NIEUWSBRIEF 21 juli 2022

Voorwoord voorzitter
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022. Een bijzonder seizoen, waarin we gelukkig
toch weer een aantal activiteiten hebben kunnen organiseren. In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen
over de gehouden cursus voor verenigingsscheidsrechter, de barbecue, de NK-spelregels, training op de
dinsdagavond, de jaarvergadering van 28 maart jl., promotie van enkele leden, het actieplan uitbreiding arbiters
bij verenigingen en er wordt een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden.
We maken ons tegenwoordig druk om heel veel zaken. Grote landen worden geleid door macho’s.
Poetin bijvoorbeeld presenteert zich als een echte ‘vént’: sterk, sportief, strijdbaar, iemand die opkomt voor
zichzelf, voor zijn positie als leider van een wereldmacht.
Hij past ook in de lijstjes van de top-tien meedogenloze dictators en de 24 wreedste leiders aller tijden.
De realiteit wordt daarbij regelmatig uit het oog verloren en wordt nieuws vaak betiteld als ‘fake news”.
Ook in Nederland is het de laatste tijd onrustig. Laten we ervan uitgaan dat het uiteindelijk weer wat beter wordt.
Naar ik hoop, zet het Nederlandse vrouwenelftal de komende weken op het EK voetbal, als titelverdediger, een
topprestatie neer.
Geniet van de vakantie, zodat eenieder weer met volle energie aan een nieuw seizoen kan beginnen.
Veel leesplezier gewenst.

Algemeen
Het zit erop zoals onze collega’s van de groep Groningen aangaven in hun nieuwsbrief. Inderdaad na twee
seizoenen geen volledige competitie te hebben kunnen afmaken, is het seizoen 2021-2022 in de maand juni 2022
toch tot een goed einde gekomen. Dat het seizoen kon worden afgemaakt is mede te danken aan onze arbiters,
zijn of haar assistenten en uiteraard de inzet van clubs, vrijwilligers en de KNVB. Het was een bijzonder jaar
waarbij op soms onverwachte momenten wedstrijden geen doorgang konden vinden omdat er plots toch bij een
vereniging weer corona gevallen waren, maar zoals hierboven aangegeven door met elkaar de schouders er onder
te zetten is het toch weer gelukt. Wij als scheidsrechtersvereniging Drachten e.o. willen dan ook al onze leden, die
zich regelmatig inzetten voor de arbitrage dankzeggen voor hun medewerking.
In het afgelopen seizoen heeft onze vereniging in samenwerking met Erwin Draaijer voor het eerst op eigen
initiatief een cursus verenigingsscheidsrechter georganiseerd voor onze donateur verengingen. Deze cursus die 4
theorieavonden bevat en 4 praktijk wedstrijden onder begeleiding van een ervaren (oud) arbiter werd in
samenwerking met docenten Wouter Wiersma en Erwin Draaijer op zeer leuke wijze verzorgd. Door deze cursus
geeft dit de verenigingen waarvan leden hebben deelgenomen weer wat meer mogelijkheden om de wedstrijden
die niet van een KNVB-scheidsrechter worden voorzien te bezetten. Uiteraard hopen wij dat enkele van deze
nieuwe vereniging scheidsrechters ooit zullen besluiten om voor de KNVB te gaan fluiten. Het bestuur wil de
docenten en begeleiders namens onze vereniging bij deze cursus dan ook hartelijk dankzeggen voor hun inzet. Wij
hopen dat deze begeleiders en nog meer eigen leden zich straks als er een vervolg komt op deze cursus, weer
beschikbaar zijn (Zie ook Actieplan uitbreiding arbiters bij verenigingen verder op in de nieuwsbrief)

Ontspanningscommissie
De ontspanningscommissie heeft ook na enkele jaren niet al te veel activiteiten ingepland te hebben, eindelijk
aan het einde van het seizoen, de jaarlijks BBQ kunnen organiseren. Deze BBQ werd door meer dan 30 personen
bezocht en had een iets andere opzet dan in andere jaren. Het was een zeer leuke avond, waarbij is gebleken dat
de leden weer blij waren elkaar weer eens fysiek te kunnen begroeten. De ontspanningscommissie is thans nog
op zoek naar versterking en heeft inmiddels in Robert Vonk en Peter Pool, enkele leden bereid gevonden om het
bestuur te ondersteunen. Het trio Jan Wagenaar, Robert Vonk en Peter Pool zijn thans druk bezig om een
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jaarprogramma in elkaar te steken. Uiteraard is hier hulp van nog enkele leden zeer welkom (tijdens de
jaarvergadering heeft ook Else Tijsma zich aangemeld om de ontspanningscommissie bij te staan, waar dit nodig zal zijn). De
ontspanningscommissie komt een paar keer per jaar bij elkaar. Het aantal bijeenkomsten met elkaar zou volgens
ons geen brug te ver zijn, zodat deze in overleg met elkaar zeker kan worden beklommen. Dus leden wees
sportief en ondersteun deze jongens in de plannen en doe een paar keer per jaar iets voor jouw vereniging.

Technische Commissie

Henk, Jan en Auke Sikke nemen

Zaterdag 27 juni 2022 heeft ons spelregelteam, bestaande uit de leden Jan
Pultrum, Henk van der Bij en Auke Sikke Broersma en als coach Jo Hoekstra
deelgenomen aan het NK-spelregels voor scheidsrechterteams. Dit NK
werd georganiseerd door zustergroep Rotterdam en na een spannende
strijd met veel inzet van onze leden, werd door het team een keurig 2e
plaats bereikt, achter het al jaren toonaangevende team van Rotterdam.
Een zeer goede prestatie. Jammer was het dat individueel Auke Sikke
Broersma na hertelling zijn derde plaats op 1 punt na afloop alsnog weer
moest inleveren. Verzoek aan leden die interesse in spelregels hebben,
meld je even bij onze secretaris, want het team kan zeker aanvulling
gebruiken en het ook eens goed voor eigen prestatie op de themabijeenkomsten en de spelregeltoets, die zoals jullie weten meetellen
voor promotie of degradatie.

Opleidingen KNVB
De KNVB heeft onlangs weer een SO3 cursus georganiseerd, waarbij gelukkig weer een aantal nieuwe
scheidsrechters voor de KNVB zijn klaargestoomd. Deze nieuwe arbiters dienen gedurende de cursus een aantal
wedstrijden onder begeleiding te fluiten. DE KNVB vraagt aan ons als scheidsrechtersvereniging of het mogelijk is
om een aantal leden van onze vereniging beschikbaar te stellen voor deze begeleiding. Uiteraard willen wij als
vereniging hier graag aan meewerken en hebben thans ook al een paar leden die dit namens onze vereniging
doen, maar het zijn er thans wat te weinig. Wij willen onze leden dan ook verzoeken of zij eens een 3-tal
wedstrijden als begeleider mee willen gaan met deze cursisten. Uiteraard weten wij als bestuur ook dat eenieder
het druk heeft maar het moet toch mogelijk zijn om eens drie zaterdagen of zondagen op een morgen of middag
eens per jaar dit te kunnen doen. Voorts is het ons en met ons ook de meeste scheidsrechter groepen

opgevallen dat ze tijdens de opleiding niet goed ingelicht worden onder welke scheidsrechter groep de
cursisten vallen Dit geeft zwarte gezichten en is ook niet zoals het spel behoort gespeeld te worden.
Mocht u arbiters kennen die op deze manier worden benaderd en/of lid zijn geworden van andere
verenigingen, maar die tot ons werkterrein behoren, laat het ons weten. Wij kunnen dan contact met
deze arbiters opnemen en hun vragen waarom zij geen lid zijn geworden van onze vereniging.

Trainingen
Het seizoen is thans weer afgelopen. De start van onze eerste training zal in augustus 2022 plaatsvinden van
19.30 tot 20.30 uur op het sportcomplex van Drachtster Boys. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Wij
zien jullie hier graag tegemoet.
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Beschikbaarheid Officials
Graag willen wij u namens de KNVB even informeren over eventueel niet beschikbaar zijn op bepaalde data ‘s.
Namens de KNVB verzoeken wij u dan ook vriendelijk om dit vroegtijdig kenbaar te maken in uw OP, zodat de
KNVB hier tijdig rekening mee kan worden gehouden. Indien u dit niet vult, staat u automatisch ook als u geen
aanstelling heeft ontvangen op de wachtlijst en verwacht de KNVB dat u beschikbaar bent. Vaak komt het voor
dat een official dan als hij als invaller wordt benaderd niet beschikbaar is, waardoor er voor de medewerkers op
het kantoor in Zwolle vele extra handelingen moeten worden verricht en soms verenigingen moet melden dat het
helaas niet mogelijk is om de wedstrijd te bezetten met de benodigde officials. Dus wees fair en vermeld tijdig uw
afwezigheid. Uitzonderingen daargelaten. Eenieder van ons weet heus wel enige tijd van het voren, wanneer
iemand jarig is of dat er een bepaald feest is of dat u op vakantie gaat. Geef als u op dit soort dagen niet wilt
fluiten dit dan ook zo spoedig mogelijk aan hetzij via de mail aan scheidsrechterszaken of in jouw OP.

Wel en Wee
Het bestuur zou graag van u willen vernemen of u geblesseerd bent, opgenomen bent of wordt in het ziekenhuis
en overige activiteiten die te maken hebben met het zogenaamde lief en leed van onze leden. U kunt dit melden
via flaaiel@hotmail.com (D. Boonstra). Het bestuur kan hier dan op anticiperen door het sturen van een kaart,
bloemetje of persoonlijk contact, zodat u weet dat wij aandacht voor u als lid van onze vereniging hebben.

Algemene jaarvergadering
Op 28 maart 2022, hebben wij onze Algemene Jaarvergadering gehad in ons clubgebouw de Toss. Tijdens deze
vergadering waarbij een 25-tal leden aanwezig waren, werden diverse leden gehuldigd vanwege hun langdurig
lidmaatschap van onze vereniging. Daarnaast werd door onze penningmeester een uitvoering financieel verslag
over het afgelopen jaar getoond, waarbij vooral de uitleg en het beantwoorden van enkele vragen door hem
prima werden weergegeven. Verder kreeg het bestuur decharge van de kascommissie voor het prima gevoerde
financiële beleid in de afgelopen jaar. Daarnaast werd er met zijn allen nog gesproken over hoe verder in de
toekomst en werden er weer diverse activiteiten besproken en een planning gedaan voor het komende seizoen.
Ook de herkiesbare bestuursleden werden met luid applaus herbenoemd. Tevens gingen de leden akkoord met
een snuffelstage binnen het bestuur van mevrouw Agnes Meijer. Het bestuur is hier zeer blij mee en hoopt dat dit
goede voorbeeld door meerdere leden zal worden gevolgd, want het huidige bestuur zit al vele jaren en zou graag
vernieuwing tegemoet zien. Na een zeer geslaagde vergadering kon de vicevoorzitter Harm Veenstra, die de
helaas op dat moment zieke voorzitter Jo Hoekstra op uitstekende wijze verving, zo rond 21.30 uur de
vergadering sluiten en werd er nog even genoten van een hapje en een drankje aangeboden door de vereniging.

Einde seizoen 2021-2022
Zoals hierboven al aangegeven het zit erop en dat betekent dat ook de KNVB in samenwerking met de
scheidsrechter coaches de promotie en degradaties begin juli 2022 weer heeft bekend gemaakt. Voor onze groep
zijn er zoals thans bekend een aantal arbiters gepromoveerd en zijn er geen degradaties bekend. Gepromoveerd
zijn de volgende leden; Wouter Wiersma naar de Masterclass Betaald Voetbal, Dennis Smit van ZASE naar ZASD,
Mende Bosma halfweg seizoen van ZASG naar ZASF en thans geplaatst in het OTS/CPS, Andries Dijkstra van ZOSG
– ZOSF, Robert Vonk van ZASG-ZASF en gaat Dennis Bosgraaf zijn geluk beproeven als assistent-scheidsrechter in
de assistentengroep ZAAD. Na informatie bij de groep zaalvoetbalscheidsrechter en bij onze assistenten is
gebleken dat hier geen promotie of degradatie binnen onze vereniging hebben plaatsgevonden.

Cursus scheidsrechter begeleider
Een tweetal leden van onze vereniging hebben met goed gevolg bij de KNVB de cursus scheidsrechter begeleider
afgerond. Wij feliciteren dan ook Auke Sikke Broersma en Jan Wagenaar met het behaalde resultaat en hopen dat
zij zich nog vele jaren kunnen en zullen inzetten voor de benodigde begeleiding bij de arbiters.
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Actieplan uitbreiding arbiters bij verenigingen (ter herinnering nogmaals meegenomen)
Hoe ziet het actieplan van de scheidsrechtersvereniging Drachten en omstreken eruit?
Onze vereniging heeft in samenwerking met KNVB docent Erwin Draaijer het plan opgepakt om de terugloop aan
scheidsrechters (KNVB en verenigingsscheidsrechters) te keren, dit willen we als Scheidsrechtersvereniging
Drachten e.o. doen door de volgende ondersteuning aan verenigingen te bieden en het volgende betekenen:

Vervolg Actieplan uitbreiding arbiters bij verenigingen
•
•
•
•
•

De Scheidsrechtersvereniging Drachten e.o. organiseert (bij voldoende deelname) elke 6 maanden een
officiële vereniging scheidsrechter cursus die wordt geleid door een KNVB docent. Cursisten krijgen aan
het eind van de cursus daardoor een officieel KNVB-diploma;
Kosten voor de opleiding worden per cursist eerlijk verdeeld.
De aspirant scheidsrechter wordt theoretisch prima opgeleid;
Tijdens de opleiding wordt de aspirant scheidsrechter tijdens de 4 vereiste wedstrijden voor de cursus
begeleid door een specialist. Er zijn daarvoor erkend opgeleide begeleiders voorhanden maar uiteraard is
begeleiding vanuit de eigen vereniging toegestaan;
Tijdens de cursus wordt de cursist aangesteld bij andere deelnemende verenigingen (het is minder erg
wanneer je daar fouten maakt) maar dat betekent dat er een andere scheidsrechter bij uw vereniging
komt fluiten.

Voordelen van deze cursus kunnen zijn.
•
•
•

Op termijn wordt het niveau én de hoeveelheid van het aantal scheidsrechters bij uw vereniging
uitgebreid;
De laagst mogelijke opleidingskosten;
Aspirant scheidsrechters worden begeleid tijdens de opleiding en komen in het bezit van een officieel
KNVB-diploma.

De donateur verenigingen van onze club, zijn inmiddels via schriftelijke informatie op de hoogte gebracht van ons
voornemen. Wat wij echter wel aan u als lid van onze vereniging, willen vragen om ook binnen uw eigen kring van
familie, bekenden en vrienden te kijken of er personen zijn die interesse hebben voor deze cursus. Tevens zou het
mooi zijn dat als u zelf ook misschien in de gelegenheid bent om een cursist een 4-tal keren te begeleiden bij hun
stagewedstrijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris, de heer Harm Veenstra.

Tot slot
Het bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, dus wees sportief en mocht u tijd hebben voor een
prachtige vrijetijd hobby die 6 tot 8 avonden van 19.30- 21.30 per seizoen kost, meld u zich dan aan, bij onze
voorzitter, de heer Jo Hoekstra.
Voor nu wensen wij alle voetballiefhebbers een verdiende vakantie toe en hopen dat jullie de accu weer goed
kunnen opladen om ook volgend jaar weer met veel plezier jullie hobby te kunnen uitvoeren op welke niveau dan
ook.

Het bestuur Scheidsrechtersvereniging Drachten e.o.

