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Voetbalteam Yan de SVI)
In de jaarvergadering van 1962 wordt voor het eerst de vraag gesteld of er niet een voetbal-
team van scheidsrechters kan worden gevormd. Voor zover in de notulen kan worden nage-

gaan worden er in 1,964 voor het eerst wedstrijden gespeeld o.a. tegen een elftal van v.v.

Drachten. In 1969 wordt voor zover beschreven voor het eerst deelgenomen aan de wedstrij-
den met de vijf Friese groepen te Jubbega. Drachten komt hier onder leiding van trainer
Sjoerd de Vries als winnaar te voorschijn. Het bestuur vindt dit een heugelijk feit en besluit

om de voetballers op de gezellige avond aan het begin van de competitie te huldigen en aan

de spelers een elftalfoto te overhandigen. Deze elftalfoto is nog in grote getale in het archief
aanwezig want van de spelers zrjn er maar enkelen, die gevolg hebben gegeven aan de

oproep van het bestuur.

Het team van SVD na het behalen van het Noordelijk kampioenschap in 1970 te Drachten kampioen-

schap staand van links naar rechts: Jelle lansma, Nico Ptiltrum, Rienk Bosma, Jappie Drost, Jan van

der Berg, Pieter Woudstra, Henk Visser, Henk Wiersma, Jeen van der Berg, Jeen Wouda, Bauke Booi,

Zittend: S joerd de Vries, Jan Dolstra, T. Efde, Dicky Westerhof, Sjoerd Storm, Híelke Kerkstra, Henk

Smit en Jan Groen.

eze eerste keer betekent voor het
voetbalelftal wel het begin van een
glorieuze serie. Daarna worden de

wedstrijden door het district Noord van de
COVS gehouden. Voor het eerst worden
deze wedstrijden gehouden injuni 1970 te
Drachten op de velden van de w
Drachtster Boys aan de Zuiderhogeweg.

Drachten wordt dat jaar winnaar. Later
wordt er gespeeld volgens de reglementen
van COVS Nederland. Dit betekent dat de
winnaar en de nummer 2 heÍ jaar erop
mogen meedoen aan de landelijke wed-
strijden om het kampioenschap van
Nederland. Als de SVD het districtstoer-
nooi in 1972in Assen wint, mag er in 1973

deelgenomen worden in Wateringen in het
door de Haagse Scheidsrechtersvereniging
georganiseerde toernooi. Over dit toernooi
wordt in Drachtster kringen noglangnage-
sproken. Bij een botsing raakt keeper

Sictus Muntendam gewond en is zijn bril
stuk. Dit geeft nog aanleiding tot veel peri-
kelen.

Door het toernooi irnl974 te Stadskanaal
te winnen wordt er in 1,975 deelgenomen
aan het landeliik toernooi te Gorkum. Dit
toernooi wordt gewonnen door de groep
Sneek. De wedstrijd tegen Sneek verloopt
voor de SVD niet plezierig door opmer-
kingen van de spelers van Sneek. In het
daaropvolgende districtstoernooi te
Blijham escaleert dat, doordat Sneek haar
sportieve plicht verzaakt en met grote cij-
fers van een tegenstander verliest, is

Drachten uitgeschakeld voor de finale-
wedstriiden. Het bestuur van Drachten
neemt dit hoog op en stelt een boycot voor
indien hier geen maatregelen worden
genomen.
Doorbemiddeling van COVS Noord komt
het niet zover. Op de desbetreffende hoor-
zitting in het motel in Heerenveen weigert
het bestuur van Drachten om met het

Het team van de SVD op het Nederlands kampioenschap in 1973 te Wateringen bij Den Haag van

links naar rechts staand:Freerk Lieuwema, begeleider HS\ tainer Sjoerd de Vries, Theo HoogÍerp,

Jan Dolstra, Hielke Kerkstra, Folkert Spinder, lan B. Wiersma, Luitzen Haak, Rikkert Hooijenga,

Jappie Drost, Aljen van Bruggen, Henk Wiersma, Eef Horn, Zittend Bauke Booi, Jan van der Berg,

Dries Schievink, Sicttrs Muntendam, Jan Folkerts, Sjoerd Storm, Henk Smit, en Jeen van der Berg.



Het team van de SVD na het behalen van het kantpioenschap te Alkntaar in 1983. Staond van links
naar rechts Frits Spreerq trainer Jan van tler Berg, Lippe Joasmo,Wim de Groot, Jan H. Dijkstra,
Sjoerd de Jong,Tabe Adenta, Geert HensÍra, Sake Stelpstra, leider Piet de Roer, Zittend: Klaas
Hoekstra, Bauke Booi, Jelte van der WuL Gerrit van der Weide, Wietze de Wind en Henk Smit.

bestuur van de groep Sneek aan dezelfde
tafel te zitten.

Hei volgende jaarin Odoorn wordt de SVD
tweede en doet het jaar daarop in
Doetinchem mee aan het landelijk toer-
nooi. De reis er naar toe wordt gemaakt in
een bus van Kalma. De chauffeur verrijdt
zich en de tijd voor de eerste wedstrijd van
10 uur is erg krap. De spelers verkleden
zich in de bus en stappen zonder warming-
up vanuit de bus het veld op. Of deze slech-
te voorbereiding er toe geleid heeft, dat de
spelers in de voorronde door strafschop-
pen van de latere winnaar Utrecht verlie-
zen is niet duidelijk geworden.

Het duurt tot1979 dat Drachten zich door
het behalen van het kampioenschap van
District Noord te Appelscha in het kader
van het 75 jarig bestaan van de FVB, weer
weet te plaatsen voor het landelijk toer-
nooi te Amsterdam. In Amsterdam wordt
een eervolle vierde plaats behaald. In dit
toernooi wordt Andries Booi door de
arrogant fluitende Amsterdamse collega
uit het veld gezonden. Er heeft op deze dag
wellicht een hogere klassering ingezeten,
maar halverwege het toernooi moet onze
sterspeler en aanvoerder Wim de Groot
(speler van Drachten 1) aÍhaken, omdat er
zich thuis gezinsuitbreiding meldt. Door
het bestuurslid van ASV K.Koekkoek
wordt Wim de Groot op de trein naar huis
gezet.

Dat het team sterk is bewijst het op het
districtstoernooi te Haren. waar Drachten
weer noordelijk kampioen wordt. In 1981
wordt op basis hiervan deelgenomen aan
het landelijk tournooi te Heesch (Brabant)
georganiseerd door de scheidsrechtersver-
eniging Oss. Zonder een wedstrijd te ver-
liezen, worden wij hier derde. In de kruis-
finale wordt na 0-0 door strafschoppen

verloren van de latere winnaar Zwolle. In
deze wedstrijd wordt ons lid Jan Dolstra
door een collega, die eveneens op de zgn.
overgangslijst naar het betaalde voetbal
staat uit het veld gezonden.

In 1982 is ons team wederom het sterkste
op het Districtstoernooi te Valthermond
door in de finale in de stromende regen
van Oosterwolde te winnen. In het
Districtnieuws van COVS-Noord staat
Oosterwolde echter als winnaar vermeld.

Vermoedelijk genoteerd door iemand die
de wedstrijd vanuit de kantine heeft
gevolgd. Hoewel de groep Oosterwolde in
eerste instantie heeft ingeschreven voor
het Aat Jansen tournooi op 6 juni 1982 te
Tiel kunnen zij niet aan hun verplichtin-
gen voldoen. Op verzoek van de scheids-
rechtersvereniging Heerenveen nemen wij

de plaats in van het op zondag gespeelde
tournooi. Hoewel deze activiteit niet door
iedereen binnen de vereniging wordt
gewaardeerd, vertegenwoordigen de voet-
ballers onze vereniging hierop op een uit-
stekende wijze op deze snikhete dag.
Opmerkelijk is dat ook Douwe Boonstra
deze dag meemaakt, ingepakt in een kor-
set, nadat hij 2 dagen eerder na een lang-
durig verblijf na een ernstig ongeluk uit het
Academisch ziekenhuis in Groningen is
ontslagen. Er wordt die dag samen met de
groep Heerenveen in een bus gereisd. De
voorzitter Rienk van der Leij komt die dag
samen met zijn vrouw in de auto een bezoek
aan het tournooi brengen.

Op 4juni 1983 wordt de reis aanvaard naar
het landelijk tournooi te Alkmaar. Hier
wordt de eerste wedstrijd met 1-0 verloren
van Eindhoven. Het vertrouwen in eigen
kunnen blijft echter behouden en door een
goede serie neer te zetten belandt
Drachten uiteindelijk in de finale, waar nu
meÍ 2-0 van Eindhoven wordt gewonnen.
Op deze wijze wordt Drachten voor het
eerst Kampioen van Nederland. Later op
de dag wordt dit in Boslust te
Beetsterzwaag nog eens gevierd. Op de
eerstvolgende bingo-avond in september
worden de leden van het team met trainer
Jan van der Berg, leider Piet de Boer en
grensrechter Jan B. Wiersma gehuldigd en
krijgt iedereen een medaille aangeboden.

Het jaar daarop mogen wij als Nederlands
kampioen wederom deelnemen aan het
landelijk tournooi nu te Veendam. Hier
wordt de dertiende plaats behaald. Het dis-
trictstoernooi te Buitenpost wordt in 1984
wel weer winnend afgesloten. Dus zijn wij
in 1985 toch weer verzekerd van deelna-
me aan het landeliik toernooi.

De prijsuitreiking na het behalen van het Nederlands kampioenschap in 198j vice-voorzitter van
COVS Nederland Govert van der Borden reikt de heker uit aan de aanvoerder van SVD Wim de
Groot.



Dit toernooi wordt in Gorkum gehouden.
Hier komen de voetballers niet verder dan
een laatste plaats in de poule.

Inmiddels is op de jaarvergadering van
COVS Nederland in 1985 te Amersfoort
het landelijk Kampioenschap voor 1986
aan Drachten toegewezen in verband met
heÍ 25 jarig bestaan. Deze toewijzing
geschiedt pas na stemming. De stemming
wordt gewonnen nadat onze voorzitter
Rienk van der Leij, die ook als afgevaar-
digde van district Noord daar het woord
voert, in een gloedvol betoog de kandida-
tuur van Drachten onderstreept. Ook in
de wandelgangen is bij de andere distric-
ten inmiddels het nodige lobby-werk ver-
richt. Door deze gang van zaken besluit
COVS Nederland om de toewijzing van
landelijke evenementen aan te passen en
op een andere wijze via de districten te
regelen.

hoofdveld zoveel mogelijk te sparen. Na
39 wedstrijden en77 strafschoppen wordt
de groep Utrecht ook na strafschoppen uit-
eindelijk winnaar van dit toernooi. De vel-
den zijn inmiddels heel erg modderig
geworden. Alle 15 deelnemende teams
worden op die dag begeleid door een lid
van onze vereniging. De deelnemende ver-
enigingen en de scheidsrechters en mede-
werkers krijgen naast de bekende bekers
allemaal een beeldje van Peije aangebo-
den. Hetgeen door de meesten erg op prijs
is gesteld. Dat slechte weersomstandighe-
den ook zijn positieve kanten kan hebben,
blijkt uit het feit dat de kantine-omzet voor
die dag naar een recordhoogte stijgt.

Na het behalen van een tweede plaats op
het districtstoernooi te Sneek in 1988
plaatst het voetbalteam zich voor het lan-
delijk toernooi van 1989, dat op 10 juni in
Winterswijk wordt gehouden. Op dit tour-

Het daaropvolgende jaar 1990 bereikt
Drachten in Utrecht op het landelijk tour-
nooi een eervolle vierde plaats.

Op het districtstoernooi in t99t te
Noordscheschut eist Drachten een tweede
plaats voor zich. Dit betekent in 1992 weer
deelname aan het landelijk toernooi te
Wildervank. Op dit door de groep
Veendam goed georganiseerde toernooi
wordt de achtste plaats bereikt. Maar wat
nog belangrijker is, dat de groep Drachten
daar de Sportiviteitsbeker wint. Deze
beker geeft namelijk ook recht op deelna-
me aan het volgende toernooi. Deze spor-
tiviteitsbeker wordt ook gewonnen op het
door onze groep in dat jaar gehouden dis-
trictstoernooi. Op dat toernooi zijn helaas
maar 8 ploegen aanwezig en een paar nog
met slechts 8 à 9 spelers. Drachten wordt
op dit toernooi derde. Dat de sportivi-
teitsbeker geen toevalstreffer is blijkt op

Het team van SVD op het Noordelijk kampioenschap in 1997 te Wildervank staand van links naar rechts: Klaas de Haan, Gerrit van der Weide, Piet de

Boer, Jo Hoekstra, Willem Kuitert, Willem Renkenn, Berend Veenstra, Geert Bergsma, Louw Wobbes, Nico van der Heide, lan van der Berg, begeleider
Veendam, Zittend: Sietse van der Heide, Harm Veenstra, Andries Booi, Arulre de Groot, Lippe Jaasma, Wietze Dijkstra, S juk Veenstra, Douwe Boonstra,
Gooitzen Stelwagen.

Direct na de toewijzing van het toernooi
gaat RoelTiiemstra als bestuurslid werken
aan het opstellen van een draaiboek voor
het toernooi. Het draaiboek dat er voor
zorgt, dat het toernooi op die dag tot in
de puntjes is uitgewerkt.
Op 7 juni 1986 is het danzoverdat Drachten
de voetballende zustergroepen uit
Nederland kan ontvangen. Maar de regen
dreigt roet in het eten te gooien.'s Morgens
om half acht staan Klaas Mook en Piet Bos
namens de organisatie met de consul van
Drachtster Boys in de stromende regen en
op laarzen de velden te keuren. Na over-
leg met de gemeente wordt toch besloten
om het toernooi door te laten saan en het

nooi wordt Drachten, door in de finale na
strafschoppen (3-2) van Deventer te win-
nen, weer landskampioen. De beker wordt
op die dag uitgereikt door de vice-voor-
zitter van COVS Nederland Sierd de Boer
uit Appelscha. Jammer is dat bij de foto
van de groep Drachten op de voorkant van
het blad De Scheidsrechter de groep als
Deventer wordt aangeduid. Dit leidt tot
een verhitte discussie met de redactie van
het blad,dat uiteindelijk door bemiddeling
van het Hoofdbestuur wordt gesust. In de
verloting op die dag is Hinne Smedes win-
naar van een vouwfiets. Hinne aanvaardt
de terugreis op de fiets voor de bus uit.

het districtstoernooi op 5 juni 1993 te
Groningen als Drachten deze beker weer
krijgt toegewezen.
Op 12 juni 1993 wordt met een goed gevul-
de bus de reis aanvaard naar het landelijk
toernooi te Gouda. Op hele slechte velden
bereikt het team een goede derde plaats.
In dit toernooi raken Andries Booi en
Berend Veenstra vrij ernstig geblesseerd.

Het districtstoernooi op 17 juni 1995 wordt
te Drachten gehouden, maar het team
wordt in de poulewedstrijden reeds uitge-
schakeld. Het daaropvolgende jaar in
Meppel wordt een vijfde plaats bereikt. Op
het tournooi 1997 Íe Wildervank eindist
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het team als tweede,waardoor 13 juni 1998 I maar als trainer, en in de beginfase ook als I naam van de oudste spelt

aan het landelijk toernooi te Emmen wordt I voetballer. is Jan van der Berg het lanqs-t I nndries Booi mag ,i., oru.rt*]* ,fiË I

deelgenomen. waar een zevende plaats I Uil t.t team betrokken geweest. Op ?3 | In 1998 wordt hij gehuldigd. omdat hij 25 
|

wordt bereikt.In l99g wordt in Bakkàveen I màart 1996 wordt hij hiervoor ook gehul- | juu. met het team meespeelt. 
I

eeneervollederdeplaatsbehaald.Hetjaar I digddoordevereniging.omdathij 25 jaar L. I
erop in Stiens reikt het team niet veider I alJzodanig actief is. 

I JLUt*fl';:ïttï:,ï['3:ïï:::i'**ldande voorlaatste plaats in de poule' 
I o,rurr,.rrensrechtermoetzekerdenaam I witgestreept)gespeeld.LaÍerzijnaoo.a. l

In het bovenstaande overzicht worden al I vanJan B]Wiersmawordengenoemd.Ook I clubzelfshirtjesaangeschafto.a.groen.wit-l

een paar keer de namen genoemd van de I op Gerrit van derWeide is vaak niet tever- | blauw. De laatste jaren wordt dit medel

teden aie nadrukkelijk biihet veldvoetbal I gèefs een beroep gedaan. De laatste jaren I mogelijk gemaakt door de_ sponsoren alsl

betrokken zijn. Een van de grote anima- | Éebben Goitzen Stelwagen en Sietze van I Hodij-coatings. Royco en OLA.   
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tors is ongetwijteld Piet de Boer geweest. I der Heide de honneurs waargenomen. De I 
I
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De SVD ende KNVB I
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Als de SVD wordt opgericht is Jan Achenbach reeds vele jaren belast met de aanstellingen 
I

van de scheidsrechters in deze regio. Op een bijeenkomst op 3 november l-961 wordt 
I

afscheid van hem genomen. De taak in de regio Drachten wordt overgenomen door Fré 
I

Lieuwema, daarvoor ïa zijn actieve scheidsrechterscarrière jarenlang de vaste grensrechter 
I

van Drachten L. Lieuwema is als zodanig ook lid van de hoofdscheidsrechterscommissie en 
]

belast met de opleiding van scheidsrechters en de examens.

e regiogrenzen lopen niet overal
gelijk met de grenzen van de

COVS. In augustus 1963 komt de

vraag al aan orde om een groter rayon vooÍ
Drachten en dus voor Lieuwema. In eer-

ste instantie wordt aan deze vraag geen

gehoor gegeven. In augustus 1965 wordt
aan de COVS-groepen in Friesland de

vraag voorgelegd om te komen met een

voordracht voor2 personen voor de benoe-
ming in de zogenaamde subscheidsrech-

terscommissie van de KNVB afdeling

Friesland. Op de voordracht worden
geplaatst Wiebe van der Veen en Peke

Nieuwenhuis. Omtrent deze voordracht is

Lieuwema echter niet gehoord. Dit is later
in een bestuursvergadering uitgepraat.
De nieuwe leden van de subscheidsrech-
terscommissie krijgen onder meer tot taak
het aanstellen van de rapporteurs en de

verwerking van de rapportage. In 1966 is

er een kleine rayongrenscorrectie' De
plaatsen Tijnje en Terwispel gaan naaÍ
Heerenveen en Bergum komt van

Leeuwarden naar Drachten. Ook worö
later Kootstertille bij het rayon Drachten
gevoegd. Met ingang van het seizoen
1967 11.968 wordt besloten Lieuwema voor-
taan uit te nodigen voor de bestuursver-l
gaderingen. Zo wordt men direct geïnfor-]
meerd over de zaken die via Lieuwema in
de Hoofdscheidsrechters-commissie wor-
den besproken. De subcommissie functio-
neert jaren in deze samenstelling.
Mede vanwege de leeftijd wordt Lieuwema
in november 1974 vervangen door Henk
Wiersma als rayonleider van de commis-
sie. Voor het vele werk voor de scheids-

rechters verricht wordt Lieuwema
benoemd tot Erelid van de SVD. In ver-
band met het overlijden van Wiebe van der
Veen op 27 april 1977 wordt Folkert
Spinder benoemd als nieuw commissieliil
Door uitbreiding van de commissie wordt
hieraan later Aljen van Bruggen uit
Bergum toegevoegd.
Door een conflict binnen de hoof&Spelmoment trit de topper in het Zaterdagvoetbal Harkemase Boys- [Jrk aan het eind van de kompetï

tie voorjaar 19ó5 met scheidsrechter Alien van Bruggen.


