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                                            Nieuwsbrief December, seizoen 2018/2019  
 

 
Nieuwjaarsreceptie  

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie staat gepland voor vrijdagavond 04 januari. 

De aanvang zal zijn 20.00, u bent vanaf 19.30 uur welkom. Uitnodiging volgt. 

 

 

Fair Play 2017-2018 

Maandagavond 29 november heeft de uitreiking van de fair Play 

over het seizoen 2017-2018 plaatsgevonden in ons eigen 

clubgebouw de Toss.  
                                                           Deze avond werd georganiseerd voor eigen leden en alle donateur clubs   
                                                           uit de regio van scheidsrechtersvereniging Drachten. 
                                                           In totaal waren er ruim 37 personen aanwezig die een fantastische  
                                                           informatieve avond hebben ervaren. 
                                                           Als spreker deze avond was uitgenodigd René Hake, momenteel    
                                                           trainer/coach bij SC Cambuur. 
                                                           Na het openingswoord door voorzitter Jo Hoekstra werd het woord                 
                                                           gegeven aan de spreker van deze avond. 
Hij hield de toehoorders een interessante lezing voor over zijn loopbaan als voetballer en ook als trainer. 
Uit deze lezing kwam naar voren dat hij wel goed  kon voetballen, hij speelde op z’n 17 al in het eerste 
team van SC Oranje in Schoonebeek. Zijn voetbalkwaliteiten werden ook door FC Emmen ontdekt  
waardoor hij in de jeugdopleiding opgenomen en kwam te spelen in de A junioren competitie. 
Na zijn afgeronde CIOS opleiding in Heerenveen is zijn carrière als voetbaltrainer begonnen. 
Hij is begonnen bij de jeugd van FC Emmen waarna hij na elf jaar bij de voetbalacademie van FC 
Twente/Heracles terecht is gekomen. Hij was hier hoofd van de jeugdopleiding en succesvol  trainer van de 
A junioren. Hij werd in 2007 landskampioen en won de Super Cup voor A junioren. 
Na het behalen van coach betaald voetbal is hij bij FC Emmen zijn carrière als trainer begonnen.  
Hierna volgden nog contracten als assistent bij PEC Zwolle en later FC Twente. Na een periode als interim-
trainer werkzaam te zijn geweest werd hij uiteindelijk toch hoofdcoach, echter door de problematiek bij FC 
Twente is hij uiteindelijk als trainer ontslagen. 
Sinds januari 2018 is hij nu als trainer/coach werkzaam bij SC Cambuur. 
Na zijn verhaal kwamen er vele vragen vanuit de zaal en ontstond er een leuke ontspannende interactieve 
avond. 
 

Na de pauze werden de prijswinnaars door voorzitter Jo Hoekstra bekend gemaakt en werden de 
bijbehorende bekers en een bos bloemen door René Hake  overhandigd. 
Prijswinnaars 
De eindstand van de eerste drie: 
Nr. 1: vv. ONT met 165 pnt.  Vorig seizoen positie 4. 
Nr. 2: Sportclub Makkinga met 200 pnt. Vorig seizoen positie 14. 
Nr. 3: vv. GSVV met 207,50 pnt. positie Vorig seizoen positie 7. 

 

 



 

Scheidsrechter congres, 

Op zaterdag 12 januari 2018, organiseert COVS Nederland in samenwerking met de KNVB het 

arbitragecongres 'Hé scheids...' in het district Oost. 

Deze dag zal in het teken staan van workshops met de onderwerpen leiderschap, coaching, 

rood/geel of niets, en communicatie. De workshops worden gegeven door Eric Visser, Robin van t 

Hof en Rob Dieperink docenten van KNVB. 

Verder zal Bjorn Kuipers deze dag uitgebreid geïnterviewd worden. Tevens verzorgt Bjorn Kuipers 

een sessie met als onderwerp de videoscheidsrechter (VAR). 

De dag zal worden afgesloten met de uitreiking van de Gouden Scheidsrechter. 

COVS Nederland denkt jou hierbij een mooi en gevarieerd programma te kunnen aanbieden. Meld 

je aan via de aanmeldlink van de KNVB. Inschrijven kan tot en met 21 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13262750


Spelregels veldvoetbal volop in ontwikkeling  

Het zal menig scheidsrechter niet zijn ontgaan dat we tijdens de afgelopen periodes meermaals 

geconfronteerd zijn met nieuwe spelregels en de interpretaties daarvan. De Internationale 

Voetbalfederatie (FIFA) bepaalt de officiële spelregels. Dit orgaan lijkt inmiddels uit de 

„‟winterslaap‟‟ te zijn gekomen. De IFAB geeft voetbalbonden tegenwoordig ruimschoots de 

mogelijkheid om te experimenteren met de spelregels. En bij succesvolle experimenten kan het zijn 

dat de spelregels definitief worden aangepast. Experimenten die er momenteel lopen zijn: 

1) Het ABBA systeem voor penalty‟s 

2) Gele en rode kaarten voor teamofficials (trainers, verzorgers, etc.) 

3) De mogelijkheid voor het verdedigende team om bij een doelschop of een vrije trap in hun eigen 

strafschopgebied de bal daar al te spelen/ontvangen. Bij de huidige regels is de bal pas in het spel 

wanneer deze rechtstreeks het eigen strafschopgebied heeft verlaten. 

4) Een speler die gewisseld gaat worden moet het veld verplicht verlaten bij de dichtstbijzijnde 

doellijn of zijlijn.  

De eerste twee experimenten zijn ook door de KNVB omarmd. Experiment één (het ABBA 

systeem) is van toepassing voor zowel het amateurvoetbal als betaald voetbal. Dit systeem is in het 

leven geroepen om de druk (spanning) bij een penaltyserie eerlijker te verdelen over beide teams. 

Experiment twee is alleen geldig voor het betaald voetbal. Bij het betaald voetbal kunnen 

teamofficials gele en rode kaarten ontvangen bij onbehoorlijke gedrag. In het amateurvoetbal kan 

een teamofficials geen kaart worden getoond. Een scheidsrechter in het amateurvoetbal kan een 

teamofficial publiekelijk vermanen of wegzenden. Er kan door de scheidsrechter dan achteraf 

melding gemaakt worden op het digitaal wedstrijd formulier (code 8: - Overige overtredingen 

begaan door teamofficials). 

Zijn de nieuwe spelregels een zegen of vloek voor het hedendaagse voetbal? Graag horen we jouw 

mening hierover! Kom gerust eens langs tijdens onze spelregelavonden of tijdens andere activiteiten 

in ons clubhuis de Toss. Natuurlijk is de technische commissie altijd beschikbaar voor vragen over 

de spelregels. Ook is er veel informatie over de spelregels te vinden op onze site: 

www.covsdrachten.nl. 

 
NK zaalvoetbal in Den Helder 

Ons zaalvoetbalteam hoopt zich weer te plaatsen voor het NK zaalvoetbal 19 januari, hiervoor moeten we 

met de groepen Groningen en HZO Emmen strijden om één plaats om Noord te mogen vertegenwoordigen. 

Deze plaatsingswedstrijd worden door ons als groep Drachten georganiseerd in sporthal Dûnoardhal te 

Houtigehage. Deze worden maandagavond 17 december vanaf 19.30 uur gespeeld. 

Mogelijk heeft u tijd en zin ons team aan te komen moedigen.   

 

Van de ontspanningscommissie, 

Om een en ander wel goed te kunnen regelen is de OC nog steeds op zoek naar aanvulling in de 

OC.  

Het OC bestuur bestaat momenteel nog uit één persoon in de vorm van bestuurslid Jan Wagenaar en 

wordt dus nu eigenlijk alleen door het voltallige bestuur geregeld. 

Dit vinden wij als bestuur uiteindelijk geen goede zaak, daarom zouden wij als bestuur het prettig 

vinden toch weer een voltallige OC te willen en zijn wij op zoek naar zoekt minimaal twee leden 

om één en ander goed te kunnen regelen. 

Zijn er nog mensen die denken om hierin een aanvulling in te kunnen geven, schroom niet om u aan 

te melden. Mogelijk wenst u eerst wat meer informatie over de functie, dan  mag u altijd contact 

opnemen met het bestuur of Jan Wagenaar vz. OC. 
 

De volgende activiteiten staan weer in de planning: 

 22 december gezamenlijk bezoek met andere twee Friese groepen de Bundes Liga wedstrijd 

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf,  

 04 januari nieuwjaarsreceptie,  

 19 januari NK zaalvoetbal in Den Helder, 

 25 maart de jaarlijkse ledenvergadering, 

 15 juni NK spelregels in Enschede, 



 22 juni het NK veldvoetbaltoernooi in Enschede 

Dit zijn zo al de plannen die we als eerste in gedachten hadden voor het verdere verloop van het 

seizoen 2018/2019. 

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom op het mailadres j.wagenaar71@upcmail.nl of bij een van de 

andere bestuursleden. 

 

                                                                                                        
De laatste training zal dit jaar zijn dinsdagavond 18 december en we hopen in het nieuwe jaar weer te 

starten dinsdagavond 15 januari, dan bent vanaf 19.30 uur weer welkom en staat Jan Wagenaar als interim 

trainer wegens een blessure van onze  trainer Jan Dijkstra weer klaar om uw conditie op peil te houden en 

mogelijk te verbeteren. Iedereen kan op eigen niveau meedoen en uit eigen ervaring weet ik dat het er zeer 

gezellig en gemoedelijk aan toe gaat en altijd wordt afgesloten met een onderling partijtje voetbal, we zijn 

uiteindelijk allemaal als voetballer begonnen. Na afloop bent u  welkom in ons eigen clubgebouw de 

“Tosch” waar u nog iets te drinken kan nuttigen en de wedstrijden van het afgelopen weekend kunt 

bespreken.  

 

 
 

 

                                                                      
 

 

Met een vriendelijke groet,  

Harm Veenstra, 

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