
 
JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2012/2013        -        V.V.SCHOONEBEEK 
 
Sportieve terugblik 
 
Weer is er een seizoen voorbij en blikken wij via een jaarverslag nog even terug op de sportieve resultaten. 
Met een nieuwe trainer voor de hoofdmacht en de meeste teams voorzien van voldoende begeleiding, 
spelerspassen, en voorzien van een tenue, gingen de Schoonebeekteams (en SWB) weer goed georganiseerd 
van start. De jonge lichting van Schoonebeek 1 moest even wennen aan de strakke discipline en de 
vasthoudende speelwijze van nieuwe trainer Harm Kiers. De bekercompetitie was voor Schoonebeek na 3 
verloren wedstrijden al snel gespeeld( Emmen 2, Bellingwolde,en Valthermond). De reguliere competitie werd 
geopend met een pover 1-1 gelijkspel tegen uteindelijke degradant Weerdinge. Opvallend is dan ook dat een 
week later met 4-1 werd gewonnen van kampioen BATO, van wie ook de uitwedstrijd werd gewonnen. Daarna 
volgden 5 nederlagen op rij en kon pas tegen Heiligerlee weer een 4-1 thuisoverwinning worden geboekt.  
De overwinning leek Schoonebeek op het goede spoor te hebben gezet. Een gelijkspel tegen Eext en een 
overwinning tegen EHS'85 zou volgen. Schoonebeek dacht de opgaande lijn uit tegen Bareveld, nog zonder 
punt, nog voor de winterstop met een vanzelfsprekende zege af te sluiten maar kreeg het deksel op de neus,  
2-0 verlies. Inmiddels had Michel Tienstra aangekondigd wegens aanhoudende fysieke nasleep niet meer op 
het hoogste nivo te kunnen blijven presteren. Met een goed gevoel voor timing bleek Ralph Levelink weer 
speelklaar te zijn en nam hij de libero-positie in van Tienstra.  
De lopende overeenkomst met trainer Harm Kiers werd met één seizoen verlengd en op 15 februari 2013 
ondertekend. 
Een lange winterstop zou volgen, pas begin maart 2013 werd er weer een volledige speelronde gespeeld.  
Echter tussendoor terwijl bijna alles was afgelast, was het toch BATO dat Schoonebeek in slagregen en 
snijdende kou op 3 februari 2013 wenste te bestrijden. Zij kwamen letterlijk van een koude kermis thuis want 
Schoonebeek won aldaar met 1-3. Vanaf begin maart zette Schoonebeek een goede serie neer. 
SVBC 5-1, Gass.nijveen 4-1, Pekelder Boys 3-3, Eext 3-0, Valther Boys 3-4. Het draaide lang mee in de strijd 
om de 3e periode maar door nederlagen tegen EHS'85, Alteveer en met name tegen Weerdinge haakte 
Schoonebeek af. Schoonebeek nam nog wel revanche op Bareveld (4-0) op 12 mei 2013, voor aanvang werd 
afscheid genomen van speler Michel Tienstra en leider Harrie Huser. Schoonebeek 1 sloot het seizoen af met 
een verdienstelijk gelijkspel (2-2) uit tegen Pekelder Boys.Uiteindelijk waren de inspanningen goed voor een 8e 
plaats in de eindrangschikking ( 26  11  4  11  37  58-49). 
Schoonebeek 2 draaide een uitstekend seizoen, van de 22 wedstrijden werden maar liefst 16 in winst omgezet, 
daarnaast nog 1 gelijk en 5 nederlagen. Aan de promotie/degradatieregeling werd niet gedacht maar 
gaandeweg men punten bijeengaarde kwam ook de P/D-regeling op tafel en drong het bij velen door dat ook 
een 2e plaats goed was voor promotie, hetgeen geschiedde. De onderlinge wedstrijden tegen uiteindelijk 
kampioen Zwartemeerse Boys 2 werden uit met 1-3 gewonnen én met dezelfde cijfers thuis verloren. De 2e 
plaats gaf echter ook recht op promotie waarmee Harrie Bosch na zijn eerste seizoen als leider met 
Schoonebeek 2 volgend seizoen in de A-categorie uitkomt. (22  16  1  5  49  73-42)  
Het met routine en ervaring doorspekte Schoonebeek 3 speelde zich doelpuntrijk ( met 85 dpt de meest 
scorende ploeg) naar wederom een kampioenschap. Het stond slechts één nederlaag toe (Zwartemeer 4 4-2). 
Als rode draad liep de halverwege gestaakte uitwedstrijd tegen concurrent Dalen 3 door de ranglijst. Beide 
teams werden echter vrijgesproken en de 1-2 ruststand in het voordeel van Schoonebeek 3 werd als eindstand 
opgenomen. Zondag 9 juni 2013 plaatste Schoonebeek 3 de kroon op het seizoen door af te rekenen met 
Dalen 3 (2-1) en de kampioenstitel binnen te halen. ( 20  15  4  1  49  85-31) 
Met één overwinning (wel even met 6-1 tegen JVV) en één gelijkspel (2-2 KSC 3) behaalde Schoonebeek 4  
4 punten en moest de andere 11 teams in hun klasse voor laten gaan op de ranglijst. (20  1  1  18  4  20-86) 
Sander van der Meer brak op 30 september 2012 tegen DSC'65 zijn been en moest zich noodgedwongen 
afmelden als spelend lid. 
Vrouwen 1 kon het ook in de degradatiepoule niet bolwerken en zou eigenlijk degraderen. Op verzoek werd 
men voor het komende seizoen toch gehandhaafd in 4e klasse. 
Alle eindstanden van seizoen 2012-2013 zijn te bekijken op www.vvschoonebeek.nl en KNVB Noord.nl 

Ontvallen leden 

 
Op 27 maart 2013 overleed speler van het 4e elftal Tom Schepers, slechts 22 jaar. De uitvaartdienst werd door 
3 bestuursleden bijgewoond. Op 12 april 2013 overleed bestuurslid Jo Wubbels op 59-jarige leeftijd. Na zijn 
actieve carrière als doelman van Schoonebeek 1 en 2 trad hij op 2 oktober 1995 toe tot het bestuur. Hij gaf 
medewerking aan talrijke klussen op de accommodatie, en was een toegewijd gastheer voor bezoekende 
verenigingen.   



 

Jeugd/SWB 

 
Het samenwerkingsverband tussen Schoonebeek en Weiteveense Boys,SWB, beleefde haar 10e seizoen 
De SWB-A-junioren eindigden op 8ee plaats met de cijfers 22  6  4  12  22  48-70. Als toetje speelde het een 
halve bekerfinale tegen Nieuw Buinen; de bijna 200 toeschouwers kregen een boeiende wedstrijd 
voorgeschoteld die uiteindelijk door Nieuw Buinen werd gewonnen met 1-2. SWB B1 eindigde op een 
verdienstelijke 5e plaats (13  7  1  5  22 44-28). SWB B2 behoorde tot de teams die na de 1e seizoenhelft in 
aanmerking kwamen voor een herindeling in klasse en B2 werd daarop ongeslagen kampioen (10  8  2  0  26  
70-20) SWB C1 en C2 eindigden beiden op een voorlaatste plaats. 
Ongeacht de resultaten binnen de lijnen werd de doelstelling “houdt de jeugd aan het voetballen” met succes 
voor ogen gehouden en is de samenwerking nuttig voor doorstroming naar de senioren; herhaaldelijk werden A-
en B-junioren ingezet bij seniorenteams. Niet iedereen was van deze benaderingswijze gecharmeerd. Het 
schaadde de onderlinge communicatie en leidde tot een vertrouwensbreuk op commissienivo.    
De pupillenteams van Schoonebeek presteerden redelijk tot goed; F2 werd kampioen in hu najaarsreeks 
Het wangedrag van de E1-pupillen hetgeen een jeugdleider deed stoppen, werd door het jeugdbestuur in de 
winterstop kritisch besproken.De Meisjes B-junioren eindigden in de middenmoot. 
Het jeugdbestuur organiseerde weer tal van aktiviteiten zoals een verloting, de jeugdlotto, bingo, het 15e 
aktiviteitenweekend, filmmiddag, en een sportolympiade. Het stadionbezoek werd doorgeschoven naar de 
herfst van 2013.  
Op 10 mei 2013 werd een Techniekdag voor de jeugd gehouden; o.a.Peter Striper, Harm Kiers en enkele 
selectiespelers verleenden hun medewerking 
Tijdens het aktiviteitenweekend met extra aandacht i.v.m.het 3e lustrum, werd afscheid genomen van diverse 
jeugdkaderleden en nam de organisatie de complimenten voor een plezierig en goed verlopen jeugdweekend 
dankbaar in ontvangst.  
Een werkgroep werkt periodiek aan het aktualiseren van de (jeugd) beleidsplannen. Van de gemeente werd een 
bedrag aan jeugdsportsubsidie ontvangen.  

 

Overschrijvingen/Ledenmutaties/SportLink 

 
Van SVV'04 kwam B-junior Tim Slomp over en liet Lisette Duyndam zich overschrijven van Weiteveense Boys 
naar Schoonebeek VR1. Hein Schepers zoekt het voetbalplezier voortaan bij Zwartemeer.  
Sportlink gaat een steeds belangrijkere rol spelen, niet alleen voor de ledenadministratie en penningmeester 
maar volgend seizoen ook voor de leiders. Vanaf 1 augustus 2013 dient het wedstrijdformulier per computer te 
worden ingevuld, het zogenaamde Digitaal Wedstrijd  Formulier. Belangrijk daarbij is dat de spelerspassen 
kunnen worden getoond. 
Alle (post)banknummers zullen komende maanden gewijzigd worden in een zogenaamd IBAN-nummer. 

 

Tuchtzaken 

 

SEIZOEN TOTAAL SCH.BEEK 1 SCH.BEEK 2 OV.SEN/SWB 
 OW + ROOD    
     

2009 / 2010 40 36 4 0 
     

2010 / 2011 44 40 3 1 
     

2011 / 2012 35 28 3 4 
     

2012 / 2013 51 + 2 42 + 1 3 7 
 
 
Een fikse verhoging van het aantal OW t.o.v.2011/2012; van de 53 kaarten werd o.a.Commentaar op de leiding 
met 11 OW bestraft en voor Ongeoorloofd ten val brengen werden 24 OW uitgedeeld. 



Zaalvoetbal  

 
Het ZV-Ossehal van september 2012 tm april 2013 (64 uren) werd wederom geteisterd door veel niet gespeelde 
wedstrijden; reden voor de organisatie om na 10 jaar voortaan af te zien van zaalvoetbal in de Ossehal. 
Schoonebeek 1 nam deel aan het 36e ProtosWeeringzaaltoernooi (Veenoord); het verloor de 4 
poulewedstrijden hetgeen na de 1e ronde alweer einde toernooi betekende. 
De jeugd en senioren van v.v.Schoonebeek en SWB benutten 78 uren de Ossehal, niet alleen voor zaalvoetbal 
maar ook voor de sportolympiade en voor het vrouwenzaalvoetbaltoernooi;  
In hun bijna geheel zelfstandig georganiseerde zaaltoernooi prolongeerde Vrouwen 1 de 1e plaats van 2012 en 
Vrouwen 2 eindigde als 4e.  
Het Krat'81 zaaltoernooi 2013 werd, evenals in 2012, gewonnen door de Naturjungs, .  
 

Kantine  

 
De proef om de kantine ook op woensdagavond te openen werd na 1 à 2 keer beëindigd, er bleek toch geen 
belangstelling voor te zijn.  
De standenborden werden niet bijgehouden door de teams terwijl de naamplaatjes toch een kostbare zaak was. 
De borden werden weer verwijderd en in de plaats kwam een beeldscherm dat via een rechtstreekse verbinding 
met Sportlink de standen snel en bijgewerkt presenteert. 
In de massageruimte werd een AED-apparaat opgehangen, het onderhoud wordt opgenomen in een 
overeenkomst met Dorpsbelangen. Jenny Steffens verzorgde 2 demo-avonden. Van het verplaatsen van de 
rookcabine werd uiteindelijk afgezien.  
T.b.v.energiebesparing werden de platen in het systeemplafond afgedekt.  
In het belang van een verruiming in de  bezetting achter de bar werd overwogen om selectiespelers in te zetten   
De nieuwe Drank-en Horecawet is per 1-1-2013 ingegaan. Ook aan v.v.Schoonebeek werd een vergunning 
verleend. Horecagelegenheden staan voortaan onder rechtstreeks toezicht van de burgemeester. O.a.zal 
controle op openingstijden, leeftijdsgrenzen, en bevoegdheden aangescherpt worden. De leeftijdsgrens voor 
koop en nuttigen van alcohol wordt 1 januari 2014 verhoogd naar 18 jaar. Om de sluitingstijden aan te kondigen 
werd een zogenaamd stoplicht boven de bar gemonteerd.  
Levelink Electro plaatste een nieuwe meterkast en renoveerde de bekabeling in de kantine. Er werd een hoog 
energieverbruik geconstateerd. Om het verbruik inzichtelijk te houden en te bewaken worden maandelijks de 
meterstanden opgenomen en ge-analyseerd.  In januari werden de brandblussers vervangen. 
Het koelaggregaat in de koelcel bleek, ondanks een servicebeurt, tegen het einde van het seizoen uitgewerkt. 
In de zomerstop werd in samenwerking met Geert Hendrik Niers een nieuw koelaggregaat gemonteerd, na 
eerst het verrotte plafond te hebben vervangen. In het aanrecht werd een vaatwasmachine geplaatst 
Door het wegvallen van het zaalvoetbal op de zaterdagavond kwamen ook de kantinediensten te vervallen en 
werd het kantinerooster ingericht in 2 dagdelen. Ook de ouders worden aangesteld voor 1 of 2 diensten per 
seizoen.  
Voor diverse verenigingsactiviteiten in 2013 (en 2014) werd een evenementenvergunning bij de Gemeente 
Emmen aangevraagd en verleend.  
De IVA-instructie-avond werd diverse keren uitgesteld en staat nu gepland voor 26 september 2013. 
Aan een sleutelbeheersplan wordt periodiek gesleuteld.  
 

Vergaderingen en overleg 

. 
De ledenvergadering van 15 oktober 2012 werd bijgewoond door slechts 11 leden en een voltallig (9)bestuur.  
Jo Wubbels, Henk Herbers, Raymond Assen verlengden hun zittingstermijn met 3 jaar.  
De contributietarieven en de wasbijdrage bleven ongewijzigd. Maandelijks vond de bestuursvergadering en 
bespreking van de actielijst plaats en periodiek was er overleg met de SWB-commissie, seniorenkader, 
kantinecommissie, PR-commissie, zaalvoetbal,en bazar. Het overleg tussen hoofd-en jeugdbestuur werd 
herhaaldelijk uitgesteld en vond voor het laatst plaats op 24 september 2012. 
De regiovergadering in oktober 2012 werd niet bezocht; op 24 april 2013 bezocht Henk Herbers de 
regiovergadering in Beilen. De laatste regiovergadering wordt 16 oktober 2013 gehouden en daarna wordt 
overgegaan op een andere overleg-en informatiestructuur tussen KNVB en de verenigingen. Penningmeester 
Guus Leferink bezocht op 3 april 2013 een fiscale voorlichtingsavond . Een werkgroep  "2014 Nieuw 
Schoonebeek 200 jaar" verzocht ook v.v.Schoonebeek om een activiteit aan te leveren.  
 

Scheidsrechterszaken 

 
Door KNVB-docent Scheidsrechters Jan Hooge werden in februari 2013 2 pupillenscheidsrechterscursussen 
voor de B-junioren  georganiseerd; Mart Berends, Patrick Heijnen, Martin Dirkes, en Jorik Harbers kregen het 
certificaat Pupillenscheidsrechter uitgereikt. 
Betaald Voetbalscheidsrechter Eric Braamhaar hield op 15 april 2013 een boeiende lezing voor ongeveer 30 
belangstellenden.  
 



Seniorenkader/kaderwerving 

 
In september- en december 2012 en mei 2013 waren er besprekingen met het seniorenkader Heren. 
In juni 2013 volgde een bespreking met het Vrouwen-en Meisjeskader. 
Het gebruik en vervanging van de spelerspassen, en coachmappen verliep zonder problemen. 
Ook het afgelopen seizoen waren de begeleidingsvacatures niet geheel ingevuld. Terwijl de voetbalhobby 
geheel geregeld wordt voor de spelers, zijn er helaas geen (oud)-spelers of leden die zich spontaan aanmelden 
voor een leiders-of grensrechtersfunctie; improviseren blijft steeds noodzakelijk hetgeen niet bevorderlijk is voor 
de rust om een elftal. 
 
Clubblad/Jeugdbijlage/Presentatiegids/TT337/website VVS 
 
Nadat het clubblad sinds oktober 2010 niet meer verscheen, kwam ook de jeugdbijlage dit seizoen maar een 
paar keer uit. De vraag van de redactie om door te gaan met de jeugdbijlage ligt nog steeds bij het bestuur. 
De presentatiegids 2012-2013 verscheen voor de 1e keer in full colour en werd met waardering door de leden 
én sponsors ontvangen en gelezen; ook het programmablad bij thuiswedstrijden verscheen in een herzien en 
kleurrijk uiterlijk. De VVS-website en TT337 blijven nog steeds de belangrijkste informatiebronnen. 
  
Accommodatie / Klussengroep 
 
Bijna elke vrijdagmiddag is de klussengroep bezig met het onderhoud van de accommodatie. Germes Cultuur 
Techniek leverde een offerte aan voor de herbestrating vanaf de parkeerplaats tot aan kantine.  
Van gemeentezijde mag financieel en materieel niets worden verwacht; via Dorpsbelangen werd een bedrag 
aan subsidie binnengehaald. Wegens tijdgebrek en andere prioriteiten werd het bestratingsplan 
vooruitgeschoven. Op 8 maart 2013 vond een schouw van de afd.Sport plaats.  
 

Bazar 2013 

 
De bazar werd 26 en 27 januari 2013 voor de 9e keer in de Zwarte Racker gehouden en kende weer een 
financieel gunstig verloop, ondanks minder ronden met het Rad t.o.v.2012.  Door.winkelsluiting midden 2013 
werd Wesseling Warenhuis voor bazarprijzen voor de laatste keer bezocht.. 

Kledinglijn/sponsoring 

 
Aan een unieke sponsoring- en samenwerkingsrelatie  met Blancke Metaalbewerking kwam na 30 jaar een eind   
In de zomerstop werden diverse nieuwe overeenkomsten afgesloten met een nieuwe hoofdsponsor en diverse 
sub- en tenuesponsors. 
De tenues werden voor het vierde seizoen gewassen door WSL Was Service Leferink; de overeenkomst werd 
ook voor het lopende seizoen verlengd. 
Door een tegenvallende economie grijpt het bedrijfsleven eerder naar opzegging van reclameborden. Door 
goede zakelijke contacten gelukt het toch steeds weer om het aantal reclameborden op peil te houden. 
 

Seizoeneinde 

 
Op zondag 12 mei 2013 werd het seizoen w.b.het 1e elftal en de supporters afgesloten  met een gezellige nazit  
Zaterdag 15 juni 2013 werd de Medewerkersdag gehouden.Teleurgesteld was het bestuur in de deel-
organisatie dat geen fietsroute had gemaakt. George Büter stopte na 25 jaar grensrechterschap en kreeg een 
glazen standaard en bloemen aangeboden. Slim Supermarkt verzorgde weer een smakelijk koud-en 
warmbuffet. 
Na veel heen- en weergeschuif met de datum werd de 38e versie van het 12 Apostelentoernooi op (zondag)  
16 juni 2013 gehouden en gewonnen door Volle Pint. 
De bestuursreis vond op 22 en 23 juni 2013 plaats; een weekend vertier in en om Amsterdam. 
 
Tenslotte 
 
Zonder Respect Geen Voetbal; dat was de stellingname van de KNVB na het door agressief gedrag overlijden 
van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Ook het bestuur van v.v.Schoonebeek benadrukt ten zeerste de 
fatsoensnormen, sportiviteit en respect, bij eigen spelers, kaderleden, ouders, en supporters.    
Ondanks nog enkele leidersvacatures maar rekenend op improvisatietalent in eigen gelederen wens ik alle 
spelers en begeleiding veel plezier en succes voor het komende seizoen. 
 
 
Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, 7 oktober 2013 
 


