
ijdens de vergadering in september
1969 wordt de spelregelcommissie
ingesteld, met Sjoerd de Graaf als

voorzitter en Ben Siemerink als secretaris
en Jan de Bont en Niek Joustra als lid.
Het doel van de commissie is het verzor-
gen van:

a. Spelregelavonden voor voetbalver-
enigingen

b. Spelregelwedstrijdenvoorjunioren
c. Het verzorgen van kopij voor de

clubbladen van voetbalverenigingen
d. Verdere activiteiten op het gebied

van de verbreiding van de kennis
betreffende spelregels e.d.

In de loop van het jaar wordt de naam
gewijzigd in Technische Commissie. In het
eerste jaar worden 7 spelregelavonden
gehouden bij voetbalverenigingen. Aan de
hand van dia's, flanelbord en een magne-
tisch demonstratiebord worden de 17 spel-
regels behandeld.
In deze beginperiode zijn met name Sjoerd

de Graaf en Ben Siemerink erg actief
geweest in de Technische Commissie. Zij
zeÍÍert zich tevens in om de voetbalvereni-
gingen warm te krijgen voor de diverse
mogelijkheden, die de commissie kan bie-
den. Voor het vele werk voor de SVD ver-
richt wordt Sjoerd de Graaf benoemd tot
Lid van Verdienste.

Na 1976 heeft Jan Dijkstra als voorzitter
van de T.C. de activiteiten vorm gegeven.

Van 198L tot 1987 beleeft de commissie een
moeilijke periode. Door diverse omstan-
dioheden knmt Wim vd Sfeen de eerste

jaren haast alleen te staan voor de taken
van de commissie. Hij weet echter op voor-
treffelijke wijze de diverse activiteiten te
verzorgen en zo ook de naam van de SVD
naar de verenigingen toe uit te dragen.

In oktober 1987 meldt Sietse Scheer zich
aan als lid van de Technische Commissie.
De volgende jaren neemt hij het voortouw
van de T.C. Mede door zijn inbreng is er
iedere dinsdagavond na de training de
mogelijkheid om te discussiëren over de
spelregels. Sietse werpt zich, naast zijn acti-
viteiten binnen de commissie, op als pro-
motor van het spelregelteam.Tot op de dag
van vandaag is hij niet weg te denken uit
de spelregelwereld.

Apparatuur

In het seizoen 197611977 wordt een diase-
rie voor spelregels aangeschaft. Voor dit
doel wordt tevens een projector en een
scherm aan de commissie ter beschikking
gesteld. Aan de Stichting Sport en

Recreatie Smallingerland wordt een ver-
zoek gericht om subsidie toe te kennen
voor aanschaf van deze artikelen voor een
bedrag van f 950, - . De aangevraagde sub-
sidie wordt echter niet toegekend omdat,
naar het oordeel van de stichting, het werk-
gebied van onze vereniging niet alleen de
gemeente Smallingerland omvat, maar ook
omdat het voor de stichting de vraag is of
het inderdaad tot de taak van onze ver-
eniging behoort om de jeugdleden van de
voetbalverenigingen de spelregels bij te
brengen........
Er wordt in de zeventiger jaren een gesprek
met de deskrrnrliqe van de Nederlandse

Het spelregeheam in officieel clubkostuum tijdens de finale van district Noord in maart 1972 in
Vreewijk te Drachten, van links naar rechts Henk Smit, resewe, Theo Hoogterp coach, Henk
Wiersma, Piet Bos en Sjoerd de Graaf.

Sportfederatie gearrangeerd om te onder-
zoeken of het mogelijk en zinvol is om over
te gaan tot de aanschaf van een video-
camera om zo ook bij de instructie en oplei-
dingvan praktische beelden te kunnen uit-
gaan. Hiertoe wordt niet besloten. Wel
wordt in de jaren 80 begin 90 gebruik
gemaakt van de videoband. Daarna wordt
ook besloten om een TV en video-appa-
raat aan te schaffen voor de TC en ook
voor de andere instructie-activiteiten die
in het clubhuis worden gehouden.

Activiteiten

In 1978 worden video-beelden vertoond
welke Hielke Kerkstra heeft gemaakt van
scheidsrechter Bauke Booi tijdens de wed-
strijd Hoogezand- Muntendam. Bij de uit-
zending zijr tevens de trainer van
Hoogezand Gabe Westerdiep en een
bestuurslid aanwezig.
In april 1978 wordt in samenwerking met
de sub-commissie een zogenaamde prak-
tische les gehouden, welke vooral van
belang is voor de kandidaat-scheidsrech-
ters en de jeugdscheidsrechters. De A-ploe-
gen van Drachtster Boys en O.N.B. spelen
een wedstriid, welke afwisselend wordt
geleid door Siebe Alma, Bonne Bosma en
Klaas Mook en vanuit de radiokamer
wordt becommentarieerd door Gerrit
Eeden
Vooral omdat op deze avond een groot
aantal leden afkomt, die anders niet zo
vaak de clubavonden bezoeken, kan deze
avond in meer dan één opzicht geslaagd
worden genoemd.

Spelregelwedstrijden voor leden.

In de beginjaren van onze vereniging wor-
den spelregelwedstrijden voor onze leden
gehouden. Er wordt getracht om de leden
zelf meer te laten doen op deze avonden,
bijvoorbeeld door discussiegroepen laten
behandelen van de spelregels. Van de
schriftelijke beantwoording van spelregel-
vragen wordt afgestapt. De organisatie van
de wedstrijden is in de beginjaren in goe-
de handen van de subcommissie FVB.
Tevens wordt een beroep gedaan op de
andere COVS-groepen in Noord.

Vanaf 1978 worden spelregelavonden ver-
zorgd met als inzet deWiebe van derVeen-
bokaal. In 1986 wordt hiermee gestopt
gezien de geringe belangstelling. Tijdens
clubavonden worden tevens schriftelijke
spelrege[vragen verzorgd.
Ook doen de leden op grote schaal mee
aan de schrifte'liike snelreqelvrasen van de
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Landelijke Regelingscommissie Spelre-
gels in het blad De Scheidsrechters. In
december 1990 huldigt de landelijk pen-

ningmeester van COVS-Nederland
Bernard Veneklaas Slots in ons clubge-

bouw Jan Klijnstra als nationaalkampioen
spelregels.
In 1998 wordt weer een aanvang gemaakt

met het toezenden van schriftelijke spel-

regelvragen aan de leden. De respons hier-

oplijkt groeiende.Tot op heden wordt hier-
aan aandacht besteed door de winnaar tij-
dens de jaarvergadering in het zonnetje te

zetÍen.

Spelregelavonden bij
voetbalverenigingen.

Om de spelregelkennis bij de voetballers

te vergroten wordt met name op diverse

bij eenkomsten op het bestuurlijke vlak met

de voetbalverenigingen de diverse moge-

tijkheden aangeboden. Hoewel de animo

hiervoor door de jaren heen variabel is,

moet toch gezegd worden dat wanneer de

T.C een avond of desnoods een morgen bij
de verenigingen met name voor de jeugd

verzorgd er altijd enthousiast wordt gere-

ageerd.

Ook voor senioren is er een aantal avon-

den verzorgd zoals in februari 2000 bij de

v.v. Houtigehage.

De voltallige groep senioren, trainer, assis-

tent-scheidsrechter en kader luisteren en

discussiëren met Harm Veenstra en Sietse

Scheer over het waarom van gele en rode

kaarten, de taak van de scheidsrechter, de

taak van de aanvoerder, en de vragen over

en uitleg van diverse spelregels. 
^

Spetregelwedstrij den Yoor scheidsrechters

Binnen de covs worden traditioneel spelregelwedstrijden georganiseerd t.b.v. spelregelteams

van de diverse groepen. In de beginperi,o de zíin deze wedstrijden per provincie gehouden'

o is een team bestaande uit Henk
Wiersma, Sjoerd de Graaf en Ben

Siemerink in 1965 kamPioen van

Friesland geworden, waarbij Henk
Wiersma als provinciaal kampioen een gro-

te lauwerkrans werd omgehangen. Deze

wedstrijden worden meestal in het najaar
gehouden en bestaan uit drie keer 5 mon-

delinge vragen, die achtereenvolgens aan

de diverse leden van het team worden
gesteld.

Na de instelling van het district Noord in

1970 worden de spelregelwedstrijden in
districts-verband gehouden. Om het jaar

wordt gestreden om het landelijk kam-

pioensschap. In het tussenliggende jaar is
èr in district Noord gestreden om de Tjip

Teenstra bokaal. Nadat die definitief was

gewonnen, kwam hier de Apollo-cup in de

plaats.

De wedstrijden worden eerst in het najaar
gehouden, maar later in het voorjaar en op

àe zaterdagmiddag en later op de vrijdag-
avond, waarvan de beste drie zich plaatsen

voor de districtsfinale. De winnaar van de

districtsfinale plaatst zich voor de lande-

lijke finale.

In de beginjaren waren o.a.Theo Hoogterp
en Aljen van Bruggen betrokken bij de

coaching van het spelregelteam.ln 1,914

doet Jan van der Iest voor het eerst van

zich spreken tijdens de spelregelwedstrij-
den voor leden. Hij is tot 1991 de motor
achter het spelregelteam geweest' eerst als

deelnemer en later coach. In 1991 besluit

Jan van der Iest er een punt achter te zet-

ten. Een markant figuur met een enorme

staat van dienst voor de vereniging op het

gebied van de spelregels laat een leemte

achter.

Tot 1980 doen de verschillende teams aar-

digmeein de districtswedstrijden.De jaren

'80 kenmerken zich door weinig animo en

aandacht voor het spelregelteam. De ech-

te successen komen in de jaren'90.Tijdens

deze jaren wordt bewezen dat de serieuze

benadering, welke Sietse Scheer voorstaat-

vruchten afwerpt. Een vaste samenstelling
van het spelregelteam, in combinatie met

vanaf oktober t/m februari iedere maan-

dagavond oefenen, brengt resultaten. De

laatste jaren wordt in huize Scheer geoe-

fend, deels uit kostenoverwegingen en niet

in de laatste plaats om de ongedwongen
sfeer.spelregelteam svD in 2000 Nederlands kampioen te Heerenveen van links naar rechts Harm

Veenstra. Sietse Scheer en Fokke Landheer.



12 mei 1990: Landelijke finale spelregel-
wedstrijden voor scheidsrechters te
Kerkrade. Onze vereniging plaatst zich
voor het eerst in haar bestaan.

Het spelregelteam bestaat uit: Berend
Veenstra,HarmVeenstra en Jurjen v.d.Wal
met als coach Sietse Scheer. Maastricht
wordt winnaar met ons team oP de 2e

plaats. De 2e plaats is te danken aan de

schriftelijke ronde waarin alle vragen goed

worden beantwoord. Jurjen v.d.Wal wordt
2e in het individueel kampioenschap met
1 punt minder dan de individueel kampioen
van Nederland, René Stamhouders van de

groep Breda.

13 mei 2000: Het hoogtepunt en één van
de mijlpalen voor de vereniging is het beha-
len van het landskampioenschap voor

COVS-teams in Heerenveen' Jaren van

consequent oefenen in een vaste samen-

stelling werpt zijn vruchten af.

Het team bestaat uit HarmVeenstra,Fokke
Landheer en Sietse Scheer, André de

Groot is reserve. Harm Veenstra wordt
individueel kampioen van Nederland.

^

Jaar
Team

1971.

Ben Siemerink, Hielke
Kerkstra, Piet Bos
Districtsfinale
2

1972
Sjoerd de Graal Piet Bos,
HenkWiersma
Districtsfinale
2

t976
Jan v.d, Iest, Jan Dijkstra,
Tamme Hamstra,
Districtsfinale
2

1979
Dick Duipmans, Lammert
Wolters,Wim v.d. Steen

1989
Berend Veenstra, Harm
Veenstra, Jan Klijnstra
(Berend Veenstra
individueel kampioen)
Districtsfinale
J

t99t
Berend Veenstra, Harm
Veenstra, Jurjen v.d. Wal
(Jurjen v.d. Wal individueel
landskampioen)
Districtsfinale 1

Landelijke finale 4

Jaar
Team

Jaar 1990
Team Berend Veenstra, Harm

Veenstra, Jurjen v.d. Wd
Onderàeel Districtsfinale 1

Plaats Landelijke finale 2

.Iaar
Team

Belangt jkste successen

Onderdeel
Plaats

Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

laar
Team

Onderdeel
Plaats

Onderdeel
Plaats

Onderdeel Districtsfinale
Plaats 3

laar
Team

Onderdeel
Plaats

Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

laar
Team

Onderdeel
Plaats

L993
Berend Veenstra, Harm
Veenstra, Fokke Landheer
Districtsfinale
J

1994
Berend Veenstra, Harm
Veenstra, Fokke Landheer
Districtsfinale
2

r995
Berend Veenstra, Harm
Veenstra, Fokke Landheer
Districtsfinale
2

1996
Fokke Landheer, Hans
Franken, Sietse Scheer
Districtsfinale
2

Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

laar
Team

Onderdeel
. Plaats

Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

laar
Team

Onderdeel
Plaats

1997
Fokke Landheer, Hans
Franken, Sietse Scheer
Districtsfinale
2

1998
Fokke Landheer, Hans
Franken, Sietse Scheer
Districtsfinale
i

t999
Fokke Landheer, Hans
Franken, Sietse Scheer
Districtsfinale
2

2000
Fokke Landheer, Harm
Veenstra, Sietse Scheer
Landelijke finale
1

teugdspelregelteam vv De Sweach finale Amersfoort 1989 met v.l.i.r., Coach J' v'd' Iest, Klaas Nicolai,

Kees v.d. Werff, Berend Veenstra, Nanne Nicolai en Ronald de Boer'
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de doelstellingen
voor jeugdteams.

de Sweach, T.F.S.,

it is het begin van een ongekende
reeks van successen voor het

lJ jeugdspelregelteam van v.v. De
Sweach.Van 1970 Íln. 1992 wordt het team

ononderbroken kampioen van de regio van

onze vereniging. Ironisch genoeg wordt het

team in 1993 (het laatstejaar van haar deel-

name) regionaal kampiocn omdat het geen

tegenstanders heeft. Tijdens de provincia-
le finale behaalt het team de 1e plaats en

wordt uiteindelijk 5e tijdens de districtsfi-
nale.

Tijdens de Jaarlijkse Algemene

Vergadering van de COVS Nederland op

3 nóvember 1973 wordt gediscussieerd

over een landelijke finale voor jeugdspel-

regelwedstijden. Het ontbreken van finan-
cië1e middelen lijkt de organisatie hiervan

in de weg te staan. Mede dankzij de inbreng

van de heerTeenstra (woordvoerder voor
District Noord) wordt uiteindelijk toch

besloten om in 1974 de Landelijke Finale

te organiseren. Hierin zal het team van v'v'

De Sweach zich regelmatig laten horen.

Op 7 april 1979 wordt het team van v.v' De

Sweach Nederlands kamPioen in
Amersfoort. Jan v.d' Iest is coach, en Jaap

Blaakmeer begeleider. Aanvankelijk staat

het team na de eerste ronde op de derde
plaats, daarna klimmen zij in een gestaag

iempo omhoog en zijn in de laatste ronde
praktisch niet meer in te halen. Op het

iaatst blijkt dat Sietse de Haan met 161

punten individueel Nederlands kampioen

Op 23 april 1983 is het team van v.v

Sweach weer van de Partij oP

Nederlands kampioenschaP.

Een van
strijden
sen zich

De
het

Spelregelwedstrij den voor i eugdteams

van de Technische Commissie is het

Hiermee wordt in 1970 een aanvang

O.N.T. en Oerterp. Het team van de

.Iettgtlspelregelteant vv De Sweach Nederlancls karnpioen op 7 april 1979 te Amersfoort staande v'l n'r'

Latllnlert Muklef Sietse tle Hctan, Pieter Feenstra, Sipke Diikstta, ziUend v'l'n'r' Jan van der lest' coach

en Jaap Rlaaknteer, begeleider.

verzorgen van
gemaakt. voor
Sweach wordt

spelregelwed-
de finale plaat-
winnaar.

Met 104 punten komt het team als beste

uit de eerste ronde, tijdens de volgende

ronden zijn het steeds een paar punten ver-

schil tussen de teams van v'v. De Sweach,

SRC en Mierlo. Uiteindelijk is het v.v. De

Sweach die met 578 punten Nederlands
kampioen wordt. Roelof de Haan wordt
met 164 punten individueel Nederlands
kampioen.

Op 7 april 1990 vertoont het team van v.v.

De Sweach voor het laatst haar kennis van

de spelregels tijdens het Landelijke kam-

pioenschap.De wedstrijd bestaat uit de vol-
gende onderdelen:

1. 10 schriftelijke vragen,die met dia's
worden versterkt.

2. 2 rondes mondelinge vragen'

3. De noviteit van deze dag; de zoge-

naamde kwisronde.

De spanning blijft er tot het laatste moment

in, maar naderhand blijkt' dat v.v. De

Sweach de winst pakt tijdens de schrifte-
lijke vragen. Voor de derde keer in de his-

torie wordt v.v. De Sweach Nederlands

kampioen. Er volgt nog een waardige

afsluiting van het jaar 1990 voor het team

van v.v. De Sweach' Op zaterdag 23 juni
1990 strijden op het K'N.V'B.-sportcen-
trum te Zeist de 3 beste ieugdspelregel-
teams en de 3 beste scheidsrechterteams

om het algeheel Nederlands kampioen-
schap voetbalspelregels, de Super Cup' De
jeugd van v.v. De Sweach kan op deze dag

op een goede manier haar kennis meten

met de echte scheidsrechters, waaronder

het team van Scheidsrechters Vereniging

Drachten e.o.Uiteindelijk behaalt het team

van v.v. De Sweach een 2e plaats en laat

het team van de scheidsrechters van

Drachten (4e plaats) met 41 punten ach-

ter zich. In 1993 stopt v.v. De Sweach met

het spelregelteam. Voor een groot gedeel-

te komen de successen op naam van Jan

v.d. Iest en Jaap Blaakmeer' Het enthou-

siasme en cioorzettingsvermogen van deze

heren heeft meer dan bijgedragen tot de

ongekende successen van het jeugdspelre-

gelteam van v.v. De Sweach.

^


