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Bij een jubileum ontkomt men er
niet aan terltg te kijken naar het verleden. Het 40-jarig bestaan van

de

scheidsrechtervereniging Drachten en
Omstreken is een reden om dit heuglijke feit met u te mogen vieren.
Dit is voor onq die tlirect betrokken zijn
bij dit jubileum, een goede reden om
een stuk geschiedenis in boekvorm yast
te leggen.Want in die jaren is er zeker
vo

etb al g e s chie de

nis

ges chr ev en.

Daarnaast mogen we niet vergeten dat door de jaren heen
zich ook minder prettige en droeve gebeurtenissen hebben afgespeeld. Soms tnoest er, voor ons te vroeg, afscheid worden genomen van een sportvriend.

Inhoud
Voorwoord

Vele bestuurs- en commissieleden hebben in de loop der jaren
hun bijdrage geleverd aan het voortbestaail yan onze vereniging.
Het realiseren van een eigen clubhuis ís hier een voorbeeld van.
Dat we dit eigen clubhuis hebben kunnen laten bouwen, is te danken aan een aantal zeer enthousiaste clubleden die wekelijks bij
elkaar zijn gekomen voor het inzamelen yan zoveel mogelijk
Lotto en Toto formulieren.
We zijn de mensen die aan de basis hebben gestaanvan"onze"
C.O.VS. dan ook veel dank verschuldigd.

Als ik terugblik naar het verleden dan is er zeker het nodige
veranderd, niet alleen organisatorisch, maar ook op de velclen.
Ik ben er van overtuigd dat de samenstellers ruimschoots crandacht zullen besteden aan de vereniging in al zijn facetten.
De arbiter is nattst bondsofficial, een vrijwilliger die zijn hobby
ten dienste stelt van de voetbalsport.

In dit jubileumjaar staat behoud van de httidige scheids- SVD door de jaren heen ...............

rechlers en werving van nieuwe centraal.

Hierbij doe ik z.eker een oproep aan de bestuurders van de
diverse voetbalverenigingen ttit onTe regio voor de aanwas yan
n ic uw e sch

ei

d s rcch re rs.

Ik

spreek de wens uit dat het lezen van dery uitgave en het
zien van de vele foto's mag leiden tot nog meer enthousiasme
voor de mooie "hobby", scheidsrechter in de voetbalsport.

Piet de Boer
VoorziÍter C.O.V.S. Drachten e.o.

Foto Voorkant:
Piet de Boer, geassisteerd door rechti Sake Boonstra en links
Attke van rler Horn, betreedt in 1990 het veld voor de wedstrijd
Drachlster Boys - PSV meÍ aanvoerder

l-

Eric

Gerets.
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Ifoe is het allemaal begonnen.
Uit de geschiedschrijving is duidelijk geworden. dat het voetballen in cle negentiencle eeuw

is

begonnen. Er zljn dan nog nauwelijks regels. De scheidsrechters van het eerste uur zijn bijzonder moedige mannen geweest. Er zljn geen uniforme regels. In elk gebied heersen weer
afzonderlijke eigen regels. De scheidsrechters hebben zelfs niet de beschikkins over een
scheidsrechtersfl uitj e.
as in 1878, liefst vijttien jaar na de
oprichting van de Engelse voetbal-

bond beleeft de scheidsr-echtersfluit

ziin offiCiële wereldpremière bij een wedstrijd in Engeland.
Tot die tijd hebbe n de scheidsrechters hur.r
beslissingen keer op keer in woorcl en
gebaar aan de spelers kenbaar moetcn
makeir. Het probleem ontstaat pas wan-

-,..:;4-iíÍ!

necr tegen naburige teams wordt gespeelcl.
die volgens afwijkende regels spelen.

Teneinde enige orde te scheppen in de
heersende spclregels zetten met name de
studenten van de E,ngelsc universiteiten
zich nogal in. Zelfs bij de oprichting van
de E,ngelse voetbalbond in 1863 heerst er
nog veel verwarring over de regels.
De scheidsrechters in die tijd zijn echte
gentlemen met hun prachtige lakschoenen, hun onberispelijke pant:rlons, hun stijve boorden en niet te verseten hun bol-

&

hoeden.
In deze uitlusting verplaatsen zij zicir vaak

nauwelijks. Vanuit de midclcncirkel -voor
zover aanwezig- ncmen zij dc beslissingen.
Op een beiangrijke vraag of e:r een doelpunt is gescoorcl, moeten zij daarom vaak
het antwoord schuldig biijven, omdar het
vanuit die positie niet is te zien. De doelen bestaan in de begintase ook slechts uit
twee palen met een touw ertussen gespannen. Dit touw wordt in 1883 vervansen
door een cloellat. Ook dan is het soms nos
moeilijk waar te nemen of een bal door het
doelvl:ik gaat. Dit cluurt tot 1891 a1s het
doelnet wordt
-qeïntroduceerd. Een uitvinding die de voetbalsport in het aleemeen,
maar de scheidsrechter in het bijzonder eelr
goede dienst bewijst.
Ook doet in dat jaar de grensrechter zijn
intrede. In die tijd wordt het voetbal in
Nederland ook ofÍicieel.
Het duurt echter nog tot 1921 als met r.rame
in Friesland de roep om meer solidariteit
en eenheid onder de scheiclsrechters naar
voren komt. In dat jaar wordt de scheidsrechtersvereniging Sneek opgericht oncler
voorzitterschap van Sam Velleman. De
contacten in de lande met andere scheids-

rechtersverenigingen

in

De toss tttttr Lle oartvtrttg van tle beslissirtgswedstt'i.jd. in t:le eersÍe kkrs (Sneek - Bornr: in juni t9611
geleitl door her Drar-htsÍer trio Siep Boorsnta,Thi.js Brink(scheidsrechrer) en Nico priltrttm. tlie cle

nlunl opr0atpt.

Het bestuur bestaat uit een dagelijks
bestuur en 1 lid. Daarnaast is er een
Algemeen Bestuur bestaande uit het DB
en een aantal algemene bestuurders. waalvlrn .l uil District Noot'tl.

Ecn van de leden van het Algemeen
Bestuur is Sarn Velleman.

In

1934 worclt vanuit dcze bond het blad

abonnement kost daarna f 1.50 pcr jaar.
Even na het begin is Cor van Asperen

voorzitter van de

cle

Reclactiecommissie.

Deze Van Asperen is van i937 1ot 19.50
voorzitter vau clc COVS. De naant die later
wordt aangenomcn. naclat op lzrst van dc
Duitsers c1e naam al is veranderd in Bond

De

van Voetbalscheidsrechters.

één keer per 14 dagen uit en wordt gedrukt

In Frieslancl wordt c1e oprichtin-e vi,rn de
gloep Sncek gevolgcl clool Leeuwarden in
19321. Ooster r,volde in l9zl7. Heerenveen in

Scheidsrechter geïntroduceerd. a1s
bindmiddel van de schcidsrechters. Voorai
ook om de eenheid v:rn de uitleg van de
spclregels te bevorderen. Het blad komt

Enschede.
Amsterdam. Deventer en ïlburg leidt op

bij de fa Kiezebrink en Co te Sneek.
De redactie van het blad wordt voor een

Scheidsrechters. de NBVS.

groot deel verricht door: Sam Velleman en
zijn vroui,v.Als het blad op 14 februari 1934
voor het eerst verschijnt, is het acht pagi-

29 mei 1932 tot oprichting van de
Nederlandsche Bond van Voetbal

na's dik en worclt gratis vcrstrekt. Het

19-50,

en Drachten in 1961. In die tijcl is

Gel:it Ecden

een van diegenen. die al van-

uit het noorden zitting heeft in
Algemeen

Bestuur.

^

he1
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De oprichting van de SVD oP
zLfebruari Ír96L
In de vijftiger jaren zljn er in Friesland binnen de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal
Scheidsrechters) 4 scheidsrechtersverenigingen. De scheidsrechters uit Drachten en omgeving zijn merendeels lid van de groep Leeuwarden. Ook zlin er sommige scheidsrechters lid
van Oosterwolde en Heerenveen, uiteraard sterk afhankelijk van de woonplaats. Hierbij
moet bedacht worden, dat nog maar weinig mensen in het bezitzljn van een auto'
Het bezoek aan de clubavonden wordt meestal met het openbaar vervoeï gedaan'
o treffen de heren Cees Donker en
Nico Pultrum elkaar in hel najaar
van 1 960in de bus naar Leeuwarden
voor het bezoek van een clubavond van de

LSV (Leeuwarder Scheidsrechters-vereniging). Om op tijd aanwezig te zijn vertrekken zij reeds om half zeven met de bus'
Het is meestal na middernacht, dat zij weer
in Drachten aankomen. In de bus komen
zij op het idee om met elkaar toch eens te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om
in Drachten een scheidsrechtersvereniging
op te richten. Drachten is in de jaren 50 na
de vestiging van Philips een groeiende

lid (later voorzitter) van de

landelijke

COVS. In de begintijd staat Gerrit Eeden

de oprichters met raad en daad ter zijde.

Als de tijd er rijp voor is wordt besloten

tot een oprichtingsvergadering. Deze
wordt gehouden op 21 februari 1961 in een
zaaltje boven cafetaria Succes

in

de

Noorderbuurt met als baas Jan Boonstra.
Op de oprichtingsvergadering treden 28
scheidsrechters toe als lid van de
Scheidsrechtersvereniging Drachten en
Omstreken. Het bestuur worclt als volgt

Links en rechts wordt er geÏnventariseerd

Cees Donker, secretaris
Luitzenvan der Molen, penningmeester

oriëntatie omtrent

de

mogelijkheden

eenkomst gehouden met een aantal medestanders. Thijs Brink fluit dan al vrij hoog
en heeft zich nog niet zolang geleden vanuit Leeuwarden in Drachten gevestigd,
waar hij werkzaam is bij de belastingen.
Voor de bijeenkomst in huize Brink is ook
Gerrit Eeden uitgenodigd. Gerrit Eeden is
voorzitter van de LSV en hoofdbestuurs-

voetbalspel;
een goede lichamelijke conditie van haar
leden te bevorderen:
. de samenwerking en de onderlinge kennismaking van haar leden te bevorderen;
. het aanbrengen en instandhouden van
de nodige accommodaties.
De statuten zijn Koninklijk goedgekeurd
op 1 september 1967 enlatet gewijzigd vastgelegd op 5 juli 1979 en later op 5 september 1994 bij notaris Mulder te
Drachten, nadat op de voorafgaande algemene jaarvergadering de leden met de wij zigingen hebben ingestemd. De wijzigingen hebben met name betrekking op de
gewijzigde structuur binnen de COVS en

.

Thijs Brink, voorzitter

wordt ten huize van Thijs Brink een bij-

onderhouden door haar leden en de
beoefenaren en aanhangers van het

samengesteld:

plaats.

wie er belangstelling voor heeft. Met name
Cees Donker,werknemer van Philips heeft
zich bij die verzameling van de adressen
verdienstelijk gemaakt. Voor een nader

Peke Nieuwenhuis is vanaf de oprichting
lid, maar kan vanwege zijn gezondheid
hierbij niel aanwezig zijn.
ln de statuten staat, dat de vereniging zich
ten doel stelt de belangen van het scheidsrechterswezen op het gebied van het voetbalspel in de ruimste zin te bevorderen en
te behartigen. Zlj tracht dit doel met name
te bereiken door:
. de kennis van de regels van het voetbalspel te verbreiden bij en te doen

Nico Pultrum. vice voorzitter

Aljen van Bruggen, tweede secretaris
Aant Jager, iid
Marten Veenstra, lid
Van de beginperiode zijn er in de boeken
weinig gegevens meer terug te vinden'
Het bovenslaande zijn wij geuaar geworden op een bijeenkomst met de leden van
het eersJe uur, die nu nog steeds lid zijn, te

weten Nico Pultrum, Aljen

van
Bruggen, Jan Wiersema (na
het terugtreden van
Donker in het eerste

jaar toegetreden tot
hetbestuur). Ook

c1e

invoering van het nieuwe Burgerlijk

Wetboek.

^

t';trW

Alieil van Brwggen, vice-vootzitter, Theo
Het bestuur van SVD met de rayonleider aan het begin van cle competitie in attgustus 1972 van links naar rechts
rayctnleider'
Lieuwema,
Hoogterp, penningmeester, Nico Pultrtun, voorzitter, HenkWiersma, secretaris en Freerk
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Samenstelling dagelijks bestuur 196L- 2000
I'oorziÍter

1961 T. Brink
IL)62 T. Blink
1963 T. Brink
1964 T. Brink
196-5

1966
1967
1968
1969

l9l0

T. Brink
T.
T.

Brink
Brink

T. Brink
T. Brink
N. Pultrum'r.
N. Puhrum
N. Pultrum
T. Hoogterp

lL)71
1972
1973
IL)74 T. Hoogtclp
1975 T. Hoogterp
1976 T. Hoogterp

I9l7

T. Hoogtelp

'f. Hoogterp
P. de Boer

1978
1979
1980 P dc Boer'
1981 B.R. r,.cl. Leii
1982 B.R. r.rd. Lcij
19U3 B.R. r,.cl. Leij
198,+

1985
19E6
1987
1988

ts.R. vd. Lcij

secretaris

penningmeester

voorzitter

C.B. Donker
v. Bt'ugeen':'

L. r,.cl. Molcn
L. r,-.d. Molen
L. v.d. Molen
L. v.cl. Molen
H. Wiersn-ra'!
H. Wicrsma

1989 R. ï'icmstra G. Zlverver
1990 R. ï-iemstra G. Zrver.ver
I 991 R. Tiicntstra B. Bosnra
1992 R. Triemstr-a B. Bosrna
1993 R. Tiiemstra A. cle Groot
l9L)4 P de Boer
A. clc Ciroot
1995 P. de Bocl
A. clc Groot
1996 P de Boer
G. Stehvagen
1L)9f P. de Boer
G. Stel.nvagen
1998 P c'le Bocr
G. Stehvascn
1999 P. dc Boer
G. Stelr,vagen
2000 P cle Boer
A. dc Groot,.

A.

A. v Bruggcn
A. v. Bruggcn

A.
S.

v.

Bruggcn

de Graaf'r'

de Graal
H. Wiersma':'
H. Wierslna
S.

H. Wiersnra
H. Wiersma
H. Wiersma
H. Wicrsn'ra
H. Wiersma

A. Baks':'
A. Baks
P-

Bos':'

P Bos
Bos
P. Bos
P. Bos
P Bos
P. Bos
P.

B.R. i,.d. Leij

W.J. r,.cl. Steen':'
W.J. v.cl. Stcen
W.J. v.d. Stcen

R.'Iriemstra
R. Tiicmstra

G. Zlvcrver':'
G. ZrverveL

B.R. v.d. Leii

H. Wict'st-nzr
J..lansmat'
J. Jansm:t
.1.

Jansma

J. Jansrna

T. Hoogterp
D. clc .Iong
D. cle Jong
D. de .Iong
B. Pitstra

secretaris

penningmeester
R. v.cl. Meulcn
L. postnlus

L. postmus
L. postnrus

L. postntus
L. postmus
L. postmus

L. postmus
L. postmus
W.
W.

I{uiter
ICuiter

W. Kluiter

Op 3 iuli 1964 is pcnninsrllecster L.v.d.Molen overleclen.

" IIet

B. Pitstra

betre.ffende lte.;trLurslid heeft

dt taak in heÍ voorgur.urtle jtrur

reeds overgenotnen.

K. Mook
K. Mook

K. Mook
K. Mook
K. Mook
K. Mook
D. Hoekstra
D. Hoekstla
D. Hockstra
R.. v.c1. Meuleu1'
R. r,.d. Meulcn

Ledenaantallen
1961:28,1963:53.

1970:89,

1964:61. 1966:71. 1967:19. 1968:81, 1969:83.

l9ll:102. 1977:111. 1980:129. 1984:146.

1990:13:1"

2000:1 07

"*-3Ëtr%

l\:ittt vun

d.er ,\tee14

set:rettis. S/otrrttl Roel Trient.sÍro, Btntke Booi, Piet B6s en Jelte

y,un clcrI4/ol.

l
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Clubaccommodaties
In het begin worden de clubavonden gehouden in de kantine van de w Drachten aan de
Gauke Boelensstraat. Maar met name's winters is het daar erg koud.
Daarom wordt op de bestuursvergadering in augustus 1962 besloten een onderzoek in te
stellen naaÍ een betere accommodatie.

T Tarral september worden de rerga\ / .r"ting.n en clubavonden gehouY den in Hotel Vrcewijk aan de
Folgeren te Drachten, waar een bijzonder
geschikte en voordelige vergaderruimte
wordt gevonden. De bijeenkomsten op de
vrijdagavond worden in de verschillende

vertrekken, zoals de kleine achterzaal, de
opzaal naast de keuken. en bij grote sprekers de serre aan de voorkant gehouden.
Na afloop wordt er meestal nog even gezellig nagepraat en gekaart in de café-zaal.

clubaccommodatie. Gelet op onze goede
banden met deze vereniging, op wiens
accommodatie wij reeds trainen, en de
voortvarende aanpak van de voorzitter van
de SVD Theo Hoogterp kan dit oP het
laatste moment nog worden gerealiseerd.
Er is reeds een begin gemaakt met het ontwerp van de plannen.

Zo sÍaat er in de Drachtster Courant van
maandag 1 augustus 1977, datper 27 augus-

tus 1977 Drachtster Boys en

de

verricht door minister Jaap Boersma van
Sociale Zaken. Hij neemt op die dag de
aftrap voor zijn rekening van de eerste
competitiewedstrijd van Drachtsier Boys
tegen SVZW uit Wierden. De rvedstrijd
wordt gefloten door Hans Bouu'huis. De
eerste wedstrijd op het complex tussen
Drachtster Boys en Harkemase Bovs is een
week eerder al gespeeld. Deze rvedstrijd is
als openingswedstrijd gepland. maar later
blijkt dat de minister die dag niet beschikbaar is. Het clagelijks bestuur van de SVD
bestaande uit Theo Hoogterp. Piet Bos en
Klaas Mook als penningmeester is die dag
op uitnodiging van het gemeentebestuur
o.l.v. burgemeester Rinse Ztjlstra aanwe-

bij de festiviteiten, waaronder een
buffet in De Lawei. 's Avonds is er een
zig

feestavond voor de leden.
De clubaccommodatie is in nauw overleg
met de Drachtster Boys en de gemeente
gerealiseerd. In de begeleidingsgroep zit
Theo Hoogterp namens de SVD en Ab
Verwoert namens v.v. Drachtster Bovs.

Clublocatie Hotel RestaurantVreewijk met de vlag in top bij de Nederlandse kampioenschappen
spelregels voor scheidsrechters in 1969.

Als de zaak door de

gebroeders
Steinvoorte wordt beëindigd en de lokaliteit een tijdje leeg heeft gestaan, moet de
SVD noodgedwongen op zoek naar een
andere locatie.
Dit onderkomen wordt gevonden in het
nieuw gebouwde zaiencentrum Boensma
aan de Burgemeester Wuiteweg, vlak voor
de plaats van het huidige Museum
Smallingerland, waar nu het kantoor van
de ANWB staat. In de achterzaal is een
prima zaal met een bar, die later ook nog
een keer is uitgebreid. Het probleem is, dat
het soms moeilijk is om goede afspraken
met de kroegbaas te maken. Een avond
met de scheidsrechters is kennelijk niet
altijd even lucratief.
Als in de tweede fase van het Drachtster
Bos de velden en de clubaccommodatie
van de v.v. Drachtster Boys worden gerealiseerd wordt naarstig onderzocht of hier

ook mogelijkheden zijn roor een

eigen

Scheidsrechtersvereniging Drachten en
Omstreken de beschikking krijgen over
een sportcomplex, dat zijn weerga niet
kent. De officiële opening wordt op die dag

Beide verenigingen moeten hien'oor
f220.000,
- zelfbij een brengen via de zogenaamde 1/3 regeling, waarbij er 1/3 deel
door de gemeente wordt geschonken" 1/3
deel als renteloze lening beschikbaar komt
en de verenigingen 1/3 deel contant behoren te betaien. Gelet op het aantal vierkante meters en het gedeeltelijk gebruik
van de andere faciliteiten wordt met
Drachtster Boys de regeling getroffen, dat
15% voor rekening van de SVD komt. Dit
betekent dat de SVD f 11.000,- ineens en

Opening van het sportcomplex in het Drachtster Bos door minister Jaap Boersnn op 27 augusttts
1977 met scheidsrechters Hans Bouwhuis bij de wedstrijd Drachtster Roys- SVWZ'
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van de programma's, maar ook als spreek-

uur voor de scheidsrechters.

In die tijd is het nog bijna uniek om

Overzicht clubhuis clubavond voor leden en verenigingen 7 dec.'98 met Foppe de Haan, rechts de
medaillekast gemaakt door lan B. Wiersma.

een zelfde bedrag als renteloze lening
behoort bij te dragen.

Dit is voor de SVD mogelijk gelet op de
inkomsten vanuit de Toto-Lotto. Ook de
inrichting van het clubhuis met tafels en
stoelen en stoffering is hierdoor realiseerbaar. Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van de Stichting Ontwikkeling
Drachten.
Tot op de dag van vandaag is de SVD hier
nog steeds gehuisvest. Het clubhuis wordt
goed gebruikt. Met Drachtster Boys zijn
goede afspraken gemaakt over het weder-

C

zijds gebruik van ruimten. Bij een grote
clubbijeenkomst kan er worden uitgeweken naar de kantine van deW Drachtster
Boys. Hier zijn inmiddels al vele vergade-

als

scheidsrechtersvereniging over een eigen
home te kunnen beschikken. Naderhand
gaan er meer verenigingen toe over om een
eigen clubhuis te realiseren. Gesteld kan
worden dat dit clubhuis toch een van de
peilers is waarop onze vereniging draait en
dit kan de arbitrage in zijn totaliteit alleen
maar ten goede komen. In woorden van
deze strekking laat onze voorzítÍer zíchdarl
ook uit tegenover de Drachtster Courant.
Dat de landelijke COVS nog moet wennen aan dergelijke accommodaties blijkt
uit het feit, dat de bij de opening toegezegde wandtegel eerst in 1981 wordt overhandigd.
De grote prijzenkast in het clubhuis is vervaardigd door Jan Wiersma. De aanpassingen in de accommodatie vinden in nauw
overleg met Drachtster Boys plaats. De
laatste renovatie, waarbij ook het meubilair is aangepast dateert van 1998. Ons lid
Luitzen van der Heide hanteert dan op professionele wijze de verfkwast.

ringen in COVS verband gehouden.
Op dit moment zijn er gesprekken gaande
De v.v. Drachtster Boys gebruikt de ruimte voor elftalbesprekingen en j eugdleiders.
Ook wordt het clubhuis veel gebruikt voor

opleidingen in KNVB- verband. In de
beginjaren heeft de scheidsrechterscommissie van het rayon Drachten hier op dinsdagavond steeds zitting voor het opstellen

over aanpassing van de accommodatie
mede in relatie met de ontwikkelingen van
de gemeentelijke plannen betreffende de
Drachtster Vaart. Ook de privatisering van
de sportaccommodaties kan hierbij een ro1

spelen. À

lub aYo nd en/actiYiteiten
In het begin zijnhet 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.
voorzitter van

v.v.

ningscommissie ingesteld bestaande uit de

niet onvermeld blijven.

Drachten, de arts L.Stoel, wiens twee
zonen Jan en Roelf enige tijd lid van
de SVD zijn geweest. Zokomt op 2 februal 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 wedstrij-

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

Deze commissie ziet kans avonden te organiseren, waarvan nog geld overblijft.
Na 10 jaar wordt afscheid genomen van Jan

n de beginfase o.a. de

den.

Om de taak van de secÍetans enlgszlns te
ontlasten wordt in mei 1964 de aanschaf
van een type- en stencilmach'ine in het
bestuur besproken.
In het seizoen 1964 wordt er een ontspan-

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

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 vaí HenkWiersma 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.
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Als Arie Baks als sccretaris aantrcedt.
wordt het adressenbestand seautomatiseerd via zijn collega Akkerboont. die

w

tevens administrateur is van het Groene
Kruis. Ook na hct vertrek van Arie Baks
en het overlijden van Akkerboom. rvordt
dcze wijze van adminisl-ratic nog lang
gehandhaafd.

Dit gebeurt tot hct

adressenbestand van
COVS- Nederland door de secretaris Chris

van der Donk wordt geautomatiscerd via
de Rabobank computer in E,indhoven. Zo

kunnen er via COVS-Nederland adresstikkers rvorclen besteld. Thans worden de
adressen via het eigen bestand bijgehouden en is het lidnummer aan het centrale
bestand gekoppeid.
Door dej aren hecn hebbenheel wzrt bekende Nederlanders een spreckbeurt gegeven

voor de leclen van de SVD.

Van de scheidsrechters kunnen worden
genoemd: Dries van Leeuwen. Piet
Roomer, Lau van Ravens. Jef Dorpmans,

Arie van Gemert. Lco van der Kroft.

Jan

Keizer, ChrisVervoort, Charlcs Corver. Jan
Beck, Frans Derks. Siem Wellinga. Gerard
Geurds, Henk van Ettekoven.Bepl.romas.
Cees Bakker, Ignace van Swieten. John

Blankestein. Chris van

Gezellig nabobbaL nu de cLubovond op 7 tlecentber 1998 ntet vonra.itter Piet tle Boer, spreker trcriner
Foppe de l{oan en erelid Theo Hoogterp.

der Laar. Jo

Reygwart" Mario van der Ende en René
Temmink. Dit zijn allemaal scheidsrechters
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van de inlernationalc lijst. Onlangs is Frccl
Sterk nog onze gast geweest.
In dit rijtje mogen natuurliik de noordelil-

ke toppers niet ontbreker zoals Jan
Groenewoud. Jan Regtop, Bauke
Draaisma. Egbcrt Mulder. onze eigcn J:rn

Dolstra. Minne Modderman. Roelof
Luinge. Herman van Dijk en Ben
Haverkort.

Ook de komst van COVS-bonzcn
Gerrit

als

Hans Bouwhuis. De Riemer.
Jaap Bax.Chris van Leeuu,en,Johan Ercnts
mag niet onvermeld blijr,en..
Daarn:rast hebben ook vcel mensen vanuit de journalistiek de reis naar Drachten
E eclen.

aanvaard zoals Fenno Schouwstra" Henk

Oostinga. J:rcques d'Ancona. Wim
Hoogendoorn. Frlns Henlichs. Hcrman
KuiphoÍ, de legendarische Theo Koomcn,
Heinze Bakker. (geboren cn getogen in
Gorredijk en na het Drachtster Lyceun.r
begonnen bij Omrop Fryslàn). Eelke Lok
(geboren en gctogen in Drachten cn besonnen bij de Drachtster Courant), R.Bosma
en Joop Atsrna (nog als Ír'eelance-journalist).
Tevens mzrken veel KNVB-mensen zoals
berttrurders. lrainer. crr rcrerrigingrtrretrsen hun opwachting in Drachten zoals Dirk
Nijs,Fokke Renrmers. Marten Kastermans,
Bertus Rijkhoek, Mr. Anne van der WerÍ.

Tjip Teenstra. Master de Vrics, Gerrit
Sprelter ctLr.tl-trainer van het Ned.erktnds Ëlftal
JcLn Zyyartkruis met rechÍs secreturis Piet Bos
ti.jdens dc clubovond april 1982.

Vcldhuis, Jaap Veldkamp. Jo Wille, Fre de
Boer, Joop Martens. Otto Bonsema. Jan
Teunissen, Jan Zwartkruis. Atte Bouma.
Wim van del Heuvel. Hans WesterhoÍ.
Riemer van dcrVclde. Fred Bus. GerritVos.

Ton van der Hulst. Doeke Stokcr. Frits
Korbach, Foppe de Haan. Han Berger.
Niels Overweg. Jan Zwartkruis. Albert
Schrik. Henk van Voorst. Joan Boclcns. Jan
van Dijk en Henk de Jong.
Als oud-voetballers rnogen hier zeker ook
nou genoemd lvorden André Roozenburg,
Roel Wiersma. Hennie Jonkman en Pieter
Huistr:r.
Hierbij n.roel niet uit het oog worclen verIoren. clat een aantal scheiclsrcchterlijke
toppcrs inmiddels zijn doorgestroomd
naar cen functie binnen de KNVR.
Om niet altiid binnen de grenzen van he1
voetbal tc blijven worden ook personen
daarbuiten uitgenodigd naar Dlachten te
komen. zoals Jan Charisius in 1967 (ook al

een bekencl schaats-oÍïicial). dircctcur
Frens van I(amp Aekinga. D.'Ibunisscn
(clt-tbps-vcholoog ACV). Ab Rozijn (sportarts). G.B.Westra (ijshockey-schcidsrcchter, Dirk Lamsma (r,erzorger Cambuur),
Otto Verveld (r,oorzitter ACV). Henk

Gemser (scl.raatscoach)
(allochtonen in de spor:t).

en

Cartagena

Door een herstructurering binnen het
in 1995 een ontspannings-

bestuur is er

commissie in een nieuwe vorm benoemd.
in feite het gehele programma inclusieÍ de clubavonden invult en ook over eer-r

clie

cigen budget beschikt. Deze commissie
bestaat thans uit Goitzen Stelwagen, Jo

Hockstra, Sietze van der Heicle.

Jan

Dijkstra en Pieter Tjepkema.
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De SVD door de jaren heen
jaar aan belangrijke zaken heeft
Wat het bestuur en cle leden van de SVD de afgelopen veertig
hieronder worden weergegeven'
bezig gehouden, zal met een selectie Van cle onderwerpen
Yrt i.tlrln.l mcl hct rrritlijrlen \:lll prllI nintrrt.e.tcl Lrtilzctt \ ln (lcl \4"lelt itt
I 1,,.,'allrlrrpe n se izoe n \\()tLll er olr Llu
jaalvergaàeringop 10mei I 965 besloterr orn
jaarlijki voor hcL meest verdiensteliike lid
.1" L.titr"n van dcr Molcn-wisselttofce in
tc stcllen. Het ecrster jaar lvolclL cle beker
beschikbaar gestelcl aan c1e oLrclet's van
Luilzcn van clcr Molen. De iaren claarna

r,vordt cle tlofee uitgereikt aan Anton
Spoelstla. Aant Jager, Sjoerd c1e Graaf'

Glaat'.voor cle toto lotto werkzaarlhedcn. aan Sjoerd dc Ciraaf voor he1
N4e.,rouw cle

rietk \rll .lc Teclrni'clre 1.-o'nlni'siu'

Mevt'ourv Brink voor de Toto-Lotto' Fokke
Linclcboom. Sjoerd dc Vries.Wiebe van der
Veen.Pelic Nieuwenhuis en.Tan van clel Iest'
1966 houclt het bcstLtur zich bezig mct
cle schorsing als sclreidst'echlel r':rn cle voot'-fhiis l}'ink clool clc K.N.VB" mecle
zitter
naar aanlcicling van hct leit.clat hij na aIloop

Tn

van de .icugclinterland Nedelland-Zrvcclen
te Lecltrvat'clen op 24 maart 1966 zoncleltoestemmiuq c1e rveclstrijdbal hceft mceqcnomen.TtrL 1 novenlber u'orclt bij dool de
KNVB niet rvcer aangestelcl als scheiclsrcchter.

Dit leidt uiteindcliik tot het eindc van

car

ri

c:re als beta

al c1

cle

voctbal schciclsrecl'rter

van-fhijs Brink.
clubvlag
-ontrvorpcn door de voot'zitter- I ijker' ln clat

ln I 969 rvorclt otlze

vcr eniging cen

4,-i.-:.

jaar klijgL de SVD van het hoofdbestLtur het
verzoek -mcde cloor toedoen van landeliik

tot 1id van Verdienste, mede vanwegc ztln
act ir ileitcn lls rltltp,rt leur.

Nedcrl ancls kampioerrschap spelregellved-

jarig bestaarr wordt gehouclen in hotel

voorzitter Gerrit Eedcn- om

het

.rrijJcn \or)l scheidsrechtcrs lc (rrqrlli\cren. Dit cvenement vindt plaats in hotel

Vreervijk.In clejurvzitter-r ondel meerKalel
r

an rlei Ve cr',

Llu \ illl Ril\ ens en i o"tzit-

ter Mr'. Anne van cler: WerI. De weclstriidIeicler is Jaap Bax. De wedstrijcl rvot'clt

gewoltnen door Heet envecn. Als sullpol'ter
van de groep Bleda is dic clag Frans Derks
aanwezig. Over' l-ret geclt'ag van dcze heer
r'vorclt cloor het tocnmalige besluur thans
nog gesprohen.
De di,s worclt besloten met ecn daverencle
feestavoncl in cle ontspantringszaal met het
clansorkcst van Koop Postma en conÏcrencicr Anclre Meurs en de Spelbrekers'
c1e goecle organisatie heeft clc gt'oep
Amsterclam -met als organisatoren 'loop
Daniëls er.r Dick virn Male- het draaiboek
van clc SVD opgevlaa-ed voor de organis:rtie van hct claaropvolgencle jaar" Als beloning bezoekt een dclegatie van het bestuur
van cle SVD dcze u'eclstrijclen.

Door

ingeschrcven.

nii tet feest in verband met het

15-jarig
bcstaan rvorclt door Hoofdbcstuurlid Hans
Bourvhuis aan Aljen van Brugeen en Henk
Wicrsma c1e zilveren spelc1 van cie COVS

uitgercikt.
Op de jaalvergaderin,e in t975 ziin cleze
1eàen rceds benoe md tot lid var.r Ver Llie nsle'
staan urorclt op .l'fe bruin l-ret RenbaanL'-t'itttiant'
De muzièk rvorclt verzorsd door het trio-X
en als conlerencier treedt op Hel-rk van clcr
Heidc uit Leeuwarden.

Het tu,inligj:rlig

ari

be

1981 geviercl

inteiim voot'zittel. maar r'vordt op c1e jaar'velgaderinE a1s zodanig gckozen Het
bedlrnken vat'r Rrink is n'recle e en gevolg van
ecn menin.Èsverschil binncn het bestuur' Na
hct 10-jarig jubileum bedankt Thiis Brink

in

1971 als lid.

In

1

970 worclt tevens bcsloten om een cl ub-

In de zcstigel jaren is hct gebrr-rikeliik, dat
er \roor alie scheidsrechters in Friesland
voor ontspanning rvolclt gezot'gc1' leclere
trvee jaar is een anclere scheidsrechtersver-

'l'ltíjs Brink en
l9(:t9 te Drctthten' t ortrziÍlt:r
Hnn,r Bntrv'lntis t'rril COlu 5 Ntderland'

Vreewijk. Een uitgave v:rn f 1200,- voor
dit feest vinclt het bestuur te hoog Vool de
ruruzirk sor'(lt [ 2iU. - uityetr''rkkcn Op
clezc fecst:tvond rvorden Nrco Pultrum en
Gerrit Eeclen tot erclicl benoemd en rvotdt
Hans Bouwhuis lid van verdienste ln 1971
worclt Heclcl,v Biilsma als liondeldste lid

Dool het terugtredcn van Brink als voorzitter woïclt het besLuul in I970 tot 5 lcclen
teluggcblacht. Nico Pultrum tungeerL als

kostuum aan te schaffen. Op een pasavond
in hotel Vreewijk op 24 april schalfen ca' 30
leclen een kostuum aan. dzit bestaal uit een
blau\\e lrllzcI met ctnhlt'etrt en ectt tt'ilze
pantalon. OmLt'ent het emblcem riizen de
noclige proble mcn. maar ook hierover sluiten de rijen zich cn wordt men het eens oveÍ
ecn clonkerbruln embleem. wa1 otlk cloot
c1e COVS bestuurders rvordt gedraeen'

De priisuin'citting bii httt Nederlunds ktnt'
t h te rs i n
t' l t tr lt sp el re gcl s t' o o r s t hei d'sre
7; io erts

De [eest:ivond ter gclegenheicl r'an hct tien-

eniging met c1e organisatic belast' Zo organise er-i de SVD deze scheidsrechter sdag in
196,1. Op cle das en lecstavond zijn ca l00
mensen aanr.l'czig.
Bi j cle vier ing van het eerstc lustrum in I966
rvor clt het bestuurslicl Aant Ja-eer bcnocmcl

l0 iarig jubileurn

20-2-1971 in Vteet'í.ilt' Vice

voorz.itter Ariett vun Bntggett ittsrtrllaetl erelirl
Nittt Ptillrtnt ntet een bos Ltloentert t:oor ziin
echtgerutta.

Het 50-jarig bestaan van COVS-Nederlancl
lvorclt vootl hct clistrict Noord op 23 april
1983 in Dracirten gehouden. De SVD is
naurv bij c1': orqanisatie betrokken' C)p cle
velclen van Drachtster Bovs lvorclt 's midclags cen voetbahvcdstrijd gespeeld tussen
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Voor de a.ftrap van de jubileumwedstrijd in
1983 van Links naar rechts Roel van der
Meulen, Piet de Boer en Fifa-arbiter Egbert
Mulder en aanvoerder van cle 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 noordelijke pers en een elftal van scheidsrechters, waarbij elke groep een voetballer

afvaardigt. De aftrap wordt verricht door
wethouder Jonkman van sportzaken en
scheidsrechter is Egbert Mulder. 's Avonds
Lawei een grote feestavond waar
600 mensen vanuit het gehele district Noord
aanwezig ziin. De feestavond staat onder
leiding van Jacques d'Ancona eÍ o.a. zaigeres 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 feestavond 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.

KNVB zonder voorafgaande signalen
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
in die tijd ook

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.

Noord een grote controverse ontstaat
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 waarnemendvoorzittervan de DSC-Noord de heer
Gerrit Eeden. Dit leidt tot het bedanken
van de herenAge de Goede enTjipTeenstra
als lid van de DSC-Noord. Het COVSopgeroepen om in het weekend van 13 en
14 oktober 1974 Íe staken. Uiteindelijk is

Verdienste.

dit door bemiddeling van de heer
Kastermans, als voorzitter van de zogenaamde districtscommissie van de KNVB-

In 1993 treedt Roel Tiiemstra af als voorzitter. Hrj wordt benoemd tot Lid van

Noord afgeblazen. De bijeenkomst in
Groningen, die op 28 september l9l4 door

Verdienste. Daarna vervult hij nog jaren de
P.R. functie voor de r,ereniging.

de DSC is belegd, is mede op voorstel van
het bestuur van de SVD massaal geboycot

ln de voetbalkrant d.d.25 augustus 1972 van
de Drachtster Courant staat onder een grote kop te lezen COVS- GROEP DRACH-

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-gele-

Erelid en neemt Piet Bos afscheid van het
bestuur en wordt beaoemd tot lid van

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

dingen. De besturen van de COVS-groepen
Groningen en Leeuwarden zijn afgetreden,
omdat zij onvoldoende zijn gesteund door

de
de

hun achterban. Gerrit Eeden bedankt als
ere-lid van de SVD, maar dit is later weer

Graaf en Jacques Kooistra door
van

Hoofdscheidsrechterscommissie

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

komt onder leiding te staan van Dick
Monsma.

aftreden tn 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.-

Bij zijn

afdeling

Friesland voorgedragen

a1s

Bondsafgevaardigde.

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

Een staking dreigt ook in 1974 als in district

Noord bestuur heeft alle scheidsrechters

Op de jaarvergadering van maart 1987
wordt Peke Nieuwenhuis benoemd tot

De DSC-Noord onder leiding van Fred Bus
treedt in 1983 grotendeels af (c.q.wordt niet
herbenoemd), omdat zri niet wil meewerken aan het KNVB-beleid om de rappor-

aanvoering van Wietse Petrusma voorzitter
van de v.v. Drachten, gaat dit novum, zoals
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 tijd komt ook het fenomeen molestatie naar voren. In de K.N.V.B.-afdeling
Drenthe doetzich 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 lot een overeenkomst betrellende een te volgen werkwijze in geval van
molestatie. Dit kan echter niet eerder tot
uitvoering worden gebracht nadat ook de
juristen dÍ Zeíst en voorzitter Van Marle
van de KNVB zich met deze zaak hebben
bemoeid. De regeling voorziet erin dat de
vereniging waar zích een molestatie heeft
voorgedaan voortaan bezoek krijgt van een
commissie, waarin ook de COVS partici-

peert.

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

ook dv eerste

molestaties

voor

o.a

Drogeham. Het dieptepunt wordt bereikt
bij de wedstrijd BoornbergumHoutigehage waar de jonge scheidsrechter
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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

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

door inflatie gecorrigeerd. Op deze wijze
profiteren de leden nog steeds wekelijks van
de inspanningen die de COVS voor haar

eindelijk overeenstemming bereikt over

verricht. Dar zij dit weten te waarderen,
blijkt bij een spontane inzamelingsactie, die

een landelijk uniforme onkostenvergoeding van f

25,-

per wedstrijd en

kilometer. Deze bedragen

zijn

f 0,50 per
inmiddels

f 1100,

-

voor de penningmeester oplevert.

^

Toto-Lotto door de jaren heen.
Vrij vlot na de oprichting van de SVD komt het bestuur ondeÍ voorzitterschap van Thijs
Brink tot de conclusie dat met de Toto geld is te verdienen voor de vereniging.
De administratie komt terecht bij Marten Veenstra (Pum-Pum voor de insiders). In 1964
wordt dit overgenomen door Sjoerd de Graaf. Door een actieve benadering van personen op
o.a. de fabriek en het kantoor groeit de omzet zienderogen.
r

wordt ook gestart met het huis aan

huis ophalen van de formulieren.
Veel leden van het eerste uur werkenhieraanzeèr 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 ophalers. Sommigen
van hen zoeken
soms hun favorie-

te T.V.-programma uit tijdens het
nuttigen van een
kopje koffie. Als
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 heeft de SVD de grootste omzet in
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
bezigzijn 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 verde regio. In deze

eniging niet in de wijk van de andere mag
komen.Vanuit ditidee start een overlegmet
de plaatselijke voeLbalverenigingen om tot
een vorm van samenwerking te komen.

komende jaren vermoedelijk zal doorzetten. Wel kan worden gesteld dat door de
jaren heen de Toto-Lotto een zeer goede

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

geweest.

bron van inkomsten voor de SVD

is

Tot 1981 wordt het bestuurslidmaatschap

Drachten, ONB, Drachtster Boys en de

van de Stichting, namens de SVD, bekleed

SVD. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemende ver-

door Sjoerd de Graaf. Op de daarop volgende jaarvergadering van de SVD wordt
aan Sjoerd de Graaf, mede voor zijn vele
werk voor de Toto-Lotto verricht. de zilveren speld van de COVS toegekend. Hierna

enigingen met een onafhankelijk voorzitter. Voor de SVD neemt Sjoerd de Graaf
zittingi,n het bestuur. Het centrale inleveradres wordt de kantine van de v.v.Drachten.
De formulieren kunnen ook in veel winkels
worden ingeleverd.

hebben diverse personen deze functie vervuld. De langste periode wordt tot 1996 ver-

Sporttoto

vuld door Roel van der Meulen. In 1996
wordt noodgedwongen gestopt me!- deze

Drachten een goed initiatief is geweest,
blijkt uit het feit datdeze stichting vandaag

werkzaamheden, omdat wordt overgegaan
op een volledig geautomatiseerde admini-

de dag nog steeds bestaat.

stratie.

Dat de oprichting van de

Het bestuur van de

Stichting

Sporttoto Drachten wordt op dit moment

De inkomsten worden nog steeds verdeeld

via een afgesproken verdeelsleutel. Deze
verdeelsleutel is in de loop van dejaren wel
eens bijgesteld. De werkzaamheden op de
donderdagavond in de kantine worden verricht door de leden van de deelnemende
verenigingen. Samen sterk blijkt wel uit de

gevormd door de voorzitter Gerben
Dragstra en de administrateur Jaap van der
Werff en niet meer mede door vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen. Dit is mogelijk omdat er voor de
toekomst een vaste verdeelsleutel is vastgelegd.

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

schap dat sommige mensen niet worden

van veel andere loterijen zijn de inkomsten
ook voor de SVD snel teruggelopen.

rijk zijn geweest- toch een kleine greep uit

Zeer veel leden van de SVD hebben zich
ingezeÍ voor de Toto-Lotto. In de wetengenoemd -maar daarom niet minder belangde vele medewerkers, n1.:

Vandaag de dag bestaan de inkomsten van

deToto-Lotto voornamelijk nog uit de inleg
van de deelnemers aan de abonneeJotto.
Hier komen weinig nieuwe deelnemers bij.
Wel gaan er ieder jaar deelnemers af. Ook
de volledige automatisering van de TotoLotto heeft bijgedragen aan de daling van

de inkomsten. Een tendens die zich

de

Thijs Brink, Marten Veenstra. Luitzen van

der Molen, Freerk Oldenburger, Henk
Wiersma. flenk Visser. Folkert Spinder,

Roel G jaltèma.Wiebe van derVeen,Marten
Dijkstra, Doede Hoekstra, Jan van der Iest,
Wolter van der Heide, Roel van der Meulen
en vele anderen. À

SCHEIDSRECHTERS VERENIGINC DRACHTEN EN OMSTREKEN

JUBILEUM MAGAZINE

Technische commissie
ijdens de vergadering in september
l9ó9 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 verzorgen van:

a.

Spelregelavondenvoorvoetbalverenigingen

b.
c.

Spelregelwedstrijdenvoorjunioren
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

jaren haast alleen te staan voor de taken
van de commissie. Hij weet echter op voortreffelijke 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 discttssiëren over de
spelregels. Sietse werpt zich.naast zijn activiteiten binnen de commissie. op als promotorvanhet spelregelteam.Tot op de dag

van vandaag is hij niet weg te denken uit
de spelregelwereld.

naam

gewijzigd in Tëchnische Commissie. In het
eerste jaar worden 7 spelregelavonden
gehouden bij voetbalverenigingen. Aan de
hand van dia's, flanelbord en een magnetisch demonstratiebord worden de 17 spelregels behandeld.
In deze beginperiode zijn met name Sjoerd

Apparatuur
In het seizoen 197611977 wordt een diaseaangeschaft. Voor dit
doel wordt tevens een projector en een

rie voor spelregels

scherm aan de commissie ter beschikking

gesteld.

Aan de Stichting SPort en

Sportfederatie gearrangeerd om te onderzoeken of het mogelijk en zinvol is om over

te gaan tot de aanschaf van een videocamera om zo ook bij de instructie en opleiding van 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-apparaat 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 zljn tevens de trainer van
Hoogezand Gabe WesterdieP en een
bestuurslid aanwezig.
In april 1978 wordt in samenwerking met
de sub-commissie een zogenaamde praktische les gehouden, welke vooral van
belang is voor de kandidaat-scheidsrechters en de jeugdscheidsrechters.DeA-ploegen van Drachtster Boys en O.N.B. spelen

een wedstrijd, 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.

Het spelregelteom in officieel clltbkostuun-t tijdens de .finale vart dislrict Noord ín maarr 1972 itt
Vreewijk te Drachten, van links naar rechts Henk Smit, reserve, Theo Hoogterp coach, Henk
Wiersma, Piet Bos en Sioerd de Graa.f.

de Graaf en Ben Siemerink erg actief
geweest in de Technische Commissie. Zij
zeÍtenzichtevens in om de voetbalverenigingen warm te krijgen voor de diverse
mogelijkheden, die de commissie kan bieden. Voor het vele werk voor de SVD verricht wordt Sjoerd de Graaf benoemd tot
Lid van Verdienste.

Na 1976 heeft Jan Diikstra als voorzitter
van de T.C. de activiteiten vorm gegeven.
Van 1981 tot 1987 beleeft de commissie een

moeilijke periode. Door diverse omstandigheden komt Wim v.d. Steen de eerste

Recreatie Smallingerland wordt een verzoek gericht om subsidie toe te kennen
voor aanschaf van deze artikelen voor een
bedrag van f 950,-. De aangevraagde subsidie wordt echter niet toegekend omdat,
naar het oordeel van de stichting, het werkgebied 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 vereniging behoort om de jeugdleden van de
voetbalverenigingen de spelregels bij te

brengen........
Erwordt in de zeventigerjaren een gesprek
met de deskundige van de Nederlandse

In de beginjaren van onze vereniging .i'orden 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 spelregelvragen wordt afgestapt. De organisatie van
de wedstrijden is in de beginjaren in goede handen van de subcommissie FVB.
Tevens wordt een beroep gedaan op de
andere COVS-groepen in Noord.
Vanaf 1978 worden spelregelavonden verzorgd met als inzet de Wiebe van der Veenbokaal. In 1986 wordt hiermee gestopt
gezien de,,geringe belangstelling. Tijdens
clubavonàen worden tevens schriftelijke
spelregelvragen verzorgd.
Ook doen de leden op grote schaal mee
aan de

schriftelijke spelregelvragen van de

JUBILEUM MAGAZINE.

Landelijke Regelingscommissie Spelregels in het blad De Scheidsrechters. In
december 1990 huldigt de landelijk pen-

ningmeester van COVS-Nederland
Bernard Veneklaas Slots in ons clubgebouw Jan Klijnstra als nationaalkampioen

Spelregelavonden bij
YoetbalYerenigingen.

Om de spelregelkennis bij de voetballers
te vergroten wordt met name op diverse

aan aandacht besteed door de winnaar tijdens de jaarvergadering in het zonnetje te

bijeenkomsten op het bestuurlijke vlak met
de voetbalverenigingen de diverse mogelijkheden 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-

zetten.

ageerd.

spelregels.

In 1998 wordt weer een aanvang gemaakt
met het toezenden van schriftelijke spelregelvragen aan de leden. De respons hierop

lijkt groeiende.Tot

op hedenwordt hier-

Ook voor senioren is er een aantal avonden verzorgd zoals in februari 2000 bij de
v.v. Houtigehage.
De voltallige groep senioren, trainer, assistent-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.

^

Spelregelwedstrijden yoor scheidsrechters
Binnen de COVS worden traditioneel spelregelwedstrijden georganiseerd t.b.v. spelregelteams
van de diverse groepen. In de beginperiode zljn deze wedstrijden peÍ provincie gehouden.
o is een team bestaande uit Henk
Wiersma, Sjoerd de Graaf en Ben
Siemerink in l9b5 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 mondelinge vragen, die achtereenvolgens aan

de diverse leden van het team worden

Teenstra bokaal. Nadat die definitief was

gesteld.

gewonnen, kwam hier de Apollo-cup in de
plaats.

Na de instelling van het district Noord in
1970 worden de spelregelwedstrijden in
districts-verband gehouden. Om het jaar

wordt gestreden om het landelijk kampioensschap. In het tussenliggende jaar is
er in district Noord gestreden om de Tjip

De wedstrijden worden eerst in het najaar
gehouden,maar later in het voorjaar en op
de zaterdagmiddag en later op de vrijdagavond, waarvan de beste drie zich plaatsen
voor de districtsfinale. De winnaar van de
districtsfinale plaatst zich voor de landeIijke finale.

ln de beginjarenwaren o.a.Theo Hoogterp
en Aljen van Bruggen betrokken bij de
coaching van het spelregelteam.In 1,974
doet Jan van der Iest voor het eerst van
zich spreken tijdens de spelregelwedstrijden voor leden. Hij is tot 1991 de motor
achter het spelregelteam geweest, eerst a1s
deelnemer en later coach. In 1991 besluit
Jan van der Iest er een punt achter te zetten. Een markant figuur met een enorme
staat van dienst voor de vereniging op het
gebied van de spelregels laat een leemte
achter.

Tot l9B0 doen de verschillende teams aardigmee inde districtswedstrijden.De jaren
'80 kenmerken zich door r.reinig animo en
aandacht voor het spelregelteam. De echte successen komen in de jaren '90. Tijdens
deze jaren wordt bewezen dat de serieuze
benadering, lvelke Sietse Scheer voorstaat,
vruchten afwerpt. Een vaste samenstelling

Spelregelteam SVD in 2000 Nederlands kampioen te Heerenveen van links naor rechts Harm
Veenstra, Sieïse Scheer, en Fokke Landheer.

van het spelregelteam. in combinatie met
vanaf oktober t/m februari iedere maandagavond oefenen, brengt resultaten. De
laatste jaren wordt in huize Scheer geoefend.deels uit kostenoverwegingen en niel
in de laatste plaats om de ongedwongen
sfeer.
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12 mei 1990: Landelijke finale spelregelwedstrijden voor scheidsrechters te
Kerkrade. Onze vereniging plaatst zich
voor het eerst in haar bestaan.

schriftelijke ronde waarin alle vragen goed
worden beantwoord. Jurjen v.d.Wal wordt
2e in het individueel kampioenschap met

Het spelregelteam bestaat uit:

groep Breda.

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

1 punt minder dan de individueel kampioen
van Nederland, René Stamhouders van de

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 samenstelling 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'

^

I

Belangrij kste successen
laar
Team

Onderdeel
Plaats

Jaar

t971.

Ben Siemerink, Hielke
Kerkstra. Piet Bos

Team

Onderdeel

Districtsfinale

Plaats

2

Jaar 1972
Team Sjoerd de Graaf, Piet Bos,
()nderdeel

Plaats
laar
Team

HenkWiersma
Districtsfinale

Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

2

Jaar

1976
Jan v.d. Iest, Jan Dijkstra,

Team

Tamme Hamstra.

Onderdeel Districtsfinale

Plaats
Jaar
Team

Onderdeel

Plaats
Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

2

laar

t979

Dick Duipmans, Lammert
Wolters,Wim v.d. Steen
Districtsfinale
3

Team

Onderdeel
Plaats

1993

Berend Veenstra. Harm
Veenstra, Fokke Landheer

Districtsfinale
J

t994
Berend Veenstra, Harm
Veenstra, Fokke Landheer

Districtsfinale
2
1995

Berend Veenstra, Harm
Veenstra. Fokke Landheer

Districtsfinale
2

1996

Fokke Landheer, Hans
Frankèn. Sietse Scheer

Districtsfinale
2

Iaar
Team

Onderdeel
Plaats
Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

laar
Team

Onderdeel
Plaats
Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

t997
Fokke Landheer. Hans
Franken, Sietse Scheer

Districtsfinale
2
1998

Fokke Landheer, Hans
Franken, Sietse Scheer

Districtsfinale
1

1999

Fokke Landheer, Hans
Franken. Sietse Scheer

Districtsfinale
2

2000

Fokke Landheer, Harm
Veenstra, Sietse Scheer

Landelijke finale
1

1989

Berend Veenstra. Harm
Veenstra, Jan Klijnstra

(Berend Veenstra
Onderdeel
Plaats
.Iaar
Team

Onderdeel

Plaats
Jaar
Team

Onderdeel
Plaats

individueel kampioen)
Districtsfinale
J
1990

Berend Veenstra, Harm
Veenstra, Jurien v.d. Wal

Districtsfinale
Landelijke finale

1

2

1991

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

Districtsfinale
Landelijke finale

1

4

leugtlspelregelteam vv De Sweach finale Amersfoort 1989.met v.l.n.r., Coach J. v.d. Iest, Klaas Nicolai,
Kees v.d.Werff, BerendVeenstra, Nanne Nicolai en Ronald de Boer'
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Spelregelwedstrij den yoor j eugdteams
Een van de doelstellingen van de Technische Commissie is het verzorgen van spelregelwedstrijden voor jeugdteams. Hiermee wordt in 1970 een aanvang gemaakt. Voor de finale plaatsen zich de Sweach,T.F.S., O.N.T. en Oerterp. Het team van de Sweach wordt winnaar.
it

is het begin van een ongekende

reeks van successen voor het
jeugdspelregelteam van v.r,. De
Swcach.Van I97O tlr;r 1992 wordt het te:rm
ononderbroken kampioerr van de regio van
onze vereniging. Ironisch genoeg r'vordt het

teamin 1993 (hetlaatstejaarvanhaardeelname) regionaal kampioen omdat het geen
tegenstanLlers heett. Tiidens de provincia-

le finale behaalt het tearn de 1e plaats en
wordt uiteindelijk 5e tijdcns de districtslinale.

Tijdens de Jaarliikse

Algemene
Vergadering van de COVS Nederland op
.l
3 november 973 r.vordt gediscussicerd
over een landelijke finale voor jcugclspelregelu,edstijden. Het ontbrekcn van financiele middelen lijkt de olganisatie hiervan
in de weg te staan. Mede dankzij de inbreng
van de heer Tecnstra (woordvoerder voor

Dislrict Noord) wordt uiteindelijk

toch

besloten orn in 197,1 de Landelijkc Finale
te organiseren. Hicrin zal het team van v.v.
De Sweach zich regelmatig laten horen.

Op 7 april 1979 woldt het team van v.v. De
Srveach Nederlands kampioen in
Amersfoort. Jan r,.d. Iest is coach. en Jaap
Blaakmeer begelcider. Aanvankelijk staat
het team na c1e eerste ronde op de derde
plarts. dlrlrna klirnmcn zi.i in cen g(:laag
tenrpo omhoog en zijn in de Iaatste ronde
praktisch niet meer in te halen. Op het
laatst blijkt clat Sietse de Haan met 161
puntcn individueel Ncderlands karnpioen
is.

Op 23 april 1983 is l.ret team v:rn v.v. De
Sweach wccr van dc partij op het

.Ieugdsltelreg,eheum vv De Swearh Nederluntls kontpioen op 7 april 1979 te Anersfoort stoan(le v.l.t'l.r.
Lctttrrtert Multler, Sietse tle Hattn. Pieter Feenstrt, Sipke Dijkstra, z.ittend v.l.n.r. Janvan der IesÍ, t:ooch
en Jaup Bhaknteer, begeleider.

Met 10:l punten komt het team als beste

uit

eerste ronde. tijdens de volgende
ronden zijn l'ret steecls een paar punten verschil tussen de tcams van v.v. De Sweach.
SRC en Mierlo. Uiteindelijk is het v.v. De
Sweach die met -578 punten Nedcrlancls
k:impioen r.vorclt. Roelof de Haan rvordt
met 164 punten indir,idueel Nederlands
c1e

kan-rpioen.

Nedcrlands kampiocnschap.
Op 7 april 1990 vertoont het te:rm van v.v.
De Srveach voor het laatst haar kennis r,ittt
de spelregels tijdens het Landeliike kampioenschap. De wedstriid bestaat uit.le volgendc onderdelen:

1.
2.
3.

10 schrittcliike vlagen,die met dia's
l ordcn vcrslerk t.
2 rondes mondelinge vragen.
Dc noviteit van deze dag: de zoge-

naamde k',visronde.

torie rvorclt v.v. De Slve:rch Ncderlands
kampioen. Er volgt nog een waardige
alsluiting viin het jaar 1990 voor het team
van v.v. De Slveacl.t. Op zatcrdag 23 iuni
1990 strijden op het K.N.V.B.-sportcentrum te Zeist de 3 beste jeugdspelregeltcams en de 3 beste scheidsrechterteams
c»r het algeheel Nederlands kampioenschap voetbalspelregels. de Super Cup. De
jcugd van v.v. De Slveach kan op deze dag
op een goede manier haar kennis meten
met de echte scheidsrechters. waaronder
het team van Scheidsrcchters Vereniging
Drachten c.o.Uiteindclijk behaalt het tean.r
van v.v. De Sweach een 2e plaats en laat

het tearn van cie scheidsrechters

van

Drachten (zle plaats) met 41 punten achter zich. In 1993 stopt v.\'. De Srveach met
hct spelregelteam. Voor een qroot gedeelte komcn c1e successett op Ilzlam t'an Jan
v.d. Iest en .l:rap Blaaknreel. Hct enthousiasme en doorzettingsvermogcn van dezc

De spanningbliift ertothetlaatste moment
in, ma:rr naderhand blijkt. dat v.v De
Sweach de winst pakt tijdens de schriltelijke vragen. Voor de derde keer in de his-

heren heeft meer d:rn bijgedragen tot de
ongekende successen var-r het jeugdspelregelteam van v.v. Dc Sr've ach.

l1
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De trainirg en de conditie yan de
scheidsrechter
Een van de vaardigheden waarover een scheidsrechter behoort te beschikken is een goede
conditie. Vanaf het begin zijn de leden van de SVD hiervan overtuigd. In de beginfase worden de trainingen gehouden op het veld van ONB aan de Leeuwerikstraat. De trainingen
staan onder deskundige leiding van het bestuurslid Nico Pultrum. De leden die hieraan meedoen behoren hiervoor een bijdrage van een kwartje te betalen. Waarvoor dit precies is
bedoeld is niet geheel duidelijk, daar de trainingen meestal in april starten en er niet over de
lichtinstallatie behoefde te worden beschikt.
Aan de conditietest rvordt in 1968 deelgenomen door ca.201edcn.De diploma's wor'den uitgereikt door het H.B. lid Hans
Bouu,huis.

In

1969 staat de training voor het eerst
oncler leiding van Sjoerd de Vries. die er
voor zorqt clat cle animo onder de leden
\ o()r Jc training rti.igt. Dc lritiningen wor'den vanaf 1 972 gehouden op de velden van
de r'.r,, Drac}rtster Boys aan de Sportlaan
te Dli,ichten.Voor de aanvang van de competitie zijn dc cerste trainingen vaak in de
bossen van Beetsterz'nvaag. In de winterperiode. \\'anneer dc vclden slecht zijn.
bestaan cle trainin-ten uit het lopen van
roncljcs rond de afrasterir.rg van het hoofdveld of op de stlaten in Dr:ichtcn.

Daar

c1e

r,orige conditietest nogal zwaar

uordt gevonclen en organisatorisch nog
s-el eens problemen oplevert, wordt deze
COVS-test rn 1971 vcrvangen door de
Coopertest. Uitgangspunt is dat binnen de
iijdslir.nict van 12 minuten aÍhankelijk van
dc lccl'titJ dc darrbii aangegcv(n minima-

le aÏstand bcl.roort te worden

De trainingsgroep in voorbereid.íng op het seizoen 1972/73 in tlt,bossen vart OlÍerterp ntet op tle
voorgrond u'ainer S.joerd cle Vrie.s en tluttruthÍer tan linlis nattr rec'hts Bauke Booi, Jon Ovenoijk,
Heddy tsijLsnru, FoLltert Spinder, [)ier Ros, Sjoerd de C]raa.f, Dekkcr, Roel Dijkstra,Theo Hoogtery) etl

Dick

cle Jong.

f n l(162 en iq63 \rorfl1 .' rrl gesplokcrr
! rrrcr de vrardiqh. iclsleslr'n. die irr
I Lecuwlrr,lun \\ord(r'l qclrtrutlcn. Dizc
testen bestaan uit 5 x 10 metcr sprint. 100
meter sprint en vervolgens 700 mctcr clie
binnen een bepaalde limiet moet worden
afgelegd, r,r,aarbii 2 x 50 meter rugwaarts
moet worden gelcipcn.In 1967 woldt in het
jaarverslag melcling gemaakt van goed

22

bczochtc zaaltrainingen o.I.v. van Thijs
Blink in het gyrnzaalije aan cle Houtlaan.
Deze trainingen worden nog tot in het
begin van de jarenzeventie gehouden.met
een onderbreking onrdat de zaal clan niet
aan de SVD wordt tocgewezen. Deze trainingen rvorclen steevast zrfgesloten met een

ondcrling partijtie volleybal met als toenn'ralige "toppers" Jelle Jansma en EIde.

afgelegd.

\'bor- heren tot 30 jaar; 2700 meter. tot 40
jaar: 2-i00 meter. tot 48 jaar; 2200 n.reter.
tot 55 jaar':2000 rneter en daarboven 1800
nreLer. \cor dames bedriiagt de afstand
l0(l[) meter. maar rvordt later ook gedifferentieerd naar leeftijd. De test bchoort tc
n orden algelegd op een qrasbaan var-r 200
mcter of bij r oorke ur -100 meter. Deze testen soLden ook door de SVD gehouden
op dc spoltveiden aan de Sportlaan en later'
in het Drachtster Bos. rvaar clan een 200
meter bazin u,ordt uitgezet.

Als in i977 de

r'.r'. Dt'achtster Boys de

accommodalie in hct Drachtster Bos gaat
gebruiker.r hcel't de SVD van de gemeentc ook de beschikking gckregen over een
oefenh oek te r qroolte van een half veld. In
overlcg meL de v.',i Drachtstcr Boys wordt
hiel verlicl.rting aangebracht. waarbij o.l.v.

dc

r.'oolzitters

Ab

Verr,vocrt en Thecr
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7 dec.'98 Uitreiking speld voor het halen van 25x conditietest aan Andries

Hoogterp de hiervoor benodigde gleuven
voor de kabels worden gegraven. De veriichting wordt door Drachtster Boys bekostigd, waarbij wordt toegestaan dat de

Booi door Foppe de Haan.

voorschriften steeds plaats onder het toe-

wikkeld en bestaat uit het heen en weer

ziend oog van de plaatselijke KNAU-officials met name de heren Benus, Konings
en Van der Graaf.

lopen tussen twee markeringslijnen,welke
op 20 meter afstand van elkaar zijn gelegen. De loopsneiheid van de deelnemers

wordt bepaald door het interval

oefenhoek ook wordt gebruikt door de
jeugd van de club.

Inmiddels wordt de training vanaï

1.975

verricht door Evert Deelstra uit Rottevalle.
Deze trainer zorgt ervoor dat de deelname aan de conditietesten door de leden van
de SVD op een hoog peil blijft. Op de bowlingavond in januari 1988 wordt aan hem
een wandbord uitgereikt in verband met
het lZllzjaar trainerschap. Bij afwezigheid
van de trainer wordt deze vervangen door
Bauke Booi en Jan van der Iest. die hiervoor de cursus van conditietrainer van de
COVS hebben gevolgd.

Voor het houden van de testen is inmiddels gekozen voor de atletiekbaan aan de
Sportlaan. Het aantal deelnemers van de

SVD, dat voor de test slaagt, schommelt
jaarlijks rond de 50, met als hoogtepunt
1988 als er 58 leden aan de voorwaarden

voor de test voldoen. Omdat de baan in
Drachten erg centraal ligt bedraagt het
aantal deelnemers in dat jaar totaal 98. Het
aantal deelnemers blijft zo hoog omdat de
KNVB (niet de afdelingen) vanaf 1977 de
test voor haar Ieden verplicht stelt. In 1983
wordt ook het met goed gevolg afleggen
van de spelregeltoets in de voorwaarden
voor het functioneren als scheidsrechter
als verplichting opgenomen.

De testen in Drachten vinden volgens

Omdat de KNVB en met name ook de
DSC-Noord van mening is, dat de scheidsrechters op e1k moment aan de conditionele verplichtingen behoren te kunnen voldoen, wordt de SVD gevraagd als proef in
december 1978 bij kunstlicht een extra test
te houden voor de groepen I en II van het
district Noord op de atletiekbaan. Op één
na slagen alle scheidsrechters voor deze
test. Mede uit financiële overwegingen
heeft de KNVB geen vervolg gegeven aan
deze proef.

Daar de algemene opinie is dat

de

Coopertest geen representatieve afspiegeling is van de daadwerkelijke conditie van
de scheidsrechter ontstaat er een discussie
omtrent een andere test. Nadat enkele
proeven zijn genomen met de zgn. POLtest wordt in 1995 binnen de COVS een ad
hoc commissie ingesteld om het hoofdbestuur hieromtrent nader te adviseren. Deze
commissie staat onder leiding van Cees
Wenneker en de noordelijke vertegenwoordiger ir deze commissie is Bert Vels.
Het advies van deze commissie heeft uiteindelijk tot resultaat, dat de Coopertest
wordt afgeschaft en dat met ingang van
2000 de Shuttle-runtest wordt ingevoerd
voor alle geledingen in het voetbal. Voor
het zaalvoetbal wordt deze test namelijk
al gebruikt. Deze test is in Canada ont-

tussen
twee geluidssignalen. In het afgelopen jaar
zijn de eerste ervaringen met deze test
opgedaan. Geconstateerd kan worden dat
het er niet moeilijker op is geworden en
dat wellicht enige aanpassing van het eisenpakket is aan te bevelen.

Nadat trainer Evert Deelstra in 1990 is
gestopt, wordt Jacob Hoekstra aangezocht
als nieuwe trainer. Om gezondsheidsrede-

nen heeft hij echter nieÍ zo lang kunnen
functioneren als zijn voorganger en is in
1996 gestopt. Binnen de SVD is hiervoor
een oplossing gevonden. Andries Booi en
Jelte van der Wal nemen bij toerbeurt de
trainingen op zich.
Wanneer wij het over de conditietesten
hebben mogen wij de naam van Theo
Hoogterp niet vergeten te memoreren. Hij
is degene, die in de afgelopen jaren het
vaakst voldoet aan de eisen van de conditietest. In 1995 wordt hem een certificaat
voor 30 keer geslaagd overhandigd door

de voorzitter van COVS-Noord Roelof
Kleiker.
De in 1996 ovérleden Eef Horn is in 1989
reeds 25 keer voor de test geslaagd. Ook
Bauke Bdoi (1995), Andries Booi (1998),
Jan Dijkstra (1999) en Piet de Boer (2000)
hebben 25 keer aan de voorwaarden voor
de test voldaan.

A
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Eair Play Crp
De uitreiking van de Fair Play Cup vindt voor het eerst plaats in 1968. De beker moet ertoe
bijdragen dat de sportiviteit op de voetbalvelden in het rayon wordt vergroot. Verder is het
belangrijk dat er aandacht komt voor Fair Play in de pers. De door het bestuur van de
scheidsrechtersvereniging Drachten en omstreken ingestelde beker wordt voor het seizoen
1967-1968 voor het eerst gewonnen door de v.v. Suameer (na loting met de v.v. ONT). De
beker wordt in de Lawei uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Smallingerland.
In het seizoen 1971-1972 stelt men twee bekers beschikbaar,een beker voor een kleine vereniging en een beker voor een grote vereniging. In een overzicht is te vinden welke verenigingen de Fair Play Cup in de afgelopen 33 jaar hebben weten te bemachtigen.
f n i978 reikt in een goed bezochre bij! eenkomst de burgemeester van
Iïetierksteradeel, de heer H.W.K.
Huyssen van Kattendijke, de Fair Play Cup
v.v. BCV, die de beker voor de
derde keer heeft gewonnen. Een pluspunt
op deze avond is dat een behoorlijk aantal verenigingen uit het rayon hier acte de
presence heeft gegeven. Opmerkelijk is de
verhoging van het aattal straïzaken in het
seizoen 1980-1981,met 50%. De stand hier-

uit aan de

voor is dit jaar bijgehouden door Heddy
Bijlsma. Het aantal strafzaken daalt echter het daarop volgende r"izoe.r drastisch.
De K.N.V.B. heeft n.l. het zogenaamde boekingssysteem ingevoerd. Dit houdt in dat
een speler pas wordt gestraft nadat hij drie
waarschuwingen heeft ontvangen.

Na de beker zes keer gewonnen te hebben
krijgtv.v. BCV uit Bergum de beker in 1984
definitief in haar bezit. Hij wordt te
Opeinde uitgereikt door burgemeester
Smallenbroek van de gemeente
Smallingerland aan voorzitter T.O. Bosgra
van v.v. BCV.

Regelmatig is bij de uitreiking een gastspreker aanwezig. In oktober 1979 vertelt

betaald scheidsrechter Jan Keizer uit
Volendam zijn belevenissen op en om het

groene veld.

De zaal van de

Drie

Gekroonde Baarzen in Bergum is afgeladenvol (ongeveer200man).In 1988 is oud-

scheidsrechter

Egbert Mulder

uit

Slochteren bereid gevonden een lezitgte
houden over voetbal. Maar dat pakt anders
uit; de heer Mulder blijkt zijn gram te

ffiffi

komen halen. Zo'n acht jaar geleden
spreekt hij

n.1.

op een bij eenkomst in

Garijp

ook in verband met een Fair Play Cup uitreiking. Daarbij gaat Mulder kennelijk bui-

ten zijn boekje met uitspraken, die door
een journalist op een bepaalde manier naar
buiten zijn gebracht. De landelijke pers
stort zich op deze affaire. Enkele van de
aanwezigen worden door de tuchtcom-

missie betaald voetbal uitgenodigd een
schriftelijk rapport in te dienen. De KNVB
schorst hem derhalve voor vier wedstrijden. En nu krijgt Mulder na acht jaar eindelijk de kans om wraak te nemen op de
pers, waarvan in Nederland niks deugt, ja,
zelf kennen de verslaggevers de spelregels
niet eens, aldus deze oud-scheidsrechter.
Toch komt Mulder nog even toe aan zijn
tijd waarin hij betaald scheidsrechter is,
enkele leuke dingen heeft beleefd en het
fluitje van 75 cent hem over de hele wereld
heeft gebracht. Maar aan het slot van zijn
verhaal springt hij opnieuw de pers op de
rug,welke duidelijk de gebeten hond blijkt
te zijn. Het doet hem niets wat ze over hem
schrijven, maar dat lijkt overdreven, het
heeft hem n.1. acht jaar "dwarsgezeÍen,.
Het lijkt overigens wel op natrappen en
dat betekent volgens de spelregels een rode
kaart, als de pers tenminste de spelregels

goed kent. Aldus een verslag

in

de

Drachtster Courant.

In

1991 houdt oud-scheidsrechter Cees

Steenbakker

in de kantine van

v.v.

Drachtster Boys eeninleiding over de sportiviteit in en rondom het voetbalveld.
Steenbakker is op dat moment voorzitter
van de Tuchtcommissie Amateurvoetbal.
Aan sportverruwing moet volgens hem wat
worden gedaan, het rnooie voetbalspel
komt in een verkeerd daglicht te staan. Het
werven en behouden van voetbalscheidsrechters wordt problematisch, omdat er
Uitreikíng van de Fair Play Cups in 19Bl aan de voorzitters van
Eastermar-

veel onterechte

BCV Bosgra (rechts)

en links

kritiek op

de arbiters

wordt

geleverd. Opgeroepen wordt er aan mee
te werken om de onsportiviteit zowel bin-
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Cup in Surhui..sÍe rveen is een wetlstrijtl gespeeld tusscn de SVD en dc trainers in het rrtvrttt

tr:riner van FC Groningen, over respect.

nen als buiten de lijnen van het voetbalveld de kop in te drukken. Voor velen is
hier een taak weggclegd. te denkcn valt

vermogen van cle trainers en ziet voor hen
een goedc ta:rk rveggelegd. Houd het rroetbatspel c1ean. elke molestatie is er één te

aan scheidsrechters. bestuurclers. commissieleden. trainers. leiders, spelers. etc.

veel.
Als gast bii de uitreiking van de Fair Play
Cup op 9 oktobcr 2000 vertelt Jan van Dijk.

de bijecnkomst in Bcrgum
Herman van Dijk uit Heercnveen aanwezig.Als schcidsrechter in het betaalde voet-

Hij is erachter gekomen dat'respect'

een

sleutelwoord is in de hele maatschappij, zo
ook bij hct hele voetbalgebeuren. Respect
is van grote waardc om het voetbal fair te

krijgen en te houden.

À

In i992 is op

bal verhaalt hij de eigen ervaringen a1s
voetballer en zijn \\reg a1s arbitel naar de

Winnaars Fair PIay Cup

hoogste regionen van het betaalde voetbal.

Seizoen

Het bestuursbeleicl is in I 993 vooral gericht
op twee thcma's. n.l. werving en behoud
van scheiclsrechters cn het telugdringen
van molestaties.T.zr.r,. het terugdringen van
molestatics worclt op inclringencle wijze de

C.O.VS.-Noord cn de K.N.VB. afcleling
Frieslancl cluidelijk gemaakt dat het de vcr
eniging ernst is met he1 nemen van maatregelen tegen verenigingen dic zich schulclig maken aan molestatic. Aan het eind
var.r clit jaar bliikt dat C.O.V.S-Noord de
boodschap begrepen heeft, dool de voorstellen grotendeels over te ncmcn in het
beleid inzake molcstatie.

Op 11 lebruari 1994 vertelt ons lid Hinne
Sntedc. op hoe ientle wijzr' or er zi.jn err aringen als scheidsrechter. met als hoogtepunt ziin trip naar Amerika.
De uitreikingvinclt in 1994 plaats in de kantine van v.v. Eastermar met als gastspreker

Jan Dolslra. Hij rertclt orer zijn elraringen betreffcncle I'ret W.K. in Amerika.
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Een bijzonder lid: Jan Dolstra
Het fluiten van ons lid Jan Dolstra, geboren te Nijehaske bij Fleerenveen en thans woonachtig te Zwaagwesteinde, begint al op de lagere school in Drachten. Er worden in klas 5 en 6
wedstrijden gehouden tussen een aantal scholen, waarbij niemand van zijn klasgenoten wil
fluiten. Het aardige is dat hij geen fluitje heeft, zodat hij maar op zijn vingers moet fluiten.

aan, dat hij besluit om op twintigjarige leef-

woÍdt ciat seizoen ecÍste op de lijst. Er volgt
een promotie naar de B-lijst. Hclaas krijgt
hij regelmatig last van blessures wat mede
tot gevolg I'reelt dat hij vier.jaar op de Blijst staat. Daarn:i volgt dan een promotie

tijd officieel scheidsrechter voor de KNVB

naar de A-lijst.

te worden. Hij neemt het direct bijzonder
serieus op, maar hij is niet iemand die precies bijhoudt welke r'vedstrijd zijn eerste is.
Dat vindt hij helemaal niet belangrijk.Veel
belangrijker voor hem is. dat hij ieder half
jaar prornotie maakt in het zaterdagvoetbal. Zo promovcert hrl in 1977 naar de

prachtigc seizoenen op het hoogste niveau
r,:in he1 betaalde voetbal. waatin hij ook
als grensrechter moet optreclen. En als de
FIFA na het WK-voetbal van 1990 de
behoefte heeft aan gespccialiseerde grensrechters necml Jan Dolstra a1s eersle in
Nederland het besluit om internationaal te
gaan vlaggen. Hii neemt deel :ran het EKvoetbal 1992 rn Zweden, waarin hlj John
Blankenstcin assisteert bij de wedstrijd
Engeland - Denemalken.

aast zijn actieve carrièr'e a1s voetba1ler fluit hij in zijn ieugd regel-

matig jeugdwedstlijden

bij

v.v

Drachten. Hij beleeft hier zoveel plezier

KNVB.
Jan Dolstra kiest voor het leiden van wed-

strijden op de zaterdagen, omdat hij zondags vaak zelf moet voetballen. Van zijn
negenliendc lot en mcl zi.in zesentwintigste maakt hij - meestal als voorstopper deel uit van het eerste elftal van de v.v.
Drachlen.AIs voetballer is hij bepaald geen
lieverdje. maar echt gemeen is hii niet. Als
scheidsrechter heeft hij dezelfde instelling
als voetballer. Dat is: zijn werk zo goed
mogelijk doen. In iedere wedstrijd is hij
voor de vol1e honderd procent als scheidsrechter bezig. Hoogtepunten in ziin arbitersloopbiian in het amateurvoetbal zijn dc
kampioenswedstrijden DOVO - ACV en

Noordwijk

In zijn

-

ACV

eerstc jaren als KNVB-fluitist

ervaart hij d:it scheidsrechteren op niveau
en voetballen niet te combineren zijn.
Mentaal en lichamelijk is het niet meer op
te brengen.

Hij beleett tot

1991 zes

Als hij rvordt aangesteld voor een topwedstriicl geeft dat hem een reuze kick. Zo
ook bii de Europacup-tinale in 1993 tus-

sen Juventus en Borussi:t Dortmund.
wederom met John Blankenstein als
scheidsrcchter.Wat kan voetbal toch mooi

zijn: en a1 die spanning erom heen. Een
absoluul hoogtepunt is het WK-voetbal
1994 in Amcrika met scheidsrechter M:rlio
van der E,nde. Bij maat' liefst vijf rvedstr:ijden n.rag hij vlaggen. Het mooie is dat je al
weken met elkaar optrekt en mct eikaar
traint.Verder is de beleving van het publiek
in Amerika enorm, het is een gtoot familiefeest. Jan Dolstra r,lagt op het EI(-r,oetba1 1996 in Engeland. met Mario van clcr

bii de weclstrijcl
Denemarken-Portugal. Vlak claarna ncemt
hij afscheid als inten'rationaal grensrechler

E,nde als scheidsrechter,

bij de wedstrijd in de WK-voorronde tusIn 1981 maakt hij op negenentwintigjarige
leettijd de overstap naar de overgangsliist.
Zijn eerste wedstrijd is Excelsior - FC
Amsterdam. Hi1 bewijst zich direct en

sen Japan en Kazachstan.

Ondanks cleze stap terug is in de afgelomotivatie gebleven. Het vlag-

pen jaren de

l- I FA- gr ensre c hte

r .lutt. D o ls lrcr

gen doct hij nog steecls serieus en hij is nu
nog niet van plan te stoppen. Hii is medelverker bii de I(NVB, hij begeleidt jonge
scheidsrechters en hij geeft veel lezingen.
wat hij erg mooi en belangrijk vindt. Jan
Dolstra vreest het ergste voor de arbitlage. orndat d! ()mgang tusscn mcnsen nicl
goed is. Er moet veel meer respect komen
tussen cle mensen en daar ziet hi; een
belangrijke taak r.veggelegcl voor onder
andcre de scheidsrechtersverenigine
Drachten en omstreken. Ze moet irt
gcsprek gaarl met de clubs. Laat scheiclsrechters een verhaal houden over arbitrage bij de verenigingen.zodat ze respect krijgen voor rvat ze allemaal voor het begeleiclen van wedstrijclen over hebben.
De scheidsrechtersvereniging Drachten en
omstreken vinclt hii aarclig actief. Er is een
gÍoot respect voor mensen die zich als vrij-

williger zolang hebben ingezet r,oor

de

SVD. Hij herinnert zich nog goed dat Theo
Hoogterp hem heetÏ begeleid en aangeeft
dat hij. rru hi.i hogclop Iluit. rnairr ccns cen
kostuum moet aanschaffen. ".lc moet er
Smt Francisco. Rusland - Kanteroen WK
spits van Kameroen Roger Milla.

V,S .iuni 1991. Jan

Dolstru en !l[ario v.d. Enrle samen met

c]e

lrettcr lriil()lcrt. je rttoel jc ptcsenterctl".
Vervolgens koopt Jan Dolstla een kostuum. mailr zon der stropdas . . . À
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Voetbalteam van de SVD
In de jaarvergadering van 1962 wordt voor het eerst de vraag gesteld of er niet een voetbalteam van scheidsrechters kan worden gevormd. Voor zoyet in de notulen kan worden nagegaan worden er in 7964 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 wedstrijden 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 zljn er maar enkelen, die gevolg hebben gegeven aan de
oproep van het bestuur.
Sictus Muntendam ger,vond en is zijn bril
stuk. Dit geeft nog aanleiding tot vccl perike1en.

Dool het toernooi in

1974 te Stadskanaal
te winnen rvordt er in 1975 deelgenonren
aan het landelijk toernooi te Gorkum. Dit
toernooi wordt gewonnen door cle gloep
Sneek. De weclstrijd tegen Sneek verloopt
voor de SVD niet plezierig door opmerkingen van dc spelers van Sneek. In het
daaropvolgende districtstoernooi te
Blijham escaleert clat. doordat Sneek haar
sporl ie r e plicht verzaakt cn ntet groLe cij-

i.àànj

fers van een tegenstander verliest, is
Drachten uitgeschakeld voor de finalervedstrijden. Het bestuur van Drachten
rre e

ml dit hoog op cn slelt ecn lror col r oor'

inclien hier geen maatregelen worden
Het te ont vcut SVD na ltet beholen vut h.et Noordelijk kantpioen.schnp in 1970 te Drachten kcuttpioen
sthttp stttonrl van lirtks naar rechts:JelLe JansrLtr, Ni.co Pultntm, Rienl<. Bosma, Juppie Drost,.Ian vrut
der Berg, Pieter Woudstro, Henk Visser, IIenk Wíersnru, .leen van der Berg, .leen Woutltt, Battke Booi,
Zi.ttend: S.joerd de Vríes. Jan DolstrcL,T. Eftle, DickyWesterltof. Sjoerd .\tornt, Hiel.lce Kerkstra, Henk.
Sn'tit en .lan Grocrt.

genomen.

Door bcmiddeling van COVS Noord komt
het niet zover. Op de desbetreffende hoorzitting in het motel in Heerenveen weigert
het bestuur van Drachten om met het

ezc celstc kcer hetekent roor hel
T\,
I 1ur.,o.,.,,,0,*.,n.rDegrn\anccn
glt.rrie uze serie. Dlalnr u olden cle
lJ

wedstrijden door het ciistrict Noord van de
COVS gehouden. Voor het eerst r.vorden
deze wedstrijden gehouden in juni 1970 te

Drachten

op de velden van de

vv

Drachtster Boys aan de Zuiderhogeweg.
Drachten wordt dat jaar winnaar. Later
woldt er gespeeld volgens de reglententen
van COVS Nederland. Dit betekent dat de

winnaar en cle nummer 2 l-ret jaar erop
mogen meedoen aan de landelijke r,ved-

strijden om het kampioenschap van

Nederland. Als de SVD het dlstrictstoernooi in 1972 in Assen wint. mag er in 1973
deelgenomen worde n inWateringen in het
door de Haagse Scheidsrechtersvereniging
georganiseerde toerr-rooi. Over dit toernooi
worclt in Drachtster kringcn nou lang nage-

sproken.

Bij een botsir.rg r:rakt keeper

ÍIet Íeont vtn r:le SVD op het Nederltuul.s kuntpioenschap in 1973 teWateriltgen bij Den Haag van
links noar rechÍs staand:Freerk Lietun'ernu, begeleitler HSV, trainer S.jotrd de \/ries. Theo Hoogterp,
Jun Dolstra. ÍIielke Kerkstru, Folkert Spinder,.Iurt B.I4riersnta, Luit:ett Httctk, Rikke rt Hooi.iertgu,
Jappie Drost, Al.jen van Bntggen, Henk Wiersnn, Ë,eJ Honu Zittend Batrlie Booi, .lutt vttrt tler Berg,
Drie.s Schievink, SicÍu.s Murientlant, Jan Folkerts, Sjoerd Stornt, Henk Smit, ert Jeert t nrL der Berg.
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de plaats in van het op zondag gespeelde
tournooi. Hoewel deze activiteit niet door

iedereen binnen de vereniging wordt
gewaardeerd.vertegenwooÍdigen de voetballers onze vereniging hierop op een uit-

stekende wijze op deze snikhete dag.
Oprnerkelijk is dat ook Douwe Boonstra
deze dag meemaakt, ingepakt in een kor-

hij 2 dagen eerder na een langclurig verblijf na een ernstig ongeluk uit het

set, nadat

Academisch ziekenhuis in Groningen is
ontslagen. Er r.vordt dic dag samen met de
groep Heerenveen in een bus gereisd. De
voorzitter Rienk van der Leij komt die dag
samen met zijn vroulv in de auto een bezoek

aan het tournooi brengen.
Het teum van rle SVD nct het beluLlen van het kuntpioenschap te Alkrnttar in 1983. Stuutd von links
naor rechÍs FriÍs Spreen, trainer.Iun van der Berg, Lippe Jnasnru,Wint de ()root, Jan H. DijkstrcL.
Sjoertl de.long,'fabe AtlemcL, Geert ÍIensn'a, Sake Stelpstra. Leider Piet tle Boer, Zittenll: KlacLs
Hoekstrtr, Bauke Booi, Jelte van d.er Wul, Gerri.t van der Weide,Wietz.e de Wind en Henlt Snit.

bestuur van de groep Sneek aan dezelfde
tafel te zitten.
Hetvolgende jaarin Odoornwordt

ale

SVD

tweede en doet hct jaar daaroP in
Doetinchem mee aan het landelijk toernooi. De reis er naaÍ toe wordt gemaakt in
een bus van Kalma. De chaufleur verriidt
zich en de tijd voor de eerste rvedstrijd van
10 uur is erg kr:rp. De spelcrs verkleclcn
zich in de bus en stappen zonder warmingop. Of deze slechup vanuit de bus het
".elcl
te voorbereiding er toe geleid heeft, clat de

verloren van cle latere r,vinnaar Zwolle. In
dezc rvedstlijci wordt ons licl Jan Dolstra
door een collega. die evencens op de zgn.
overgangslijst naar het betaalde voetbai
staat uit het veld gezor.rden.

In

1982 is ons team r.vederom het sterkste

op hct DistrictstoeÍnooi te Valthermoncl
door in de finale in de stromende regen

van (Josterwolde te winnen. In het
Distlictrrieulvs van COVS-Noorcl staat
Oosterr'vo1de echter a1s winnaal vermeld.

Op

4

juni 1983 r'vordt de reis aanvaard naar

het landelijk tournooi te Alkmaar. Hier
wordt de eerste wedstrijd met 1-0 verloren
ran Eindhovcn. Het \ertrouuert in eigen
kunnen blijft echter behouderr en door een
goede serie neer te zeÍÍen belandt
Drachten uiteindelijk in de finale, waar nu
met 2-0 van Eindhoven wordt gewonnen.
Op cleze wijze wordt Drachten voor het
eerst Kampioen van Nederland. Later op

de dag rvordt dit in Boslust

te

Beetsterzwaag nog eens gevierd. Op de
eerstvolgende bingo-avond in september
wordcn de ledcn van het leant met trainer
Jan van der Berg. leider Piet de Boer en
grensrechter Jan B. Wiersma gehuldigd en
krijgt iedereen een medailie aangeboden.

spelers in de voorronde door strafschoppen van de latere rvinnaar Utrecht verliezen is niet duicleliik gervorden.

Het duurt

br

1979 dat Drachten zich door

het behalen van het kampioenschap van
District Noord te Appelscha in het kader
van het 75 jarig bestaan van dc FVB. weer
weet te plaatsen voor het landeliik toernooi te Amsterdam. In Amsterdam u'orclt
een eervolle vierde plaats behaald. In dit

toernooi wordt Andlies Booi cloor

de

arrogant fluitende Amsterdamse collega
uit het veld gezonclen. Er heeft op deze dag

wellicht een hogere klassering rngezeten,
maar halr,erlvege het toernooi moet onze
sterspeler en aanvoerder Wim de Groot
(speler van Drachten 1) athaken. omdat er

zich thuis gezinsuitbreiding me1dt. Door
het bestuurslid van ASV K.Koekkoek
wordt Wim de Groot op de trein naar huis
gezet.

De prij.suitreiking nu heÍ behalen vtm het Nederlands kampioenschap

in 1983 vice-t)ot)rzittcr

van

COVS Net.l.erlancl Clovert van tler Borden reikt de beker uit aun de aanvoerder van SVDWim tle
Grctot.

Dat het team sterk is bervijst het op het
districtstoernooi te Haren. waar Dr:ichten
weer noordelijk kampioen wordt. In 1981
wordt op basis hicrvan clcelgenomen aan
het landeliik tournooi te Heesch (Brabant)
georganiseerd door de scheidsrechtersver'eniging Oss. Zonder cen lvedstrijd te verliezen. worden r'vii hier derde. ln de kruisfinale wordt na 0-0 door stralschoppen

gevcllgcl. Hoewel de groep Oosterwolde in

Het iaar daarop mogen wij als Nederlands
kampioen wederom deelnemen aan het
landelijk tournooi nu te Veendam. Hier

eerste instantie heeft ingeschreven voor
het Aat Janscrt tournooi op 6 juni 1982 te
Tiel kunnen zii niet aan hun verplichtingen voldoen. Op verzoek van de scheidsrcclrtersverenieirrg Hcurcrtveen ncnten u ii

rvordt de dertiende plaats behaald. Het districtstoernooi te Buitenpost wordt in 19821
wel weer winnend afgesloten. Dus zijn wij
in 1985 toch weer verzekerd van deelname aan he t Iandclijk toernooi.

Velmoeclelijk -eenoteerd dool iomand die

cle wedstrijd r,anuit de kantine heeft

I
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Dit toernooi wordt in Gorkum gehouden.

hoofdveld zoveel mogelijk te sparen. Na

Het daaropvolgende jaar 1990 bereikt

Hier komen de voetballers niet verder dan
een laatste plaats in de poule.

39 wedstrijderr en77 strafschoppen wordt
de groep Utrecht ook na strafschoppen uit-

Drachten in Utrecht op het landelijk tournooi een eervolle vierde plaats.

Inmiddels is op de jaarvergadering van
COVS Nederland in 1985 te Amersfoort

den zijn inmiddels heel erg modderig

Op het

geworden. Alle 15 deelnemende teams
worden op die dag begeleid door een lid

Noordscheschut eist Drachten een tweede
plaats voor zich. Dit betekent in 1992 weer

aan Drachten toegewezen in verband met

van o[ze vereniging. De deelnemende verenigingen en de scheidsrechters en mede-

deelname aan het landelijk toernooi te

geschiedt pas na stemming. De stemming

werkers krijgen naast de bekende bekers
allemaal een beeldje van Peije aangeboden. Hetgeen door de meesten erg op prijs
is gesteld. Dat slechte weersomstandigheden ook zijn positieve kanten kan hebben,
blijkt uit het feit dat de kantine-omzet voor
die dag naar een recordhoogte stijgt.

Veendam goed georganiseerde toernooi
wordt de achtste plaats bereikt. Maar wat
nog belangrijker is, dat de groep Drachten

eindelijk winnaar van dit toernooi. De vel-

het landelijk Kampioenschap voor

1986

het 25 jarig bestaan. Deze toewijzing
u,ordt gelvonnen nadat onze voorzitter

Rienk van der Leij, die ook a1s afgevaardigde van district Noord daar het woord
voert, in een gloedvol betoog de kandidatuur van Drachten onderstreept. Ook in
de wandelgangen is bij de andere districten inmiddels het nodige lobby-werk verricht. Door deze gang van zaken besluit
COVS Nederland om de toewijzing van
landelijke evenementen aan te passen en
op een andere wiize via de districten te
regelen.

Na het behalen van een tweede plaats op

het districtstoernooi te Sneek in

1988

plaatst het voetbalteam zich voor het landelijk toernooi van 1989, dat op 10 juni in
Winterswijk wordt gehouden. Op dit tour-

districtstoernooi

Wildervank.

in 1991 te

Op dit cloor de

groep

daar de Sportiviteitsbeker wint. Deze
beker geeft namelijk ook recht op deelname aan het volgende toernooi. Deze sportiviteitsbeker wordt ook gewonnen op het
door onze groep in dat jaar gehouden districtstoernooi. 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 sportiviteitsbeker geen toevalstreffer is blijkt op

Het team van SVD op het Noordeli.jk kampíoensch.ap in 1997 te Wildervank staand van links naar rechts: Klaas de Haan, Gerrit van der Weide, Piet de
Boer, Jo Hoekstra,WilLem KtLitert,Witlem Renkema, Berend Veenstra, Geert Bergsma, Louw Wohbes, Nico van der Heide, Jan van der Berg, begeleider
Veendam, Zittend: Sietse van der Heide, Hann Veenstra, Andries Booi, Andre de Groot, Lippe Jaasma,Wietze Dijkstra, SjukVeenstra, Douwe Boonstra,
Gooitzen Stelwagen.

Direct na de toewijzing van het toernooi
gaat

RoelTïiemstra

als

bestuurslid werken

aan het opstelien van een draaiboek voor

het toernooi. Het draaiboek dat er voor
zorgt. dat het toernooi op die dag tot in
de puntjes ls uitgew.erkt.
OpTjuni 1986 ishet danzover dat Drachten

cle voetballende zustergroepen

uit

Nederland kan ontvangen. Maar de regen
dreigt roet inhet 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 overIeg met de gemeente wordt toch besloten
om het toernooi door te laten gaan en het

nooi wordt Drachten, door in de finale na
strafschoppen (3-2) van Deventer te winnen, weer landskampioen. De beker wordt
op die dag uitgereikt door de vice-voorzitter 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 winnaaÍ van een vour'vfiets. 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 gevulde 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 uitgeschakeld. Het daaropvolgende jaar in
Meppel wordt een vijfde plaats bereikt. Op
het tournooi 1997 Íe Wildervank eindigt

31
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het team als tweede, waardoor 13 iuni 1998
aan het landelijk toernooi te Emmen wordt

deelgenomen, waar een zevende plaats
wordt bereikt. In 1998 r,vordt in Bakkeveen
een eervolle derde plaats behaald. Hetjaar
erop in Stiens reikt het team niet verder
dan de voorlaatste plaats in de poule.

In het bovenstaande overzicht r,vorden

al

een paar keer de namen genoemd van de
Ieden die nadrukkelijk bij het veldvoetbal

betrokken zijn. Een van de grote animators is ongetwijfeld Piet de Boer geweest,

maar als trainer, en in de beginfase ook als
voetballer, is Jan van der Berg het langst
bij het team betrokken gewcest. Op 23
maart 1996 wordt hij hiervoor ook gehuldigd door de vereniging, omdat hij 25 jaar
als zodanig actief is.
Als vaste grensrechter moet zeker de naam
van Jan B. Wiersma worden genoemd. Ook
op Gerrit van der Weide is vaak niet tevergeefs een beroep gedaan. De laatste jaren
hebbon Goitzen Stelrvagen en Sietze vait
der Heide de honneurs waargenomen. De

naam van de oudste speler van dienst
Andries Booi mag niet onvermeld blijven.
In 1998 wordt hij gehuldigd. omdat hij 25
jaar met het team meespeelt.
In het begin wordt vaak in de reserve-shirtjes van een voetbalclub De Sweach (roodwit gestreept) gespeeld. Later ziy.t door de

club zelf shirtj

es

aangeschaft o.a. groen,wit-

blaurv. De laatste jaren wordt dit mede
mogelijk gemaakt door de sponsoren a1s
Hodij-coatings. Royco en OLA.

De SVD en de KNVB
Als de SVD wordt opgericht is Jan Achenbach reeds vele jaren belast met de aanstellingen
van de scheidsrechters in deze regio. Op een bijeenkomst op 3 no\,,ember 1961 wordt
afscheid van hem genomen. De taak in de regio Drachten wordt o\rergenomen door Fré
Lieuwema, daarvoor nazrjn actieve scheidsrechterscarrière jarenlang de vaste grensrechter
van Drachten 1. Lieuwema is als zodanig ook lid van de hoofdscheidsrechteÍscommissie en
belast met de opleiding van scheidsrechters en de examens.
e reglogrenzen lopen niet overal

gelijk met de grenzen van

de
de

COVS. In augustus t963 komt
vraag al aan orde om een groter rayon voor
Drachten en dus voor Lieuwema. In eerste iristantie wordt aan deze vraag geen

gehoor gegeven. In augustus 1965 wordt
aan de COVS-groepen in Friesland de
vraag vooÍgelegd om te komen met een
voordracht voor 2 personen voor de benoeming in de zogenaamde subscheidsrechterscommissie van de KNVB afdeling

Fliesland. Op de voordracht worden
\\ iebe r,an der Veen en Peke

_eeplaatst

Nieurl-enhuis. Omtrent deze voordracht is

Lieuu ema e chter niet gehoord. Dit is later
tn ccr n.stuur.reIgadering uirgepraat.
De nieuue leden van de subscheidsrechterscommissie krijgen onder meer tot taak
het aanstellen van de rapporteurs en de
rerrr,erkins van de rapportage. In 1966 is

er een kleine rayongrenscorrectie. De
ïjnje en Terwispel gaan naar
Heerenveen en Bergum komt van
plaatsen

lrF
.'r,-.i,

..i.::i!

'ti1r

-§:"

Leeurvarden naar Drachten. Ook wordt
later Kootstertille bii het rayon Drachten
sevoegd. Met ingang van het seizoen
1967/1968 r.vordt besloten Lieuwema voortaan uit te nodigen voor de bestuursversaderinsen. Zo wordt men direct gernformeerd over de zaken die via Lieuwema in

J;

H

ooldscheidsrechters-conrmissie u or-

den besproken. De subcommissie functioneert jaren in deze samenstelling.

\Íede lanu'e-Qe

de

leeftijd wordt Lieuwema

in nolember l97zl vervangen door Henk
\\-iersma als ravonleider van de commissie. \'bor hel r,ele lverk voor de sc.heidsrecirters verricht wordt Lieuwema
benocmd tot Erelid van de SVD. In verband met het overliiden vanWiebe van der

!'eer.r

op 27 aprll 1977 wordt Folkert

Spinder benoernd als nieuw commissielid.
Door uitbreicling van de commissie wordt

hieraan later Aljen van Bruggen uit
Spelmoment uit de topper in het z.aterdugvoetbal Hurkemase Boys- LIrk aan het eind van tle kompeÍitie voorjaar 1965 met scheidsrechter ALjen van Rntggen.
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Bergum toegevoegd.

Door een conflict binnen de hoofd-
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svD-sh.i.rt hoo,q,p. I'inks stttut Hernrrn Nir:orai en recht.s B.uke Darsrrrr.

scheidsrechterscommissie

treeclt de volle-

dise subcontmissie in mei 1984 terug. De
commissie is het cr nict mee eens clat er
geen cuÍsus in Drachten worclt gehoudcn.
ondanks het fcit dat zich hicrvoor 12 cursisten hebben aangcmeld en de docent en
ruimte gratis worden aangeboden. In nauw
overleg met de COVS worden de volgcnde personen dool cle KNVB afdeling
Friesland in clc subcon'rmissie benoentcl:
Henk Otten, rayonleicler. Sipke van der
He ide. Binclert Pitstra en peke

Nieuwenhuis als leden. Dcze commissie
vrij lang. namelijk tot 1996. rvaarbij Pitstra in 1993 wordt vcn,angen door
fur.rgeert

ten Hoor. peke Nieuwenhuis
:'-. r.i,tu e-uezi.inleeltijdven,angen door
: .,i', i:r Heide. In cle 1oop van cle
- , -. ï,.12:r Postmus aian de com_
r-. :i ; - :_- -:i. Bij het afscl-reid wordt
e.rn S-:.- . -:t. -;t' H-trli de eoudcn spelcl
r-ar de K\\ B _-.--.:; kt. Jc anderen l,vorden onder:cn-.:.r: r:1.. -l; ztlr er.en spcld.
JL,hannes

',
'

Door de rcorqirni.r,ii. r.:r u1996

worden clc aidelincen in

\i

K\\-B

in
rt..i c,og..-

.-i s.u,,t Jr.rr-i.lt in
Noord mct het Bond-s[.ur;;ru ir-r
heven en komt er-

Heerenveen. Drachten r,a1t \ oLlrtaitrl
onder regio 4 rr-ret o.a. Heerenr.een en

Assen. To1 r,oorzitter van deze resio is
benoemcl Rienk van cler Leij en voàr het
ravon Drachten komt Henk C)tten in dc
commissic. Ook Piet Bos mazrkt onderdeel
uit van clezc colnmissie. fbt dcze ciatum is

Rienk van der Leij voorzitter van

c1e

Distlictsscl-reidsrechtersconrmissie Noorcl
(D.S.C.) cn is Piet Bos licl van deze commissie.

Doordat Rienk van der Leij en piet Bos
na een jaar bedanken. r,vordt Henk Ottcn
dc nicu.nl,c voorzitter van de regiocommissie en tvorclt Johannes ten Hoor het nieurvc lid voor lavon Drachten. In die hocdanigheid is Johannes ten Hoor op elke
bestuursvergadering van de SVD aan\\rezig. Bij het bovenstaanclc mas ze ker nict
onvermeld blijven, dat ons licl Jan H.
Dijkstra van 1991 tor 1996 voorzirter. is
geweest van de l-roofdscheidsrechterscommissie van de K.N.VB. afdeling Fricslancl.
In dc comrnissie vooL zaalvoetbalscheids-

rcchtels hebben onze leden Sjoeld

de

Gr:iaf en Gecrt Zwerve r jarenlang een bi jLltaue llclc\ cttl. (Jtrk Ste l- Br.oui,r er he eit
als COVS-algcvaardigcle enige tijd cleel

Lrit gcrnarkl r arr dezc cotrrmrssie.
(Jok in cle l uchtrechtspraak zijn onze Ieden
heel actiel. Zo lre bben Al.jen van Brugeen

als secretaris en Nico Pultrun.r

a1s

lid jarcn-

zitting in de commissie van bcroep
van dc afdeling Frieslancl. Na 1996 is
lang

Pultrum. tot hij 70 jaar wordt, nog actiel in
binnen het Dislrict Noord.
De leden Ben Siemcrink enTheo Hoogterp
zitterr thans nog in de tuchtcommissie van
district Noord. nadat zij voorheen actief
zijn binnen clcze comrnis.sie respectievelijk
in Noord en de aldeling Friesland.
In het verleclen is het vrij gebruikelijk. clat
de opleiding van scheidsrechters cloor cle
cleze comnrissic

lal,onleiders geschiedt. Latcr stclt

de

K.N.V.B. lrielrran rrrrdcrc uilgangspunten.
ln 1\)72 uorJt Sjoerr-l tle Craul tocgelalen
ais docent opleidingen.In 1982 wor.dt clcze
bevoegdheid ook toegekcnd aan Wim van
der Steen. Ook Rienk van der Leij is op
deze wi.jze thans nog steeds actief. waarbij
hij o.a. de cursus SO-II verzorgt.

Met het bovenstaande rvordt nog maar
\\ ecr cLns ilitngcloond.tllt ()nzc \ creniging
r.oor veel kadcr binnen de K.N.VB. heett
gezorgd. Uiteraarcl nt:rg niet worden \rergetcn dat de vele schciclsrechtors en Íapporteurs binnen onze vereni ging j arenlang
belangeloos rvekelijks er voor zorgen. clat
clc vele voctbiillers hun sport kunnen
beclrijven. A

-') --)
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De toekomst yan de COVS
Het is gebruikelijk om het beleid naar de toekomst in notities vast te leggen. Dit besef leeft ook al
lang bij de COVS. Zo is tijdens de algemene vergadering van COVS-Nederland in 1985 aan het
hoofdbestuur gevraagd een beleidsnota op te stellen. Het door het hoofdbestuur opgestelde concept is daarna aan de districten om commenÍaar voorgelegd. In district Noord is de notiti e in 4
vergaderingen per provincie efl gezamenlijk besproken met de verenigingen.
e verenigingen in

Noord hebben

zich niet erg positief over deze
notitie uitgelaten. De vele op- en
aanmerkingen zijn door de toenmalig
secretaris van district Noord Piet Bos in
een concept notitie verwerkt. Welk concept in de halfjaarlijkse vergadering van
COVS-Noord onveranderd is vastgesteld.
In een vurig pleidooi heeft voorzitter Rienk
van der Leij deze reactie als woordvoerder van COVS-Noord ingebracht in de discussie op de daaropvolgende jaarvergade-

ring van COVS-Nederland in 1987.Il.rzijn
reactie is onder meer de volgende passage
opgenomen:

"Mijnheer de voorzitter we hebben het
Íe zijn gehouden.
Veel, veel werk voor niets te hebben
gevoel voor het lapje

gedaan.We voelen ons belazerd. We hebben een beleidsnota onder ogen gekregen
waar wij ons als C.O.V.S-ers voor schamen.
Een nota die wij niet als de onze beschouwen. Een nota waarin nog minder concrete dingen en zaken genoemd worden dan

in het concept".
De inbreng uit Noord heeft weinig resultaat gehad. De beleidsnota is toen praktisch onveranderd vastgesteld.
De discussie binnen en buiten de COVS is
toen echter we1 begonnen. In die tijd heeft
ook de K.N.V.B. de werkovereenkomst met
de COVS opgezegd. De behoefte is toen
gevoeld om het beleid beter vorm te geven
en uit te dragen. Hiertoe is aan een werkgroep, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de districten Noord en Oost de

opdracht verstrekt om
beleidsnota

te

de

bestaande

actualiseren en

te

herschrijven en waarbij ook de reactie van het
district Noord op de vorige beleidsnota
behoofi te worden betrokken.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vast-

stelling vao de beleidsnota COVS 1989. In
de daaropvolgende jaren is wel getracht
om hieraan uitvoering te geven, maar er
zijn nog te veel momenten geweest, dat
deze notitie 1s ygsl els een papieren tijger
is gezien. Dit is pas veranderd toen Theo
Solen voorzitter van de landetijke COVS
is geworden.
De bestuursopzet is veranderd en hierbij
past een veranderd beleid. Dit is vastge-

legd in een Beleidsplan COVS Nederland
1999-2004. De hoofddoelstelling is dat de
COVS in de eerste plaats de kwaliteit van
de arbitrage bevordert. Het wordt belangrijk geacht om de randvoorwaarden voor
de scheidsrechters te behartigen. Het gaat
dan om zaken als de financiële vergoeding,
de mogelijkheden voor scholing en cursussen om goed te leren omgaan met situaties in het veld en de ondersteuning van
scheidsrechters in relatie met onder meer
de tuchtcommissie.
Overleg onder elkaar, steun bij elkaar en

contact met elkaar zijn belangrijk voor
scheidsrechters om in het veld of in de zaal
sterker te staan. Ook in situaties waarin ze
vaak zelfstandig beslissingen moeten
nemen.

en/of vorming om vaardigheden enlof
bekwaamheden te ontwikkelen Het wordt
van belang geacht dat aan de waarnemer
begeleidingstaken worden toegekend.
De randvoorwaarden behoren te worden
verbeterd. In het jaarlijks overleg met de

KNVB kunnen actiepunten

worden

besproken, zoals:

.
o
.
.

het afschaffen van de leeftijdsgrens
clegradatie en promotie via beoordeIingsgesprekken laten verlopen

vrijetoegang voorinterlandsenbetaald
voetbal
het beschikbaar stellen van kleding

Tussen de KNVB en de COVS bestaat een
wederzijdse afhankelijkheid en op die basis

ook een wederzijdse verantwoordelijkDe COVS wil een positieve beeldvorming
over de arbitrage en de scheidsrechters
daarbinnen. Zij staaÍ daarbij een goede
samenwerking voor met de KNVB, het

ministerie van VWS, de Stichting Sport
Tolerantie en Fair Play en andere organisatie zoals de

LBA,BSBYBZV enWON.

Iedereen die een rol speelt in enlof positief staat ten opzichte van de arbitrage kan
lid worden van de COVS. De COVS wil
dit bereiken door het actief verspreiden
van de COVS-wervingsfolder.

Ook het blad'de Scheidsrechter'blijft een
belangrijke rol vervullen in de communicatie. De COVS zal de hoogste prioriteit
geven aan klantgerichtheid en kwaliteit bij
de inrichting van de bestuurlijke en professionele organisatie. Er zal worden gekeken naar een juiste verhouding van de contributie van het lidmaatschap van de groep,
district en de landelijke organisatie, waarbij de COVS zich zal beraden om het blad

de Scheidsrechter op financieel verantwoorde wijze uit te geven.
Tevens zal worden gekeken naar het verwerven van subsidies van de KNVB en de
overheid. Het bedrijfslevet zal worden
benaderd en worden uitgenodigd
sponsor te fungeren

om

als

Om de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren zal er in nauwe samenspraak met
de KNVB een arbitrageplan moeten
komen voor training, scholing, instructie

heid. De COVS erkent dat de KNVB als
"werkgever" de rechten, plichten en revenuen voor de arbitrage vaststelt en dat de
COVS als "werknemer" de kwaliteit van
de arbitrage vaststelt. De COVS wil de
invloed op de bestuurlijke procesgang van
de KNVB vergroten. De bevordering van
de Fair Play wil de COVS activeren door
in te spelen op het voorkomen en vermin-

deren van uitingen van geweld en de
scheidsrechter niet alleen zien als slachtoffer van het geweld.. Tevens wil de COVS
eenverbod op wedstrijdenzonder een offi-

ciële arbiter. Er behoort minimaal een

opgeleide

verenigingsscheidsrechter

beschikbaar Íe

zijt.

De COVS ziet de vergoedingen vanuit de

KNVB als een van de belangrijkste voorwaarden voor werving en behoud van de
scheidsrechters. Op basis van een aantal
actiepunten wil zij hieraan verder uitvoering geven. Zíj detkt aan het beleid uitvoering te geven door middel van een jaarlijks stappenplan.
Er is voor de COVS de komende tijd nog
veel werk te doen. Hiervoor is de daadwerkelijke steun van de leden van groot
belang. Maar onder de bezielende leiding
van de landelijk.voorzitter Theo Soolen
moet dit zeker ldkken.
Piet Bos
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Verantwoording
Op de jaarvergadering van de SVD in maart 1999 blikt voorzitter Piet de Boer voor het eerst
vooruit naar het jubileumjaar 2007. In de loop van dat jaar worden verschillende leden door hem
benaderd om zitting te nemen in de jubileumcommissie om de viering van het 4}-jarigjubileum
voor te bereiden.
eze commissie bestaande uit
Rienk van der Leij, Klaas
Hoekstra. Jelte van der Wal. Jan
Dijkstra, Jo Hoekstra, Sietse van der Heide
en Piet Bos komt voor het eerst bijeen in
het clubhuis op 30 november 1999. Daarna
vergadert de commissie bijna maandelijks
en houdt zichbezíg met de volgende activiteiten.
DFe organisatie van een receptie voor

de genodigden voorafgaande aan de
grote feestavond voor de leden op zaterdag24 februari 2001 in 't Buorskip te
Beetsterzwaag.

De organisatie van een jubileumtournooi voor junioren in samenwerking
met de voetbalvereniging BCV te
Burgum op 9 juni 2001.
Een grote wervingscampagne om in het

jubileumiaar

er 40 nieuwe

leden/-

scheidsrechters bij te krijgen.

Het uitbrengen van een jubileum boek
met een terugblik van de afgelopen 40
jaar.
Het resultaat van de laatste activiteit treft
u hierbij aan. Bij de aanzet voor het maken
van het boek is ons gebleken, dat een

perio-

le van 40 jaar op zich een goede keuze is.

Het huidig besÍuur van SVD 2001 van links naar rechts Wint Kluiter, penningmeester, André de
Groot, secretaris, Sietse van der Fleide, lid, Piet de Boer, voorTitter, en Martin Bttsman, lid.

Op deze wijze hebben wij nog kunnen
beschikken over de gegevens van de menien van het eerste uur. zoals u in het voorgaande hebt kunnen lezen.

Voor de samenstelling van het boekwerk
is heel veel speurwerk verricht. Wij hebben moeten constateren, dat de schriftelijke vastlegging van het begin ontbreekt in
lret archief. In de loop van het eerste jaar
Ls men hier mee begonnen. De notulen van
le bestuursvergaderingen en de clubaronden hebben ons veel informatie ver;chaft. Ook zrp van sommige zaken nog
<rantenknipsels in het archief aanwezig.
Van de latere jaren hebben wij veel onder;teuning gevonden in de jaarverslagen van
le secretarissen. Het district Noord van de
SOVS is in 1976 begonnen met het uitger'en van een districtnieuws, wat wij ook als
:en goede informatiebron hebben kunnen
lebruiken. Niet onvermeld mag blijven, dat
le landelijke secretaris van COVS
§ederland Jan Lahuis veel informatie heeft
langedragen vanuit het archief en het blad
De Scheidsrechter.

Van belang zijn ook geweest de plakboeken en krantenknipsels die wij hebben
mogen raadplegen van Nico Pultrum,Alj en

van Bruggen, Theo Hoogterp, Rienk van
der Leij, Jan van der Iest en Piet de Boer.

Opmerkelijk is, dat Ben Siemerink als
secretaris in zijn archief nog alles heeft

Hetzelfde geldt natuurlijk de personen, die
in het boek met naam worden vermeld en
andere leden, die hun naam niet terugvinden in het boek. Wij vragen hiervoor uw
begrip.

Wij hebben gekozen voor de uitgave door

bewaard van de start van de Technische
Commissie. Van Jan Overwijk hebben wij
een aantal dia's ontvangen.
Voor de samenstelling van het boekwerk
hebben wij gekozen voor bepaalde thema,s
als activiteiten binnen de vereniging. Bij
het opschrijven van de gegevens blijkt het
niet zo eenvoudig te zijn om een selectie

ADREM

te maken uit de veeiheid aan

ming bij de laatstgenoemden beruste.

gegevens.

Voor hetzelfde dilemma word ie geplaatst
ten aanzien van het fotomateriaal.
Hoewel is getracht om de feiten zo objectief mogelijk weer te geven, is de keuze van
de gegevens van hetgeen al of niet wordt
vermeld altijd subjectief.Zo zal er aan het
ene feit wel aandacht zijn besteed en aan

het andere niet of in mindere

mate.

b.v. te Drachten.

Van het boek-

werk hebben Sioerd de Graal wat betreft
deToto-Lotto,Andre de Groot,wat betreft
de Technische Commissie, Jo Hoekstra,wat
betreft Fair Play en Interview Jan Dolstra
de desbetreffende onderdelen beschreven
en is de rest bewerkt door ondergetekende.

Waarbij de coördinatie en de afstem-

Wij hopen dat u in het boekwerk een goed
inzicht heeft gekregen in hetgeen er zích

zoal ín een

scheidsrechtersvereniging
afspeelt en dat het een goede herinnering
is van hetgeen zich in de afgelopen periode heeft afgespeeld.
Nannens de jubileumcommissie

l

