuten te wijzigen. Deze voorgestelde 
wijziging hield in, de zittingsduur van de bestuursleden te wijzigen van twee naar drie jaar. We hebben 
dan ook als dagelijks bestuur een afspraak gemaakt bij de notaris, de wijzigingen doorgesproken en deze 
heeft via een concept van deze wijzigingen dit ons toegestuurd. Wij hebben dit gecontroleerd, en onze 
goedkeuring hiervoor gegeven. Echter omdat het toen al vakantietijd was hebben we dit doorgeschoven 



tot na de vakantie voor het tekenen en hierdoor vaststellen van de definitieve versie. De statutenwijziging 
is door ondertekening dd. 09 november jl. van het voltallige dagelijks bestuur definitief vastgesteld 
 
Verder is er een uitnodiging dd. 07 november as. ontvangen van het bestuur van COVS Noord inzake een 
voorzitter/secretaris overleg. Hier waren uw voorzitter en secretaris gezamenlijk vertegenwoordigd. 
Hoofdzakelijk ging dit over de bestuurlijke herstructurering van de COVS per 1 januari 2007, hierdoor gaan 
de districtsbesturen verdwijnen en hiervoor in de plaats komt één nieuwe VCN vertegenwoordiger in ons 
district Noord, dit is de heer Jaap Hansen. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen hebben we tijdens dit 
overleg besproken. Als bestuur kan nu rechtstreeks contact met het landelijke bestuur worden 
opgenomen. Wel zijn er een vijftal werkcommissies in leven geroepen. Dit zijn technische zaken, 
spelregelzaken, media, sponsorbeleid en werving en behoud. Ten tijde van dit overleg hebben uit de 
diverse aanwezige groepen mensen zich aangemeld voor deze werkcommissies. 
Na afloop van deze bijeenkomst is op gepaste wijze afscheid genomen van het bestuur van COVS Noord. 
 
Ook hebben wij een uitnodiging van onze zustergroep Noord West Friesland gekregen om mee te gaan 
naar een Bundesliga wedstrijd. Er was gekozen voor de wedstrijd Werder Bremen - Fc Köln, echter 
doordat er geen grote groep in dit stadion kon worden toegelaten is gekozen voor een andere wedstrijd 
en is het nu de wedstrijd  FC Schalke 04 - SC Freiburg geworden 
Ook geen verkeerde wedstrijd, er hebben zich vier van onze leden aangemeld en zij bezoeken deze 
wedstrijd zaterdag 17 december. 
 
Ontspanning commissie. 
De O.C. is weer bij elkaar geweest en hebben ook nog even terug  gekeken naar de zeer geslaagde B.B.Q. 
avond . Er waren weer meer leden aanwezig dan de voorgaande jaren . Dus we mogen aannemen dat dit 
jaarlijkse uitje wel moet blijven.    
Maandagavond 24 oktober 2016 was de uitreiking van de fair Play prijzen van het seizoen 2015/2016.  
Er waren rond de 40 bezoekers deze avond. Als spreker was aanwezig Erwin Zeinstra nationaal en 
internationaal assistent-scheidsrechter. Erwin had een hele interessante lezing over zijn loopbaan en aan 
de hand van beelden en geluidsfragmenten en een duidelijke uitleg liet hij weten wat zijn taak als assistent-
scheidsrechter inhield. Dat zijn taak niet alleen het bewaken van de lijnen en aangeven wanneer buitenspel 
is geconstateerd is, werd duidelijk gemaakt door de vele spelfragmenten die hij liet zien. Ook het geven van 
adviezen aan de scheidsrechter via de headsets die gebruikt worden waar dmv. korte adviezen aan de 
scheidsrechters, dit kunnen ook zijn vrije schoppen en of gele of rode kaarten.  Door zijn inbreng werd dit 
een leuke interactieve avond die door alle aanwezigen positief werd 
beoordeeld. 
Na de pauze werd ons lid en erevoorzitter Piet de Boer door de K.N.V.B. 
verrast met een oorkonde en bijbehorende waarderingspeld, Douwe 
Boonstra en Sjoerd Minnema hadden beide waarderingswoorden voor Piet 
die in zijn lange carrière als scheidsrechter op het hoogste niveau 
afgelopen seizoen tijdens de kampioenswedstrijd W.T.O.C. – Birdaard 

afscheid als scheidsrechter voor de 
K.V.N.B. heeft genomen.  
Ook Douwe Boonstra werd door voorzitter Jan Ensing voor zijn verdiensten 
om de uitslagen van de fair Play voor geheel Noord weer te maken een 
cadeaubon overhandigd.   
  
 
 

Hierna werd de uiteindelijke prijsuitreiking gedaan. 
Op de derde plaats was geëindigd vv. Haulerwijk. 
Voor de tweede plaats werd vv. Surhuisterveen gevraagd naar 
voren te willen komen. De uiteindelijke eerste plaats was voor sc. 
De Griffioen uit Oosterwolde. De prijzen werden door Erwin 
Zeinstra uitgereikt. 
Na de gebruikelijke foto’s werd de avond door secretaris tevens 
vicevoorzitter Harm Veenstra ivm ziekte van onze voorzitter met 



een dankwoord aan alle aanwezigen afgesloten en kon er nog even worden nagepraat en was er nog even 
tijd iets te drinken.  
Voor de volledige uitslag wordt verwezen naar onze website. www. covsdrachten.nl 
 
Eerste Nieuwjaaractiviteit. 
Het ligt in de bedoeling om i.p.v. een nieuwjaarsreceptie zaterdag 07 januari 2017 een soort van familiedag 
te organiseren en deze af te sluiten met een snertmaaltijd. De uitnodiging ontvangt u binnenkort. Maar 
houd deze datum alvast vrij in uw agenda. 
 
Technische commissie 
De technische commissie laat weten dat er 20 december een spelregelavond  wordt georganiseerd in ons 
clubgebouw “De Toss” . Aanvang van de avond zal zijn 20.30 uur direct na de training en dit duurt 
ongeveer tot 22.00 uur.  
Er zullen ook clubscheidsrechters hiervoor uit worden genodigd en de bedoeling is hier een gezellige, 
leerzame interactieve avond van te maken. 
 
Er zal dit seizoen niet worden meegedaan aan het NK zaalvoetbal welke begin Januari 2017 zal worden 
georganiseerd in Emmeloord door onze zustergroep Zwolle. 
Wij hadden ons hiervoor wel aangemeld, echter door miscommunicatie is dit niet goed doorgegeven en 
heeft de organisatie de groep Groningen door gekregen. Wij hebben hier nog wel contact over gehad ook 
met de organiserende vereniging, maar deze gaf te kennen dat dit niet hersteld kon worden en zij ook de 
programmaboekjes al hadden laten drukken. Ook tijdens het boven genoemde voorzitter/secretaris 
overleg is hier nog over gesproken, men wilde toen nog een loting hiervoor gaan doen, maar wij hebben 
gemeend omdat Groningen al was aangemeld dit maar zo te laten.  
 

Training. 
Omdat Drachtster Boys heeft aangegeven dat het sportcomplex net als voorgaande jaren rond de kerst 
drie weken gesloten zal zijn. Het betreft de 2 weken kerstvakantie van 24 december t/m 08 januari en de 
week daarna. 
Dit betekend dat wij pas weer kunnen trainen 17 januari 2017. Aanvang wederom 19.30 uur.   
 

Verder wenst het bestuur u fantastische en vooral gezellige feestdagen toe. 
 

Met een vriendelijke groet,  
 

Harm Veenstra, 
Secretaris C.O.V.S, Drachten e.o. 
                                                                                                                        


