gOe0e aISPfaKen gdmaaxt (J\cr rrL!

C

rr!u!,

lub aYo nd e rr/actiYit e it e n
In het begin zijn het lange avonden en soms tot diep in de nacht als secretaris Aljen van
Bruggen met voorzitter Thijs Brink de convocaties schrijft en in de enveloppen doet. In
Drachten worden die dan door de leden zelf bezorgd. De sprekers voor die avonden worden
incidenteel aangezocht en komen meestal uit de buurt.

Jn de beginfase o.a.de voorzitter van v.v.
I Drachten, de arts L.Stoel, wiens twee
Iron"n Jan en Roelf enige tijd lid van

ningscommissie ingesteld bestaande uit de

niet onvermeld blijven.

heren Roel Gjaltema, Jan Maychrzak,
Anton Spoelstra en Wiebe van der Veen.

Deze commissie ziet kans avonden te orga-

de SVD zijn geweest. Zo komt op 2 februari 1962 de legendarische COVS-voorman
Sam Velleman uit Sneek een spreekbeurt
houden. Hij verkondigt dat er binnenkort
een verzekering voor de scheidsrechters
komt voor de tijd voor en na de wedstrijden.
Om de taak van de secretaris enigszins te
ontlasten wordt in mei 1964 de aanschaf

Deze commissie houdt zich met name bezig
met het organiseren van de kaartavonden
en spelletjesavonden, met de dames, en
voor sommige activiteiten worden de pool-

van een type- en stencilmachine in het
bestuur besproken.
In het seizoen 1964 wordt er een ontspan-

leden er bij betrokken.
In 1967 wordt met 2 bussen vol de Europacup wedstrijd Ajax- Dukla Praag in het
Olympisch stadion in Amsterdam bezocht.
In 1969 wordt dit nog eens herhaald als in
Amsterdam de halve finale wedstrijdAjaxSpartak wordt bezocht. Ook de jaarlijkse
boottochten op de Friese meren mogen

niseren, waarvan nog geld overblijft.
Na 10 jaarwordt afscheidgenomen vanJan
Maychrzak. In de daarop volgende jaren

zijn onder meer Bauke Booi, Jan B.
Wiersma, Heddy Bijlsma en Jelte van der
Wal actief in deze commissie.
Bij de intrede van Henk Wiersma als secretaris wordt het jaarprogramma structureel
aangepakt. Aan het begin van het seizoen
wordt het hele jaarprogramma met activiteiten en sprekers aan de leden gepresenteerd.

Als Arle lJaks als secretarls aantreedt,
wordt het adressenbestand geautomatiseerd via zijn collega Akkerboom, die

t

tevens administrateur is van het Groene
Kruis. Ook na het vertrek van Arie Baks
en het overlijden van Akkerboom, wordt
Teze wijze van administratie nog lang
gehandhaafd.

Dit gebeurt tot het adressenbestand van
SOVS- Nederland door de secretaris Chris

ran der Donk wordt geautomatiseerd via
le Rabobank computer in Eindhoven. Zo

(unnen er via COVS-Nederland adres-

;tikkers worden besteld. Thans worden de
rdressen via het eigen bestand bijgehoulen en is het lidnummer aan het centrale
restand gekoppeld.

)oor dejaren heen hebben heelwat bekenle Nederlanders een spreekbeurt gegeven

,oor de leden van de SVD.
/an de scheidsrechters kunnen worden

van Leeuwen, piet
loomer, Lau van Ravens, Jef Dorpmans,
\rie van Gemert, Leo van der Kroft, Jan
lenoemd: Dries

(eizer, ChrisVervoort, Charles Corver, Jan
]eck, Frans Derks, Siem Wellinga, Gerard

ieurds,Henk van Ettekoven,BepThomas,
lees Bakker, Ignace van Swieten, John

ilankestein, Chris van der Laar. Jo
leygwart, Mario van der Ende en René
èmmink. Dit zij n allemaal scheidsrechters

Gezellig nabubbel na tle clubavond op 7 decentber l99B met voorzitter piet tle Boer spreker truiner
Foppe de Haan en erelid Theo Hoogterp.

van de internationale lijst. Onlangs is Fred
Sterk nog onze gast geweest.
In dit rijtje mogen natuurlijk de noordelijke toppers niet ontbreken zoals Jan

Groenewoud,

Jan Regtop, Bauke

Draaisma, Egbert Mulder, onze eigen Jan

Dolstra, Minne Modderman, Roelof
Luinge, Herman van Dlik en Ben
Haverkort.
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Ook de komst van COVS-bonzen

Jaap Bax.Chris van Leeuwen,Johan Erents

mag niet onvermeld blijven..

Daarnaast hebben ook veel mensen van-

uit de journalistiek de reis naar Drachten

aanvaard zoals Fenno Schouwstra. Henk

Oostinga, Jacques d'Ancona, Wim
Hoogendoorn, Frans Henrichs, Herman

Kuipho{ de legendarische Theo Koomen,
Heinze Bakker, (geboren en getogen in
Gorredijk en na het Drachtster Lyceum
begonnen bij Omrop Fryslàn), Eelke Lok
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,reker oud-trainer van het Nederlands Elftal
n Zwartkruis met rechïs secretaris Pieï Bos

Korbach, Foppe de Haan, Han Berger
Niels Overweg, Jan Zwartkruis, Alberr

Schrik, Henk van Voorst, Joan Boelens. Jar
van Dijk en Henk de Jong.
Als oud-voetballers mogen hier zeker ook
nog genoemd worden André Roozenburg
Roel Wiersma. Hennie Jonkman en Pieter

Huistra.
als

Gerrit Eeden, Hans Bouwhuis,De Riemer.
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Ton van der Hulst, Doeke Stoker, Fritr

(geboren en getogen in Drachten en begonnen bij de Drachtster Courant), R.Bosma
en Joop Atsma (nog als freelance-journalist).
Tevens maken veel KNVB-mensen zoals
bestuurders. trainers en verenigingsmcnsen hun opwachting in Drachten zoals Dirk
Nijs, Fokke Remmers, Marten Kastermans,
Bertus Rijkhoek, Mr. Anne van der Werf,

Tjip Teenstra, Master de Vries, Gerrit

Veldhuis, Jaap Veldkamp, Jo Wille, Fre de

Boer, Joop Martens, Otto Bonsema, Jan
Tëunissen, Jan Zwartkruis, Atte Bouma,
Wim van der Heuvel, Hans Westerhof,

Hierbij moet niet uit het oog worden verloren, dat een aantal scheidsrechterlijke

toppers inmiddels zijn doorgestroomd
naar een functie binnen de KNVB.
Om niet altijd binnen de grenzen van het
voetbal te blijven worden ook personen
daarbuiten uitgenodigd naar Drachten te
komen, zoals Jan Charisius in 1967 (ook al

een bekend schaats-official), directeur
Frens van Kamp Aekinga, D.Teunissen
(clubpsycholoog ACV), Ab Rozijn (sporrarts), G.B.Westra (ijshockey-scheidsrechter, Dirk Lamsma (verzorger Cambuur),
Otto Verveld (voorzitrer ACV), Henk
Gemser (schaatscoach) en Cartagena
(allochtonen in de sport).

Door een herstructurering binnen het
bestuur is er in 199-5 een ontspanningscommissie in een nieuwe vorm benoemd.
die in feite het gehele programma inclusief de clubavonden invult en ook over een
eigen budget beschikt. Deze commissie
bestaat thans uit Goitzen Stelwagen, Jo

Hoekstra, Sietze van der Heide,
Dijkstra en Pieter Tjepkema.
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