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Clubaccommodaties
In het begin worden de clubavonden gehouden in de kantine van de w Drachten aan de
Gauke Boelensstraat. Maar met name's winters is het daar erg koud.
Daarom wordt op de bestuursvergadering in augustus 1.962 besloten een onderzoek in te
stellen naar een betere accommodatie.

f f anal september worden de verga-

\ / deringen en clubavonden gehou-
V den i'n Hotel Vreewilt àn ae

Folgeren te Drachten, waar een bijzonder
geschikte en voordelige vergaderruimte
wordt gevonden. De bijeenkomsten op de
vrijdagavond worden in de verschillende
vertrekken, zoals de kleine achterzaal,de
opzaal naast de keuken, en bij grote spre-
kers de serre aan de voorkant gehouden.
Na afloop wordt er meestal nog even gezel-
lig nagepraat en gekaart in de café-zaal.

Als de zaak door de gebroeders
Steinvoorte wordt beëindigd en de lokali-
teit een tijdje leeg heeft gestaan, moet de
SVD noodgedwongen op zoek naar een
andere locatie.
Dit onderkomen wordt gevonden in het
nieuw gebouwde zalencentrum Boensma
aan de Burgemeester Wuiteweg, vlak voor
de plaats van het huidige Museum
Smallingerland, waar nu het kantoor van
de ANWB staat. In de achterzaal is een
prima zaal met een bar, die later ook nog
een keer is uitgebreid. Het probleem is, dat
het soms moeilijk is om goede afspraken
met de kroegbaas te maken. Een avond
met de scheidsrechters is kennelijk niet
altijd even lucratief.
Als in de tweede fase van het Drachtster
Bos de velden en de clubaccommodatie
van de v.v. Drachtster Boys worden gere-
aliseerd wordt naarstig onderzocht of hier
ook mogelijkheden zijn voor een eigen

clubaccommodatie. Gelet op onze goede
banden met deze vereniging, op wiens
accommodatie wij reeds trainen, en de
voortvarende aanpak van de voorzitter van
de SVD Theo Hoogterp kan dit op het
laatste moment nog worden gerealiseerd.
Er is reeds een begin gemaakt met het ont-
werp van de plannen.

Zo staaÍ er in de Drachtster Courant van
maandag 1 augustus 1977,datper27 augus-
tus 1977 Drachtster Boys en de

Scheidsrechtersvereniging Drachten en
Omstreken de beschikking krijgen over
een sportcomplex. dat zijn weerga niet
kent. De officiële opening wordt op die dag

verricht door minister Jaap Boersma van
Sociale Zaken. Hij neemt op die dag de
aftrap voor zijn rekening van de eerste
competitiewedstrijd van Drachtster Boys
tegen SVZW uit Wierden. De wedstrijd
wordt gefloten door Hans Bouwhuis. De
eerste wedstrijd op het complex tussen
DrachtsterBoys en Harkemase Boys is een
week eerder al gespeeld. Deze wedstrijd is
als openingswedstrijd gepland, maar later
blijkt dat de minister die dag niet beschik-
baar is. Het dagelijks bestuur van de SVD
bestaande uit Theo Hoogterp, Piet Bos en
Klaas Mook als penningmeester is die dag
op uitnodiging van het gemeentebestuur
o.l.v. burgemeester Rinse Zijlstra aanwe-
zig bij de festiviteiten, waaronder een
buffet in De Lawei.'s Avonds is er een
feestavond voor de leden.
De clubaccommodatie is in nauw overleg
met de Drachtster Boys en de gemeente
gerealiseerd. In de begeleidingsgroep zit
Theo Hoogterp namens de SVD en Ab
Verwoert namens v.v. Drachtster Boys.

Beide verenigingen moeten hiervoor
f220.000,- zelf bijeen brengen via de zöge-
naamde 1/3 regeling, waarbij er 1/3 deel
door de gemeente wordt geschonken, 1/3

deel als renteloze lening beschikbaar komt
en de verenigingen 1/3 deel contant beho-
ren te betalen. Gelet op het aantal vier-
kante meters en het gedeeltelijk gebruik
van de andere faciliteiten wordt met
Drachtster Boys de regeling getroffen, dat
15% voor rekening van de SVD komt. Dit
betekent dat de SVD f 11.000.- ineens en

Clublocatie Hotel RestaurantVreewijk met tle vlag in top bij de Nederlandse kampioenschappen
spelregels voor scheidsrechters in 1969.

Opening van het sportcomplex in het Drachtster Bos door minister Jaap Boersma op 27 augusfirs

1977 met scheidsrechters Hans Bouwhuis bij de wedstrijd Drachtster Boys- SVWZ.



SCHEIDSRECHTERS VERENIGING DRACHTEN EN OMSTREKEN

een zelfde bedrag als renteloze lening
behoort bij te dragen.
Dit is voor de SVD mogelijk gelet op de
inkomsten vanuit de Toto-Lotto. Ook de
inrichting van het clubhuis met tafels en
stoelen en stoffering is hierdoor realiseer-
baar. Hiervoor wordt een bijdrage ont-
vangen van de Stichting Ontwikkeling
Drachten.
Tot op de dag van vandaag is de SVD hier
nog steeds gehuisvest. Het clubhuis wordt
goed gebruikt. Met Drachtster Boys zijn
goede afspraken gemaakt over het weder-

zijds gebruik van ruimten. Bij een grote
clubbijeenkomst kan er worden uitgewe-
ken naar de kantine van de VV Drachtster
Boys. Hier zijn inmiddels al vele vergade-
ringen in COVS verband gehouden.

De v.v. Drachtster Boys gebruikt de ruim-
te voor elftalbesprekingen enjeugdleiders.
Ook wordt het clubhuis veel gebruikt voor
opleidingen in KNVB- verband. In de
beginjaren heeft de scheidsrechterscom-
missie van het rayon Drachten hier op dins-
dagavond steeds zitting voor het opstellen

van de programma's, maar ook als spreek-
uur voor de scheidsrechters.

In die tijd is het nog bijna uniek om als
scheidsrechtersvereniging over een eigen
home te kunnen beschikken. Naderhand
gaan er meer verenigingen toe over om een
eigen clubhuis te realiseren. Gesteld kan
worden dat dit clubhuis toch een van de
peilers is waarop onze vereniging draait en
dit kan de arbitrage in zijn totaliteit alleen
maar ten goede komen. In woorden van
deze strekking laat onze voorzitter zich dan
ook uit tegenover de Drachtster Courant.
Dat de landelijke COVS nog moet wen-
nen aan dergelijke accommodaties blijkt
uit het feit, dat de bij de opening toege-
zegde wandtegel eerst in 1981 wordt over-
handigd.
De grote prijzenkast in het clubhuis is ver-
vaardigd door Jan Wiersma. De aanpas-
singen in de accommodatie vinden in nauw
overleg met Drachtster Boys plaats. De
laatste renovatie, waarbij ook het meubi-
lair is aangepast dateert van 1998. Ons lid
Luitzen van der Heide hanteert dan op pro-
fessionele wijze de verfkwast.

Op dit moment zijn er gesprekken gaande
over aanpassing van de accommodatie
mede in relatie met de ontwikkelingen van
de gemeentelijke plannen betreffende de
DrachtsterVaart. Ook de privatisering van
de sportaccommodaties kan hierbij een rol
spelen. À

Overzicht clubhuis clubavond voor leden en verenigingen 7 dec.'98 met Foppe de Haan, rechts de
medaillekast gemaakt door Jan B. Wiersma.

C luh aYo n d en/a ctiyit eit e n
In het begin zijn het lange avonden en soms tot diep in de nacht als secretaris Aljen van


