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                                            Nieuwsbrief juni, seizoen 2016/2017  
 

Penningmeester, 

Betreffende de financiën laat Douwe weten dat er weinig nieuws is te melden, en wat erg belangrijk 

is dat alles goed loopt. 

Omdat Douwe ook scheidsrechtercoach en andere functies binnen de KNVB bekleed laat hij 

onderstaande weten. 

Over het seizoen 2016 - 2017 zijn er in de afgelopen week weer de nodige promoties en degradaties 

bekend gemaakt door de KNVB.  

De volgende personen/scheidsrechters en assistent scheidsrechters van de COVS groep Drachten 

e.o. mogen het  in het seizoen 2017 - 2018 in een hogere groep gaan fluiten of assisteren. Dit 

betreffen de volgende scheidsrechters. 

Rene Wijma               van ZASD    naar ZASC (Landelijk) 

Wouter Wiersma        van ZASE    naar ZASD (3e promotiejaar achtereen) 

Pieter Tanja                van ZOSE    naar ZOSD 

Daan van Gulik          van ZASF    naar ZASE     

Melvin Schuurman     van ZASG    naar ZASF 

Sven Tjeerdsma          van ZASH    naar ZASG 

Jan Melle Schippers    van ZASH    naar ZASG 

Dennis Smit                van ZASH    naar ZASG 

Dennis Bosgraaf         van ZAJC     naar ZAJB 

Alwin Grondsma         van ZAJD     naar ZAJC  

Het volgende lid van onze vereniging maakt als assistent een stap omhoog, dit is: 

Sven Tjeerdsma         van ZOAD    naar ZAAC 
 

Helaas hebben wij als vereniging ook te maken met enkele leden die een stapje terug moeten doen, 

voor hen zou ik zeggen. Niet getreurd  maar volgend jaar de commissie laten zien dat dit ten 

onrechte is geschied en er dus weer met volle moed tegen aan. 
 

Na de felicitaties aan de gepromoveerden,  gaat onze aandacht specifiek uit naar de leden die dit 

seizoen een stapje terug moeten doen. Wij hopen dat zij ondanks het stapje terug het plezier in hun 

hobby mogen behouden en wensen hen veel succes toe op de weg terug. 
 

Voor de overige leden bedankt voor jullie inzet, namens jullie coaches in het afgelopen seizoen en 

alvast een fijne vakantie toegewenst. 
 
Ontspanningscommissie 

De ontspanningscommissie laat weten dat er dit seizoen tot hun spijt twee activiteiten moesten 

worden geannuleerd wegens te weinig animo. Het eerste wat geannuleerd moest worden was de 

geplande spectaculaire dart/kaartavond dd. 09 februari in ons eigen clubgebouw de Toss. We 

hadden verwacht dat hier wel enige animo voor zou zijn. 

De tweede activiteit was de jaarlijkse feestavond dd. 08 april, voor de organisatie hiervan hebben 

we ook de nodige tijd en energie in gestoken, echter ook nu te weinig animo om deze avond tot een 



succes te maken. Er is toen in overleg met het bestuur besloten deze avond ook te cancelen. Wat 

wel erg jammer was voor de leden die zich wel hadden aangemeld. 

Het betekent nu echter wel dat wij als ontspanningscommissie niet meer weten wat nog te 

organiseren. Daarom doen we nogmaals een oproep, dit heeft voorzitter JoHoekstra ook al tijdens 

de ledenvergadering dd. 27 maart gedaan en aangegeven om ideeën of suggesties door te willen 

geven. U vraagt wij draaien.  

Stuur deze eventuele ideeën en suggesties naar Jan Wagenaar, dit kan via het mailadres 

j.wagenaar71@upcmail.nl of eventueel ook telefonisch via 0512-510071. 

Als eerste en laatste activiteit dit seizoen staat de jaarlijkse en altijd gezellige BBQ dd. 23 juni as. 

nog op de agenda, hiervoor hebt u inmiddels de uitnodiging ontvangen. Deze avond lijkt ieder jaar 

weer een succesvolle avond door het grote aantal bezoekers. 

Na de BBQ is het vakantietijd en we hopen dan ook weer met frisse moed activiteiten te plannen en 

organiseren Overigens is de ontspanningscommissie nog wel op zoek naar enkele enthousiaste 

leden die mee willen denken en organiseren van activiteiten  

Al vast een vooruitblik waar we nu aan denken is het bezoeken van een Bierfest/Tiroler avond die 

wordt georganiseerd door muziekcentrum Iduna. Nadere informatie volgt hiervoor. U kunt zich dan 

bij ons aanmelden en kunnen wij de eventueel noodzakelijke kaarten hiervoor bestellen.  
 
NK veldvoetbal in Rotterdam 
COVS Rotterdam organiseert het NK veldvoetbal in Rotterdam  Op zaterdag 17 juni doet het team van 
Drachten hier ook aan mee. Het Nederlandse kampioenschap wordt iets anders georganiseerd, als pilot is 
gekozen om in teams van 7 tegen 7 te spelen. De wedstrijden hebben plaats op de velden van de SC 
Excelsior, Honingerdijk 110, 3062 NX te Rotterdam. Het toernooi begint om 10.00 uur en zal rond 16.30 
afgesloten worden met de prijsuitreiking.  .   
Onze spelers en begeleiders reizen per busje en één auto deze zaterdag naar Rotterdam, vertrektijd is om 
6.45 uur bij ons clubhuis de Toss. Eventuele supporters zijn hartelijk welkom. 
   

Poule indeling: 
Poule A:, Groningen I, Breda, Nijmegen, Gouda, Enschede, Valkenswaard 
Poule B: Drachten, Venlo-Helmond, Amsterdam I, Groningen II, Haarlem, Oss-Uden 
Poule C: Amsterdam II , Zeeuws Vlaanderen, Boxmeer-Cuijk, Rotterdam, Den Haag, Deventer 
Wedstrijden: 
10:20  Drachten           -  Haarlem                Veld 1    12:20  Venlo/Helmond -  Groningen 2        Veld 3 
10:20  Venlo/Helmond - Amsterdam         Veld 2    13:20   Venlo/Helmond - Drachten            Veld 1 
10:20  Oss/Uden           -  Groningen 2        Veld 3   13:20    Oss/Uden          -   Haarlem             Veld 2 
11:20  Oss/Uden           -  Venlo/Helmond Veld 1    13:20   Groningen 2      - Amsterdam          Veld 3 
11:20  Amsterdam        -  Drachten             Veld 2    14:20   Haarlem             - Venlo/Helmond  Veld 1 
11:20  Groningen 2       -  Haarlem              Veld 3    14:20   Amsterdam       - Oss/Uden              Veld 2 
12:20  Drachten            -  Oss/Uden            Veld 1    14:20   Drachten           -  Groningen 2         Veld 3 
12:20  Haarlem              - Amsterdam         Veld 2   
  

De nummers 1 en 2 en de beste twee nummers 3 spelen nog 3 ronden, kwart-, halve en finale, verdeeld 
over 4 velden, speeltijd 20 minuten, met 10 minuten wisselpauze (omdat de winnaars meteen door moeten 
spelen). 
  

Kwart finale: 15.10 – 15.30 
Halve finale: 15.40 – 16.00 
Finale:           16.10 – 16.30 
 
Technische commissie 

Op donderdagavond 20 april 2017 werd de districtsfinale spelregels voor COVS teams te Joure 

georganiseerd door Noord West Friesland. Gelukkig kon team Drachten hierbij aanwezig zijn. De 

aanloop naar de districtsfinale verliep namelijk niet geheel vlekkeloos. Teammanager Sietse Scheer 

kreeg een paar weken voor de finishlijn enige gezondheidsproblemen, maar kon gelukkig deze 

avond wel aanwezig zijn. Verder kon ons teamlid Henk van der Bij plotseling niet deelnemen 
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vanwege verplichtingen bij de KNVB. Hij moest op deze avond de FIFA test lopen. Henk heeft 

deze test glansrijk gehaald. Klasse Henk.  

Fokke Landheer werd ondanks zijn afscheid vorig seizoen bereid gevonden de plaats van Henk in te 

willen nemen.  

Het uiteindelijke spelregelteam bestond 20 april uit de Auke Sikke Broersma, Jan Pultrum en Fokke 

Landheer.  

De avond in Joure begon zoals altijd met de schriftelijke vragen. Alle deelnemers kregen hiervoor 

15 minuten de tijd. Uit de historie blijkt dat dit één van de sterkste onderdelen is van het 

spelregelteam uit Drachten. Dat bleek deze avond ook weer het geval. Er werden maar weer weinig 

foutjes gemaakt. Alleen het team van Heerenveen was ons met een miniem verschil de baas op dit 

onderdeel. 

Het tweede onderdeel deze avond waren de 10 leesvragen. Deze vragen werden getoond met behulp 

van een beamer. Bij elke vraag had je de keuze uit de vier antwoordmogelijkheden A,B,C of D, en 

op een teken moest je het antwoord via een bordje tonen.  Doordat vaak het goede antwoord werd 

gegeven liep het team van Drachten al behoorlijk uit op de rest.  

Vervolgens was de mondelinge ronde aan de beurt, na het stellen van een open vraag kreeg je één 

minuut de tijd het antwoord te geven. Fokke wist met zijn jarenlange ervaring de maximale score 

hieruit te scoren, welke werd beloond met een warm applaus van het aanwezige publiek. Ook Jan en 

Auke scoorden hier goed en omdat de andere teams punten lieten liggen werd de voorsprong 

vergroot. Het laatste onderdeel  van de avond waren de quizvragen. Iedere deelnemer kreeg in totaal 

5 vragen voorgeschoteld. Deze werden ook getoond met behulp van een beamer. Bij elke vraag had 

je de keuze uit tien antwoordmogelijkheden. Na elke vraag had je een paar seconden bedenktijd en 

dan moest je bordje met antwoord omhoog houden. Op dit onderdeel maakte team Drachten ook 

bijna geen fouten. Teamlid Auke scoorde hier zelfs de maximale score. 

 

De prijsuitreiking was uiteindelijk deze avond niet heel spannend meer. Het was voor iedereen wel 

duidelijk dat team Drachten de winnaar zou zijn. Met een verschil van 66 punten op de nummer 2 

(Heerenveen) liet team Drachten duidelijk zien dat het hoge ogen wil gooien op de landelijke finale.  

Ook individueel scoorde Drachten goed, als 1e was geëindigd Auke Sikke met 110 pnt. terwijl Jan 

en Fokke als 2e en 3e met een gelijk aantal van 95 punten eindigden. 

Rest mij nog te vermelden dat ons bestuurslid Harm Veenstra onderdeel was van de jury. Hij heeft 

deze rol die avond prima vervult. Ook zal hij weer plaatsnemen in de jury tijdens de landelijke 

finale. Deze landelijke finale zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni. Graag nodigen wij u uit om 

aanwezig te zijn bij deze landelijke finale. Onze jongens kunnen u steun goed gebruiken. Dit jaar 

hoeft u daarvoor geen wereldreis te maken. De finale is namelijk in de buurt van Heerenveen. 

 

Locatie landelijke finale: 

MFA Aengwirden 

It Hiem 3  

8458CE Tjalleberd 
 

Training. 
Na overleg met trainer Jan Dijkstra is besloten dat de laatste training dit seizoen inmiddels heeft plaats 
gevonden op dinsdagavond 14 mei.  Na afloop is er nog even gezellig nagezeten en een drankje genuttigd 
in ons clubgebouw “De Toss”. 
De eerste training van het nieuwe seizoen zal zijn 22 augustus, echter omdat de velden van Drachtster 
Boys dan nog gesloten zijn is er afgesproken dat we wel gebruik kunnen maken van de kleed box maar 
niet op de velden mogen/kunnen trainen. Daarom gaan we dan als groep lopend via de kortste weg naar 
de trimbaan in de buurt om hier aan onze conditie te werken. De tweede training dd. 29 augustus gaan 
we nog een keer naar de trimbaan en dan kunnen we vanaf 05 september  weer op het trainingscomplex 
van Drachtster Boys terecht. 
 

Met een vriendelijke groet,  
Harm Veenstra, 
Secretaris C.O.V.S, Drachten e.o.                                                                                                                        


