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f)e SVD door de jaren heen
veertig iaar aanbelangrijke zaken heeft
Wat het bestuur en de leden van de SVD de afgelopen
hieronder worden weergegeven'
beziggehouden, zal met een selectie van de onderwerpen
n verband met het overlijden van pen-

ningmeester Luitzen van der Molen in
het afgelopen seizoen wordt er op de
jaarvergadering op 10 mei 1 965 besloten om
iaarliiks voor het mees( verdienstelijke lid
à" Líirre, van der Molen-wisseltrofee in
te stellen. Het eerste jaar wordt de beker

beschikbaar gesteld aan de ouders van
Luitzen ,an de. Molen. De jaren daarna

wordt de trofee uitgereikt aan Anton
Spoelstra, Aant Jager, Sjoerd -de Graaf'
Iriertorw d" Graaf,voor

de toto lotto werk-

zaamheden, aan Sjoerd de Graaf voor het

werk van de Tëchnische Commissie'

Mevrouw Brink voor de Toto-Lotto, Fokke
Lindeboom, Sjoerd de Vries,Wiebe van der
Veen.Peke Nieuwenhuis enJanvan der Iest'
1966 houdt het bestuur zich bezig met
de schorsing als scheidsrechter van de voorzitter Thijs-Brink door de K'N'V'B', mede
naar aanlàiding van het feit.dat hij na afloop

In

van de jeugdinterland Nederland-Zweden
te Leeuwaidert' op 24 maart 1966 zonder
toestemming de wedstrijdbal heeft meegenomen. Tot I november wordt hij door de
KNVB niet weer aangesteld als scheidsrechter.
Dit leidt uiteindelijk tot het einde van de
carrière als betaald voetbal scheidsrechter
van Thijs Brink.
wordt onze vereniging een clubvlag
-ontworpen door de voorzitter- rijker' In dat

In

1969

iaar kriiet de SVD van het hoofdbestuur het
'u"rroek"-m"de door toedoen van landelijk
voorzitter Gerrit Eeden- om het

Nederlands kampioenschap spelregelwedstrijden voor scheidsrechters te organiser.n. Dit evenement vindt plaats in hotel
Vreewijk. In de jury zitten onder meer Karel
van dei Meer, Lau van Ravens en voorzitter Mr. Anne van der Werf' De wedstrijd-

leider is Jaap Bax. De wedstriid wordt
sewonnen door Heerenveen'Als supporter

tot lid van Verdienste, mede vanwege zijn
activiteiten als raPPorteur'

De feestavond ter gelegenheid van het tien-

jarig bestaan wordt gehouden in hotel
Vreewijk. Een uitgave van f 1200,- voor

dit feesi vindt het bestuur te hoog' Voor de
muziek wordt f 250,- uitgetrokken' Op
deze feestavond worden Nico Pultrum en
Gerrit Eeden tot erelid benoemd en wordt
Hans Bouwhuis lid van verdienste' kt797l
wordt Heddy Bijlsma als honderdste lid

ían de groep Breda is die dag Frans Derks
uun*"rig. Over het gedrag van deze heer
wordt dóor het toenmalige bestuur thans

ingeschreven.

nog gesproken.
De"d"ag wordt besloten met een daverende
feestaiond in de ontspanningszaal met het
dansorkest van Koop Postma en conferencier Andre Meurs en de Spelbrekers'
Door de goecle organisatie heeft de groep
Amsterdàm -met als organisatoren Joop
Daniëls en Dick van Male- het draaiboek
van de SVD opgevraagd voor de organisatie van het daàropvolgende jaar' Als beloning bezoekt een delegatie van het bestuur
van de SVD deze wedstrijden'

Wiersma de zilveren speld van de COVS

ei] net feest in verband met het 15-jarig

bestaan wordt door Hoofdbestuurlid Hans
Bouwhuis aan Aljen van Bruggen en Hent

uitgereikt.

Op'de laarvergadering in 1975 zijn

deze

leàen reeds benoemd tot lid van Verdienste'

Het twintigjarig bestaan wordt op 27 februari 1981 gevierd in het Renbaanrestaurant'
De muziék wordt verzorgd door het trio-X
en als conferencier treedt op Henk van der
Heide uit Leeuwarden.

Door het terugtreden van Brink als voorzitter wordt

he1

bestuur in 1970 tot 5 leden

teruggebracht. Nico Pultrum fungeert als
inter"ií voorzitter, maar wordt op de jaarvergadering als zodanig gekozen'. Het

van
bed"anken vàn Brink is mede een gevolg
een meningsverschil binnen het bestuur'Na

het 1O-jarig jubileum bedankt Thijs Brink

in

1971 als lid.

In 1970 wordt tevens besloten om een clubkostuum aan te schaffen. Op een pasavond
in hotel Vreew ljk op 24 april schaffen ca' 30
leden een kostuum aan, dat bestaat uit een
blauwe blazer met embleem en een grijze
pantalon. Omtrent het embleem rijzen de
nodige problemen, maar ook hierover sluiten dè rijen zich en wordt men het eens over
een donkerbruin embleem, wat ook door
de COVS bestuurders wordt gedragen'

In de zestiger jaren is het gebruikelijk, dat

er voor al'Íe icheidsrechters in Friesland

10-jarig iubileum 20-2-1971 in Vreewiik' Vice
voorzitter Arien van Bruggen installeert erelid
Nico Pultrttm met een bos bloemen voor ziin
echtgenote.

voor ontspanning wordt gezorgd' Iedere

De priisuitreiking bii het Nederlands kampioenschap spelregels voor scheidsrechters in
en
1969 te Drachten,voorzitÍer Thijs Brink
Hans Bouwhttis van COVS Nederland'

twee jaar ii een andere scheidsrechtersvereniging met de organisatie belast' Zo organi.J"rld" SVD deze scheidsrechtersdag in
100
1964. Op de dag en feestavond zijn ca'
mensen aanwezig.
Bij de viering van het eerste lustrum in 1966

wórdt het bÀtuurslid Aant Jager benoemd

Het 50-jarig bestaan van COVS-Nederland

wordt vooi het district Noord op 23 apti
1983 in Drachten gehouden' De SVD is
nau* Uii de organisatie betrokken' Op de
velden van Dràchtster Boys wordt's middags een voetbalwedstrijd gespeeld tussen

Voor de a.ftrap von de jtLbíleumwedstrijd in
1983 van links naar rechts Roel van der
Meulen, Piet de Boer en Fi.fa-urbiter Egbert
Mulder en aanvoerder van de spelers van
COVS Noord.

april

hersteld. In het jaarverslag schrijft secretaris Henk Wiersma hier het volgende over:
'Als de K.N.V.B. van dit conflict heeft
geleerd, dat men terdege rekening moet
houden met de COVS als organisatie met
betrekking tot die zaken waarin de COVS
een bepaalde inspraak verlangt, is alles toch
niet voor niets geweest".
De DSC-Noord onder leiding van Fred Bus
treedt in 1983 grotendeels af (c.q. wordt niet
herbenoemd), omdat zij niet wil meewer-

de

KNVB zonder voorafgaande signalen

ken aan het KNVB-beleid om de rappor-

afvaardigt. De aftrap wordt verricht door
wethouder Jonkman van sportzaken en
scheidsrechter is Egbert Mulder. 's Avonds

d.m.v. slechte rapportage aan de kant zijn
gezet. Met name de wijze waarop de KNVB
in haar mededelingenblad reageert op een
artikel inVoetbal International van de hand

ten voortaan rechtstreeks aan de scheidsrechters te zenden. De nieuwe DSC-Noord

in die tijd ook

Bij zijn aftreden ín 1979 wordt Theo
Hoogterp benoemd tot Erelid van de SVD.
Door de COVS wordt hij tevens onderscheiden met de zilveren speld. Daarna
wordt hij door het bestuur van de K.N.V.B.-

noordelijke pers en een elftal van scheidsrechters, waarbij elke groep een voetballer

Lawei een grote feestavond waar
600 mensen vanuit het gehele district Noord
aanwezig zijn. De feestavond staat onder
leiding van Jacques d'Ancona en o.a. zangeres Vanessa treedt op, met medewerking
van ons lid Tamme Mast.
is er in de

Het 25-jarig bestaan van de SVD wordt op
grootse wijze gevierd.'s Middags is er een
receptie, gevolgd door een koud buffet en
een feestavond in de Passage. Op de feesr
avond treedt zangeres Anneke Douma op.
In zijn speech geeft voorzitter Rienk van
der Leij aan, dat de arbiters naar de verenigingen toe een dienende functie hebben.
Het wordt de scheidsrechters niet altijd
even gemakkelijk gemaakt. Op het vlak van
normbesef, functieverbreding en houding
van de sportpers is nog wel enige verbetering denkbaar. Ook in het jaar 2000 zullen
er scheidsrechters nodig zijn.

van Wim Hoogendoorn,

hoofdredacteur

van het blad

De
Scheidsrechter. valt verkeerd. Door bemiddeling van het Hoofdbestuur van de COVS
en het bestuur van de KNVB kan worden
voorkomen, dat de scheidsrechters het eerste weekend in oktober de wedstrijden boycotten.

Erelid en neemt Piet Bos afscheid van het
bestuur en wordt benoemd tot lid van
Verdienste.

In 1993 treedt Roel Tiiemstra af als voorzitter. Hij wordt benoemd tot Lid van
Verdienste. Daarna vervult hij nog jaren de
PR. functie voor de vereniging.
In de voetbalkrant d.d.25 augustus 1972 van
de Drachtster Courant staat onder een grote kop te lezen COVS- GROEP DRACH-

TEN DRIJFT KNVB-BELEID OP DE
SPITS. Het bestuur is hevig verontwaardigd door de wijze waarop de Friese grensrechters betaald voetbal ons lid Sjoerd de

Graaf en Jacques Kooistra door
van

Hoofdscheidsrechterscommissie

de
de

Monsma.

afdeling

Friesland voorgedragen

als

Bondsafgevaardigde.

Door een actie van de LBA (Landelijke
Bond van Amateurverenigingen), onder

Een staking dreigt ook in 1974 als in district

aanvoering van Wietse Petrusma voorzitter

Noord een grote controverse ontstaat

van de v.v. Drachten, gaat dit novum, zoals

omtrent de benoeming van Fred Bus tot
voorzitter van de DSC Noord. De KNVB
heeft de door de COVS voorgestelde kandidaat Lammerts zonder meer terzijde
geschoven, terwijl die in eerste instantie wel
als zodanig is benaderd door de waarnemend voorzitter van de DSC-Noord de heer
Gerrit Eeden. Dit leidt tot het bedanken
van deherenAgede GoedeenTjipTeenstra
als lid van de DSC-Noord. Het COVS-

Noord bestuur heeft alle scheidsrechters

Op de jaarvergadering van maart 1987
wordt Peke Nieuwenhuis benoemd tot

komt onder leiding te staan van Dick

opgeroepen om in het weekend van 13 en
14 oktober 1.974 Íe staken. Uiteindelijk is

dit door

bemiddeling van de heer
Kastermans, als voorzitter van de zogenaamde districtscommissie van de KNVBNoord afgeblazen. De bijeenkomst in
Groningen, die op 28 september 197 4 door
de DSC is belegd, is mede op voorstel van
het bestuur van de SVD massaal geboycot
door de KNVB-scheidsrechters van de
SVD. Niet alle scheidsrechters in Noord
hebben toen dit voorbeeld gevolgd.
Uiteindelijk heeft deze boycotactie diepe
wonden achtergelaten in de COVS-geledingen. De besturen van de COVS-groepen
Groningen en Leeuwarden zijn afgetreden,
omdat zij onvoldoende zijn gesteund door
hun achterban. Gerrit Eeden bedankt als
ere-lid van de SVD. maar dit is later weer

de voorzitter van district Noord

Johan

Erents deze voordracht betitelt. niet door.
De LBA is van mening dat op basis van de
statuten een Bondsafgevaardigde slechts de

verenigingen kan vertegenwoordigen.
In deze tiid komt ook het fenomeen molestatie naar voren. In de K.N.V.B.-afdeling
Drenthe doet zich in een weekend een groot
aantal molestaties voor. Een reden voor het
districtsbestuur om aan de bel te trekken.
Overleg met het afdelingsbestuur leidt uiteindelijk tot een overeenkomst betreffende een te volgen werkwijze in geval van
molestatie. Dit kan echter niet eerder tot
uitvoering worden gebracht nadat ook de
juristen uit Zeist en voorzitter Van Marle
van de KNVB zich met deze zaak hebben
bemoeid. De regeling voorziet erin dat de
vereniging waar zich een molestatie heeft
voorgedaan voortaan bezoek krijgt van een
commissie, waarin ook de COVS participeert.

Ook in Friesland wordt deze regeling na
enige tijd ingevoerd. In ons rayon doen zich

ook de eerste

molestaties voor o.a
Drogeham'Het dieptepunt wordt bereikt

bij de wedstrijd

BoornbergumHoutigehage waar de jonge scheidsrechter

JUBILEUM MAGAZINE

week ook gehouden op het KNVB sportcentÍum in Zeist.Van onze vereniging hebben hier onder meer de volgende leden aan
deelgenomen: Anton Spoelstra, Sikke
Brink, Roel Gjaltema, Ben Siemerink, Jan
Postmus, Wim de Groot, Harry Noordhoff,
Roel van der Meulen, Wietze de Wind,
Lammert Wolters en Geert Posthuma.

jubileumwedstrijd ín het Drachtster Bos in april l9B3 van links naar rechts
van SVD, Johan Erents, voorzitter district Noord van de COVS, Fedde
voorzitter
Rienk van der Leij,

Ook zijn de technische weekenden in kamp
Aekinga door vele leden van onze groep
bezocht. Deze weekenden zijn georganiseerd door de KNVB-afdeling Friesland,
de COVS en de DSC-Noord.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan

Jonkman, wethoutler von sportzaken van Smallingerland, en scheidsrechter Egbert Mulder.

van de

Bij de aftrap van

de

Duursma uit Zuidlaren door spelers en aanhangers van de v.v. Houtigehage bewusteloos wordt geslagen. Er worden strenge

straffen uitgesproken door de KNVB en de
burgerrechter. Het bestuur van de SVD is
teleurgesteld in het feit, dat de KNVB de
straf op verzoek van Houtigehage opschort'
Er wordt een boycotactie overwogen voor

de

eerstvolgende thuiswedstrijd van

Houtighage. Maar na overleg met het
bestuur van de COVS-groep van de scheidsrechter wordt hiervan alsnog afgezien.

De afspraken in Noord worden echter niet

dair met het bestuur en ondersteunt de actie
en het vervolg.

Binnen de nieuwe structuur van de KNVB

onderwerp weer op de agenda
geplaatst. De KNVB en de diverse belangengroeperingen, waaronder de COVS,
ondertekenen op 18 april 1998 een convenant, waarbij aan alle aangesloten verenigingen wordt gevraagd dit eveneens te doen.
Hierbrl wordt een dringend beroep gedaan
om medewerking te verlenen aan Fair Play
op en rond de velden. Namelijk het bevorderen van wederzijds respect en begrip en

is dit

pas

dit vast te stellen in algemeen erkende

nadat de landelijke COVS een zwartboek
presenteert met alle bekende molestatiegevallen. Uiteindelijk komt er een landelijke molestatieregeling. Alle molestatiegevallen behoren voortaan voor 12 uur op de
maandag op het Bondskantoor te Zeist of
op het afdelingskantoor te worden gemeld.
In dezelfde week gaat er een molestatiecommissie op pad naar de desbetreffende
vereniging. Het betrokken elftal mag niet
eerder weer spelen, nadat het onderzoek
van de tuchtcommissie is geweest. Deze
regeling heeft enkele jaren gefunctioneerd,
maar raakt door diverse oorzaken naar de
achtergrond. De molestaties ook in Noord

gedragscodes met de verplichting deze ook
na te leven. Hoewel het percentage onder-

landelijk nagevolgd.

Dit

verandert

blijven doorgaan.

tekenaars in district Noord het grootst is,
kan nog niet van een overweldigend succes
worden gesproken.

In de afgelopen periode heeft het bestuur
van de SVD zich ook beziggehouden met
vorming en begeleiding van de scheidsrechters, haar leden. Zo zijn er scheidsrechters van onze vereniging uitgezonden
naar hetzogenaamde CIOS-internaat.Deze
internaatsweek is indertijd gehouden op het
CIOS te Overveen op uitnodiging van de
KNVB-afdeling Amsterdam en de leiding
berust bii Ome Frits vanVeen.Lateris deze

In het begin van het seizoen 1993l1994heeft
alle

is deze

dag

Hoewel er door de jaren heen een enorm
verloop onderde leden is geweest,is dit toch
steeds weer op een behoorlijke wijze aangevuld. Dit is mede mogelijk gemaakt door

de jaarlijkse

cursussen,

die door

de

Commissie Opleidingen van de bond zijn
verzorgd, en waar ook de docenten vanuit
onze regio haar medewerking aan hebben
verleend. Aan het einde van het theoretische gedeelte is meestal een beroep gedaan

op de leden van de SVD om de nieuwe
scheidsrechters in de praktijk te begeleiden.
Dit zijn vaakbehoorlijke aantallen geweest.
Een enkele keer in 1984 zljr, er 30 aanmeldingen geweest. In het seizoet1936 zijn
er 2 cursussen gehouden. De eerste jaren
is het praktische gedeelte steeds afgesloten
met een praktische les. Deze praktische les
is gehouden in de vorm van een A-tournooi
bij de v.v. Drachtster Boys. Na afloop is er
voor de scheidsrechters, begeleiders en de
organisatie een koffietafel geserveerd.
Door de verminderde animo voor de opleidingen zijn deze tournooien later op een

andere plaats en vorm gehouden en worden de laatste jaren zelfs niet meer gehouden. Wel is er in 1996 in ons rayon nog een
opleiding geweest voor 80 verenigingsscheidsrechters en een opleiding voor 16
vrouwelii ke verenigingsscheidsrechters.
Ook mag niet worden vergeten te vermelden, dat de COVS en dus ook het bestuur
van de SVD zich door de jaren heen heeft
ingezet voor een verhoging van de onkostenvergoeding en. Zo zijn de vergoedingen

het districtsbestuur van COVS aan

besturen van de 568 voetbalverenigingen
een waarschuwende brief geschreven onder
het motto "Handen af van de scheid§rechter". Als zich in het weekend van 5/6 maart
1994 6 molestaties voordoen. is de maat
vol. Alle scheidsrechters in Noord zijn toen
gevraagd om in het weekend van 19120
maart niet te fluiten bij de betrokken clubs.
Op het allerlaatste moment is deze boycotactie niet doorgegaan, omdat er toch de
nodige bezwaren tegen zijn geuit en de solidariteit te wensen overlaat. Het is voor het
bestuur van de SVD aanleiding om haar
leden in een speciale ledenvergadering bijeen te roepen. In deze vergadering op 12
april 1994 verklaart devergaderingzich soli-

KNVB afdeling Friesland

gehouden op het sportcentrum te Zeist,
waar we vanuit Friesland in een paar bussen naartoe zijn gereden. Later ziit deze
dagen ook gehouden in het CIOS te
Heerenveen en de Skàns te Gorredijk. De
laatste keer op 4 januari 1995 is tevens het
afscheid van de K.N.V.B-afdeling Friesland
en is toen door ca. 200 mensen bezocht,
waarvan ca.30 leden van de SVD.

in 1976 in de afdeling verhoogd van 7,5 cent

voor een kilometer op de fiets naar L0 cent
per kilometer en komt de vergoeding voor
een wedstrijd op f 3,-. De andere vergoeScheidsrechter Jan Overwiik bij de wedstríid
BCV -SDS in 1981.

dingen geschieden op basis van kosten van
openbaar vervoer. De KNVB in Zeist intro-

SCHEIDSRECHTERS VEREN IGIN

duceert later het blokkensysteem, waarbij
men niet meer van het openbaar vervoer
uitgaat. Eerst is er uitgegaan van blokken
van 25 km, en later van blokken van 10 km'
Het heeft echter nog even geduurd voordat
ook de KNVB-afdeling Friesland het blokkensysteem heeft overgenomen. Wel is er

1982 een begin gemaakt met kilometervergoedingen op basis van de afstanden' Na
de herstructurering is er na lang overleg uit-

door

eindelijk overeenstemming bereikt over
een landelijk uniforme onkostenvergoe-

verrir

0,50 per

f 110t

in

ding van f

25,-

per wedstrijd en

kilometer. Deze bedragen

zijn

f

inmiddels

profi

de in

brijkl

^

Toto-Lotto door de jaren heen.
Vrij vlot na de oprichting van de SVD komt het bestuur onder voorzil
Brink tot de conclusie dat met de Toto geld is te verdienen voor de ve

De administratie komt terecht bij Marten Veenstra (Pum-Pum voor d(
wordt dit overgenomen door Sjoerd de Graaf. Door een actieve benac
o.a. de fabriek en het kantoor groeit de omzet zienderogen.

I

Fl r wordt ook sestart met het huis aan
l-{ ''Veel
rrri. oohalei van de formulieren.
I
leden van het eerste uur werken hieraan zeer actief mee.De omzet groeit

vooral als de LOTTO zijn intrede doet.
Omdat veel mensen denken door deelname aan de Lotto snel rijk te kunnen worden, stijgen de inkomsten van de SVD snel.

Aan huize De
Graaf, aan de
Kuiperssingel in

Drachten

is

het

vele jaren op

de

donderdagavond

een komen

en
gaan van de opha-

lers.

Sommigen

eniging niet in de wijk van de andere mag
komen.Vanuit dit idee start een overleg met
de plaatselijke voetbalverenigingen om tot
een vorm van samenwerking te komen.

kom
ten.
j

arer

bror

Het resultaat is de oprichting van de
SPORTTOTO DRACHTEN in augustus
1974. Deelnemende verenigingen:

$ewt

Drachten, ONB, Drachtster BoYs en de

van

SVD. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen met een onaÍhankelijk voorzitter. Voor de SVD neemt Sjoerd de Graaf
zitting in het bestuur. Het centrale inleveradres wordt de kantine van de v.v' Drachten.
De formulieren kunnen ook in veel winkels
worden ingeleverd.
Dat de oprichting van de SPorttoto

doo

Tot

gen(
aan

wer.

ren
heb
vulc
vuic

wor

van hen

zoeken
soms hun favorie-

Drachten een goed initiatief is geweest.
blijkt uit het feit dat deze stichting vandaag

wer

te

de dag nog steeds bestaat.

stra

nuttigen van een
kopje koffie. Als

De inkomsten worden nog steeds verdeeld
via een afgesproken verdeelsleutel. Deze
verdeelsleutel is in de loop van de jaren wel
eens bijgesteld. De werkzaamheden op de
donderdagavond in de kantine worden verricht door de ieden van de deelnemende
verenigingen. Samen sterk blijkt wel uit de
inkomsten van de verenigingen door de
jaren heen. Topjaar voor de SVD is het jaar
1982 als een opbrengst van bijna f 10.000,wordt gerealiseerd. Mede door de komst
van veel andere loterijen zijn de inkomsten
ook voor de SVD snel teruggeloPen.

T.V.-programma uit tijdens het

op(

spo
Sjoerd de Graaf

het aantal leden dat meewerkt daalt, wordt
het ophalen mede verzorgd door jongens

die hiervoor een vergoeding krijgen. Door
toename van het aantal deelnemers wordt
voor het inleveradres uitgeweken naar een
andere locatie.

Als de kleinste vereniging binnen de voetballerij hee[t de SVD de grootste omzel in
de regio. In deze tijd ontdekken ook de voetbalverenigingen, dat veel geld te verdienen
is met de Toto-Lotto. Het komt voor dat in
een straat drie verschillende verenigingen
bezig zljn formulieren op te halen. Om te
voorkomen dat de verenigingen elkaar gaan
beconcurreren -wat de onderlinge verstandhouding niet ten goede zal komenontstaat het idee bij de poolsecretaris van
de SVD om bijvoorbeeld over te gaan tot
een soort wijksanering waarbij de ene ver-

gev

Dra
Wer

wo(

ginl

toel
gek
Zer

ingr
sch
gex

rijk
de

Vandaag de dag bestaan de inkomsten van

deToto-Lotto voornamelijk nog uit de inleg
van de deelnemers aan de abonnee-lotto.
Hier komen weinig nieuwe deelnemers bij.
Wel gaan er ieder jaar deelnemers af. Ook
de volledige automatisering van de Toto-

Thi

Lotto heeft bijgedragen aan de daling van
de inkomsten. Een tendens die zich de

Wc
en

der

wi,
Ro

Dij

