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JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2008/2009        -        V.V.SCHOONEBEEK 
 
Sportieve terugblik. 
 
Het nieuwe seizoen loopt al weer enkele weken maar gebruikelijk is om in de ledenvergadering middels een 
secretariaatsverslag het vorige seizoen in beknopte vorm nog even weer onder de loep te nemen. Tevens is 
een jaarverslag nuttig als copybron bij toekomstige jubilea en wordt dan ook bewaard in het verenigingsarchief. 
Schoonebeek 1 startte het seizoen goed door alle bekerwedstrijden te winnen, Bellingwolde 0-1, SPW 4-2 en 
Gasselternijveen 1-3. De competitie kende een nieuwe opzet, een klasse-indeling met maar liefst 14 teams met 
daarbij “verre” tegenstanders als Ruinerwold, LEO Loon, Asser Boys, Steenwijker Boys, Giethoorn, Pesse, en 
Wijster. Het betekende meer inzet van bussen, meer wedstrijdballen, en vooral meer doordeweekse 
wedstrijden. De openingswedstrijd van de competitie werd uit bij Ruinerwold met 2-0 verloren. Herstel volgde 
een paar dagen later uit bij Wijster,0-2 winst en zondags daarop een 2-1 thuiswinst tegen Giethoorn. In 3 weken 
speelde Schoonebeek 6 competitiewedstrijden. Behalve met wisselend resultaat kenmerkten zich alle 
wedstrijden met veel registraties van OW. De laatste van deze reeks was tegen Steenwijker Boys(5-2 winst) 
maar moest er ook een 2

e
 wedstrijdformulier worden uitgereikt aan de scheidsrechter waarop hij de registraties 

kwijt kon. 2 Nederlagen zouden volgen, ZBC uit 4-1 en LEO thuis 0-4, waarna tegen EHS’85 na 1-1 via 
penalties de volgende bekerronde werd gehaald. Ondanks de stromende regen werd bij Asser Boys met 1-2 
gewonnen maar een week later werd deze opleving al weer tenietgedaan bij Oring. Bij een 1-0 achterstand 
besloot Schoonebeek unaniem van het veld te stappen wegens de aanhoudende regen OW van scheidsrechter 
Haas. Na enige bezinning trad Schoonebeek toch weer aan maar werd uiteindelijk met 2-0 verloren. 
Overwinningen volgden tegen SVZ (2-1) en Wijster(4-0). De 1

e
 echte derbywedstrijd was de laatste 

competitiewedstrijd voor de winterstop en met een goed gevoel ging Schoonebeek de winter in: bij SVV’04 werd 
met 2-3 gewonnen. De 1

e
 seizoenshelft werd besloten met een kansloze bekerwedstrijd tegen 1

e
-klasser 

Hoogeveen,7-0 en einde beker voor Schoonebeek. Na een enigszins kwakkelende winter met o.a.verlies en 
rood voor Ralph Levelink tegen Protos werd 1 maart 2009 de competitiebal weer beroerd en goed ook, bij 
Giethoorn werd met 1-5 gewonnen. 3 Gelijke spelen zouden volgen, Pesse en Steenwijker Boys 1-1 en 
Ruinerwold alhier 0-0. Het leverde misschien niet veel punten op maar geruststellend was ook dat de OW meer 
achterwege bleven waardoor de kans op schorsingen in een belangrijke fase van de competitie aanzienlijk werd 
verkleind. Helaas na 2 nederlagen, gedoodverfd kampioen ZBC 1-3 en doordeweek Zwartemeerse Boys 1-5, 
was ook het aantal OW’s weer gestegen.LEO uit werd met 2-0 verloren, KSC uit met 3-0 en Tuchtzaken had het 
ritme weer te pakken; ass.scheidsrechter Ruud Levelink kreeg na afloop nog rood voorgeschoteld maar na een 
gedegen rapport werd de tenlastelegging als onbewezen ingetrokken. Tegen de verhouding in werden 
wedstrijden verloren, zo ook Asser Boys dat zich in “De Gruinte” met 1-2 winst revancheerde op de 
thuisnederlaag. Ondanks verwoedde pogingen om de wedstrijd op een zondag te spelen werd de return van de 
derby tegen SVV’04 toch op woensdag 15 april vastgesteld. Door een benutte winnende pennel van Jesper 
Swieters won Schoonebeek wederom, en klasseerde zich in het linkerrijtje op de ranglijst. Zwartemeerse Boys 
uit eindigde in een bloedeloze 0-0 terwijl in de laatste uitwedstrijd het gedegradeerde SVZ met 0-5 werd 
verpulverd. Roy van der Laan(nog net 34) maakte trots alsnog zijn competitiedebuut in Schoonebeek 1. Het 
seizoen werd door Schoonebeek 1 besloten met een laatste thuiswedstrijd op zondag 3 mei 2009 tegen Oring; 
de gasten vertrokken met een 1-3 overwinning. Afscheid werd genomen van leider Nico Schepers en speler 
Marcel Nijenstein; beiden werden bij aanvang gewaardeerd door bestuur, spelers en begeleiding, en natuurlijk 
door het eigen publiek. Onverwacht deelde ass.scheidsrechter Ruud Levelink ver na afloop mede er ook mee te 
stoppen. Na 26 (!!) wedstrijden hees ZBC de kampioensvlag,66 punten. Schoonebeek eindigde op de 7

e
 plaats 

met 37 punten(26  11 4  11   37   45-46). SVZ,Wijster,en Pesse waren de rechtstreekse degradanten. De 
thuisbalans was bijna en dus teleurstellend in evenwicht, 5 winst, 6 verlies en 2x gelijkspel. Van de 37 punten 
werden er dus 17 thuis en 20 uit behaald. De klasse-indeling met 14 teams en dus inherent zwaar speelschema 
werd ge-evalueerd en door alle verenigingen als “nooit weer” afgekeurd. Toch zal dit weer gebeuren, dit seizoen 
nog ouderwets met 12 maar volgend seizoen worden er weer 14 teams in één klasse ingedeeld. Als 
compensatie zal de KNVB daarbij wel een meer acceptabel speelschema hanteren; een langer gerekt seizoen, 
constante winterstop, en minder doordeweekse wedstrijden.  Hemelvaartsdag nam Schoonebeek Onder 23 nog 
deel aan een toernooi bij Noordscheschut; van Zuidwolde werd met 1-0 gewonnen, de overige 3 wedstrijden 
werden verloren(Broekster Boys,Hoogeveen, en Noordscheschut). Er stond nog een O23 toernooi op de 
rol(Hollandscheveld) maar de fysieke belasting van een slopend seizoen had zijn tol ge-eisd en Schoonebeek 
meldde zich af voor deelname. 
Schoonebeek 2 kende een goede openingsfase van het competitieseizoen; 6 wedstrijden op rij bleef men 
ongeslagen, pas in november werd thuis van Dalen 2 verloren. De 2

e
 seizoenhelft verliep aanzienlijk moeizamer 

met als negatieve uitschieter de 0-8 nederlaag tegen HODO. Blessures en verhinderingen brachten het 
formeren van een team herhaaldeijk in gevaar (Emmen wel of niet). Tuchtzaken kende geen pardon en legde 
Schoonebeek maar liefst 5 punten in mindering op.Het was duidelijk ook Schoonebeek 2 snakte naar het einde 
en tegen Valthermond 2 werd 3 mei 2009 met 1-1 afgesloten. Met 22  7  5  10  21 52-63  -5  toch nog 7

e
 plek. 

Afscheid werd genomen van de leiders Peter v.d.Weide en Johan Buursma en assistentscheidsrechter 
Raymond Assen terwijl ook manager Wladimir Visscher zijn sleutels inleverde. 
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Schoonebeek 3 eindigde op een verdienstelijke 6
e
 plaats, 22  9  2  11 29  49-53, het kende nog een (door 

Weerdinge) gestaakte wedstrijd die zonder gevolgen bleef. Schoonebeek 4 eindigde lager dan het seizoen 
daarvoor. Het seizoen werd zelfs niet geheel uitgespeeld en besloten met een 8

e
 plaats; 21  7  3  11  24  47-58  

Men werd regelmatig de dupe van spelersproblemen hogerop waardoor er zelfs wedstrijden moesten worden 
afgezegd. De vrijdagavond werd de minst plezierige avond voor de leiders, met hangen en wurgen en 
roodgloeiende telefoontoestellen werd geprobeerd het weekend te redden maar soms vergeefs. De vele 
afzeggingen hadden een negatieve weerslag op de prestaties na de winterstop en tastte ook het plezier bij 
diverse spelers aan. Niet om meteen over een leegloop te schrijven maar er dreigde even een elftal minder aan 
het seizoen 2009/2010 te gaan beginnen. Beraad en benadering van de seniorencommissie, overleg met de 
leiders en later ook met de spelers, bracht weer enig licht aan de horizon en ondanks flink wat verschuivingen in 
de teams en begeleiding werd besloten om alsnog weer  4 seniorenteams in te schrijven. Nuttig hulpmiddel 
hierbij was de enquete die de seniorencommissie(René Schwieters) instelde bij de ongeveer 150 leden die 
sinds 1996 zijn gestopt. 
Het damesseniorenteam van Schoonebeek eindigde op een keurige 3

e
 plaats; 21  13  2  6  41  52-30. Seizoen 

2009/2010 wordt hun 25
e
 seizoen en misschien wordt dit jubileumjaar met een titel afgesloten. 

Alle eindstanden zijn ook te raadplegen op de KNVB-internetsite. 

Jeugd/SWB 

 
Het samenwerkingsverband tussen Schoonebeek en Weiteveense Boys,SWB, beleefde haar 6

e
 seizoen. 

De SWB-A-junioren eindigden op de 8
e
 plaats en hielden EHS’85, KZC’08, en Nieuw Buinen onder zich, met de 

cijfers  20  6  3  11  21  54 dpt voor en precies 100 dpt tegen. Herman Homan nam afscheid als trainer/coach en 
ook Daan Striper en Mark Scherpen legden hun functie neer. Laatstgenoemde pakt de grensrechtersvlag op bij 
Schoonebeek 2. De B-junioren eindigden op de laatste plaats met 10 punten uit 20 wedstrijden. SWB C greep 
in 2007/2008 nog net naast de titel maar een seizoen later werd op 9 mei 2009, ongeslagen, de kampioensvlag 
gehesen; 20  17  3  0  54  85-15.   
De jeugdteams van Schoonebeek presteerden uitstekend; alle teams behalve D2 en F1 eindigden in de subtop 
en F2 werd zelfs kampioen.  
Het jeugdbestuur organiseerde weer tal van aktiviteiten zoals een verloting, de jeugdlotto, bingo, 
stadionbezoek(PSV), het 11

e
 aktiviteitenweekend, filmmiddag, en een sportolympiade. Van de gemeente 

Emmen werd een bedrag aan jeugdsubsidie ontvangen. In het voorjaar van 2009, 5 maart tm 14 mei,  werd bij 
Schoonebeek een KNVB-cursus Pupillentrainer georganiseerd. Certificaten werden uitgereikt Richard 
Nijenstein, Peter Striper, Jos Beerling, Wouter Homan, en Jan Uneken. Hans Wenneker trad de 10 
cursusavonden op als gastheer en in het algemeen was de KNVB bij monde van docent Bert Bosman lovend 
over de verzorgde wijze waarop de cursus bij Schoonebeek heeft plaatsgevonden. 

Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink 

 

Zoals elk jaar waren er het afgelopen seizoen veel ledenmutaties. Op de transfermarkt bleef het rustig, 
In de winterstop vond de aanmelding van doelman Frank Pijpker plaats. Eind mei meldde Bas Lubbers van 
Zwartemeer zich aan en werd opgenomen in de A-selectie; Roy Ahlers kwam van s.v.Neuringe en werd bij de 
senioren ingedeeld. Ondertussen doet doelman Bert Helmich verwoedde medische pogingen om weer in de 
oude vorm te geraken. De contributie-inning incl. wasbijdrage geschiedt tegenwoordig met behulp van 
SportLink, de computermodule voor de ledenadministratie; terwijl er ook voor de penningmeester meer 
mogelijkheden zijn geschapen voor het aanmaken van financiële overzichten t.b.v.KNVB 

Tuchtzaken 

 

SEIZOEN TOTAAL SCH.BEEK 1 SCH.BEEK 2 OV.SENIOREN 

 OW + ROOD    
2003 / 2004 36 23 (+ 1 rood) 12 (+1 rood) 1 (+1 rood) 
     
2004 / 2005 46 35 (+1 rood) 9 (+ 1 rood) 1(+ 1 rood) 
     
2005 / 2006 27 23(+ 2 rood) 3 1 
     
2006 / 2007 36 30 (+2 rood) 4 2 (wv 2 dames) 
     
2007 / 2008 29 25 2 (+1 rood) 3e: 1; Da.: 1 
     
2008 / 2009  57 OW + 4 rood 47 OW + 3 rood 8 OW + 1 rood 3e + 4e: 2 OW 
 
Bovenstaande tabel weergeeft een verdubbeling aan t.o.v. seizoen 2007/2008 !!!!!!!!!!!!. 
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Zaalvoetbal  

 
Van september 2008 tot en met april 2009 werd er elke zaterdagavond door de zaalvoetbaltak gedurende 68 
uren gebruik gemaakt van de Ossehal én kantine; een aaneengesloten urenblok heeft Schoonebeek inmiddels 
tot een illusie verheven.De jeugd van v.v.Schoonebeek benutte 80 uren de Ossehal, niet alleen voor 
zaalvoetbal maar ook voor de sportolympiade en voor het dameszaalvoetbaltoernooi dat ook in 2009 door 
Schoonebeek zelf werd gewonnen, zij het op doelsaldo maar toch.  
Het Krattoernooi 2009 werd gewonnen door de Naturjungs. Blijkbaar prikkelde het zaalvoetballen tot meer 
zaalanimo bij de selectie want op hun verzoek heeft Schoonebeek zich als (kandidaat)deelnemer aangemeld 
voor het ProtosWeeringtoernooi komende winterstop. 

Kantine  

 
De OZB-belasting werd inmiddels met een aanzienlijk bedrag gecompenseerd door de gemeente. 
Voor 1 euro werd een NS-bushalte van de gemeente overgenomen om dienst te doen als rookabri, ondanks 
versoepeling in de horeca door juridische meevallers blijft het herhaaldelijk medegedeelde rookbeleid van 
v.v.Schoonebeek gehandhaafd. De KNVB stuurde waarnemers op pad om te controleren of de 
ordevoorschriften als alcholgebruik buiten de kantine worden nageleefd. Na Schoonebeek-SVV’04 werd 
Schoonebeek gedagvaard maar werd na een gedegen verweerschrift de tenlastelegging geseponeerd. Blijft 
natuurlijk wel zaak om het KNVB-beleid bij Schoonebeek om te zetten in een praktische uitvoering betreffende 
vergunningen en afgebakend terras. 
20 Oktober 2008 werd een infoavond IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) gehouden. Alle 
kantinemedewerkers kregen een deelname-certificaat uitgereikt. 1 November 2008 werd het TV-kanaal 
Eredivisie Live geïnstalleerd zodat nu ook eredivisiewedstrijden in de kantine zijn te bekijken. De 
geluidsinstallatie binnen werd losgekoppeld van de buiteninstallatie en vervangen door een stand-alone 
geluidsinstallatie in de kantine zelf.  Het geluid van de flatscreen-TV is hoorbaar gemaakt op de speakers in de 
kantine.  Een hele klus is elk seizoen het opstellen van het kantinerooster. Raymond Assen is gestopt als 
commissielid en heeft o.a.de roostertaak overgedragen aan Bennie Conen. De koeling werd voorzien van een 
logboek t.b.v.de STEK-voorschriften. 22 Juni 2009 werd een bespreking gehouden, o.a.kwamen aan de orde 
punten als alarminstallatie, hygiëne, dienstenpatroon met hele en halve diensten, houdbaarheidsdatum, rook-en 
alcoholbeleid, snacks, en verbouwingsplannen. Het wedstrijdsecretariaat is voortaan ook op zaterdag in de 
bestuurskamer. 
 
Spelerspas 
 
Sinds seizoen 2006/2007 is de spelerspas verplicht voor spelende leden van 11 jaar en ouder, heeft een 
geldigheidsduur van 5 jaar  en gaat dit seizoen dus de 4

e
 jaargang in. Doelstelling van de spelerspas is om de 

voetbalsport transparant en eerlijk te houden. 
Er bestaat twijfel bij het nut van de invoering van de spelerspas; de pascontrole heeft in district Noord bijna 
geen aantoonbaar effect opgeleverd bij het verloop van de wedstrijden. In de A-categorie (wedstrijden met 
aangestelde scheidsrechters) worden de passen nog afgestemd met de spelers vermeld op het 
wedstrijdformulier; in de B-categorie(veelal met eigen scheidsrechters) is de controle beduidend minder. 
Maar puur om de KNVB-reglementen na te leven, houden we ons eraan en dus: geen pas betekent niet spelen.  
Bij Schoonebeek is het nog niet voorgekomen dat er voor een speler geen pas kon worden overlegd. 
 

Vergaderingen en overleg 

. 
De ledenvergadering van 6 oktober 2008 werd bijgewoond door slechts 14 leden en een voltallig bestuur (9) 
Maandelijks vond de bestuursvergadering plaats en periodiek was er overleg met het jeugdbestuur, SWB-
commissie, seniorenkader, kantinecommissie, zaalvoetbal,bazar, regiovergaderingen.  
In maart van elk jaar wordt het huisvestings-en beleidsplan doorgesproken.De besproken onderwerpen van alle 
vergaderingen en besprekingen zijn vastgelegd in de notulen van bestuurs-en commissievergaderingen. 
In december 2008 was er een overleg met verzorger Robert Levelink. In maart 2009 vond overleg plaats met 
fysiotherapeut Wouter Ensink, deze biedt de Schoonebeekspelers de gelegenheid om zonder afspraak de 
blessures bij hem te laten verzorgen. Petra Immink uit Zwartemeer meldde zich eerst aan om stage te lopen bij 
Schoonebeek maar trok deze aanmelding wegens studieredenen weer in.  
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Scheidsrechters 

 
Op 21 januari 2009 vond een overleg plaats met de scheidsrechters. Ook het afgelopen seizoen had 
coördinator Raymond Assen weer een zware kluif aan het bezetten van thuiswedstrijden met scheidsrechters. 
En de inkrimping van het korps houdt maar niet op; Jeroen Schwieters en Ruud Levelink besloten om te 
stoppen als scheidsrechter terwijl Johannes Lambers een hartoperatie onderging. Spontane aanmeldingen 
deden zich niet voor zodat de kluif voor Assen dus alleen maar groter wordt. 

Seniorenkader/kaderwerving 

 
In augustus en december 2008 en juni 2009 waren er besprekingen met het seniorenkader.  
De overeenkomst met hoofdtrainer John Sijbom werd op 19 december 2008 met 1 seizoen verlengd en ging het 
3

e
 seizoen in. De B-selectie wordt gedeeltelijk getraind door Peter Striper terwijl  het 3

e
 en 4

e
 onderling de 

trainingen verzorgen; hetzelfde geldt voor de Ov.Senioren op de zondagmorgen. Bianca Heijnen ging Miranda 
Gerdes bij de Dames assisteren. Schoonebeek 3 werd versterkt met Freddy Schwieters 
 

 

Clubblad/Jeugdbijlage/Presentatiegids/TT337/website VVS 

 

Het clubblad verscheen dit seizoen 10 keer, laatste volgnummer was 1057, terwijl de jeugdbijlage 22 keer werd 
verspreid, laatste volgnummer was 370; de bezorgers kregen 24 juni 2009 een attentie aangeboden.  
De website van Schoonebeek werd in een nieuw en moderner jasje gestoken; de site zal aktueel worden 
bijgehouden maar dat betekent ook dat er recente teamfoto’s op moeten worden gepubliceerd.  TT337 blijft hét 
informatiemedium naar de leden toe. De presentatiegids werd in oplage van 355 uitgereikt, waarvan 71 leden in 
de buitendorpen. 

Accommodatie / Klussengroep 

 
Wekelijks, op de vrijdagmiddag, wordt het sportpark onderhouden door de klussengroep. 
De schouw van de gemeente Emmen vond 12 maart 2009 plaats. De uitvoering van de onderhoudstaken 
dient te geschieden door zowel de gemeente alsook door de vereniging. 
De belijning op de parkeerplaats werd opnieuw getrokken en er werd voor de fietsenstalling een molgoot gelegd 
om het regenwater beter af te voeren. De rode draad door het seizoen waren de constante klachten over de 
slecht functionerende douches. Na hevig aandringen werden deze grondig onder handen genomen door de 
gemeente en voldoen deze momenteel naar tevredenheid. In september 2008 bracht Symen Bosma van DvhN 
een rapport uit t.b.v.de rubriek Club Van De Week, met één 7, 5 achten, en 3 negens behaalde 
v.v.Schoonebeek uiterst positieve cijfers.  

Bazar 2009 

 

De bazar werd op 31 januari en 1 februari 2009 voor de 5
e
 keer in de Zwarte Racker gehouden; met de nieuwe 

exploitanten maar nog bekend van eerder,de familie Mölder, werd de bazar voorbereid.  
De bazar 2010 is vastgesteld op zaterdag 30 januari en zondag 31 januari 2010; of dit weer in de Zwarte 
Racker kan plaatsvinden wordt binnenkort duidelijk.. 

Kledinglijn/sponsoring 

 
Het standaardtenue van Schoonebeek is inmiddels in de regio bekend en gewaardeerd. De tenues van het 1

e
, 

2
e
, 3

e
, 4

e
 en Dames 1 werden gewassen door Johanna’s Wasservice uit Emmercompascuum; helaas heeft zij 

wegens gezondheidsproblemen de werkzaamheden gestaakt. Daar de teams uitermate te spreken zijn over de 
wasregeling werd gezocht naar een alternatief. Wat ver weg leek, bleek ineens ook dichtbij te zijn: Paulien 
Leferink neemt de tenues serieus en zakelijk ter hand, onder de naam W.S.L. Was Service Leferink is de 
wassalon inmiddels ingericht en hebben de eerste tenues al een wasbeurt gehad. De begeleiding van het 1

e
 

elftal kreeg nieuwe coachjassen van Blancke Metaalbewerking terwijl het 1
e
 elftal zelf nieuwe trainingspakken 

van genoemde sponsor kreeg aangeboden. 
Van de SHELL werd via Berend Schwieters een donatie ontvangen, in het kader van de VOEKS-regeling. 
Bouwbedrijf Striper zegde een gedeelte van de sponsorovereenkomst op maar na overleg met een 
bestuursdelegatie werd weer een hernieuwde en zelfs verbeterde overeenkomst tussen beide partijen 
afgesloten. De gemeente waardeerde de inzet van de vele vrijwilligers in de gemeente dermate dat zij een 
waarderingsubsidie ter beschikking stelde. Vanzelfsprekend diende ook v.v.Schoonebeek een verzoek in. 
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Seizoeneinde 

 
Op zondag 3 mei werd het seizoen w.b.het 1

e
 en de supporters afgesloten met een gezellige nazit; origineel 

was dit keer een smakelijk zwien aan het spit; eenmansband Chris Oost verzorgde de muziek. 
De 35

e
 finale van het 12 Apostelentoernooi werd in 2009 (wederom) gewonnen door de Natur Jungs en zullen 

de 12 Apostelen dus moeten zorgen voor een nieuwe wisselbeker.Zaterdag 20 juni werd de medewerkersdag 
gehouden; traditioneel met een fietstocht door Duitsland met een enkele regenbui en een uitstekend verzorgd 
buffet door de Zwarte Racker.De bestuursreis vond in 2009 niet plaats; de agenda’s konden niet op elkaar 
afgestemd worden zodat men niet compleet in de bus kon stappen 
 
 
Tenslotte 
 
Ter afsluiting wens ik alle geblesseerde spelers alsnog een voorspoedig herstel en bedank ik alle 
spelers,medewerkers, en sponsors voor hun inzet van het afgelopen seizoen en vertrouw daar op ook in het 
lopende seizoen. Er zijn meer en belangrijkere zaken in de wereld dan voetbal maar toch hierbij een verzoek 
om een doordachte afweging te maken indien er een keuze moet worden gemaakt; denk aan het teamverband. 
Punten in mindering als straf voor het afzeggen van wedstrijden zoals afgelopen seizoen, zal het lopende 
seizoen hopelijk niet meer voorkomen.  
In de hoop dat alle teams zijn voorzien van voldoende begeleiding en rekenend op goede en sportieve 
resultaten sluit ik hierbij het jaarverslag 2008/2009 af. 
 
 
Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 5 oktober 2009 
 


