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De eerste belijning is weer aangebracht

Aan het begin van elk seizoen wordt de eerste belijning door een professioneel bedrijf aangebracht m.b.v. een
robot. Deze brengt de lijnen exact aan met behulp van GPS. Daarna worden de lijnen gekalkt (overgetrokken)
door Guido Groenhart en Anne Jongsma

Het Coronatijdperk
Het is een rare tijd…. Hoe vaak hebben we dat in de afgelopen maanden al niet gehoord.
Maar het is wel de waarheid! Een heel klein organisme, met het blote oog niet te zien, houdt heel 2020 de
wereld al in zijn greep. Het beïnvloedt ons functioneren, onze omgang met elkaar, onze sportieve bezigheden,
en wat al niet meer.
Laten we er één onderdeel uitlichten: onze sportieve bezigheden. Sport of sportief bezig zijn is goed voor
iedereen. Wanneer dit, door welke omstandigheid dan ook, per direct wordt gestopt heeft dat best wel
impact.
Sport staat voor ontspanning, lichamelijk bezig zijn, sociale contacten opbouwen, jezelf verbeteren, maar
vooral voor plezier en saamhorigheid. Zodra dit niet meer mogelijk is word je redelijk beperkt in een gedeelte
van je leven.
Ook binnen onze voetbalvereniging hebben de gevolgen van het rondwarende virus hun sporen nagelaten.
Gelukkig niet in de vorm van besmettingen, maar wel in de vorm van heel veel nieuwe regels en
voorzorgsmaatregelen. In deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2020-2021 wordt hieraan uiteraard de
nodige aandacht besteed.
Maar wat we vooral weer in onze nieuwsbrief naar voren willen laten komen zijn de wedstrijdverslagen, de
foto’s, de verhalen van onze vrijwilligers en jeugdleden en wat er allemaal te doen is bij onze club.
We mogen weer voetballen. Laten we er een mooi seizoen van maken en dit delen met al onze leden.
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Start nieuwe seizoen
We mogen weer! Dit weekend is de start van de competitie 2020/’21!
De afgelopen weken is er door een kleine groep vrijwilligers keihard gewerkt alles “corona proof” te maken. Het gaat dan
over het opstellen van nieuwe regels en richtlijnen. Het herinrichten van de kantine en de looproute en bewegwijzering
op het sportpark.
Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, heel erg bedankt!
Het nieuwe 1.5m sportcomplex zal voor iedereen even wennen zijn! Er zullen situaties zijn die vraagtekens oproepen of
situaties die mogelijk later aangepast zullen worden.
We vragen u begrip te hebben voor sommige ogende overdreven regels. Deze zijn echter niet voor niets bepaald maar
om uw gezondheid te kunnen waarborgen.
Houd je aan de regels (op ons sportcomplex en bij anderen) en wees je ook bewust dat je een voorbeeld bent voor de
club!
Jouw gedrag op ons complex en bij andere verenigingen wordt in deze tijd door anderen beoordeeld.
Wanneer jij je niet meewerkend opstelt beschadig je niet alleen jouw eigen imago maar ook die van onze club!!
Stel je daarom flexibel op want het belangrijkste is immers dat we weer kunnen voetballen!!!
Laten we er met z’n allen er voor zorgen dat het volledige seizoen kunnen voetballen en er een mooi seizoen van
maken!!
Namens het bestuur,
Roderik Prins
Secretaris
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Vrijwilliger uitgelicht
Mijn naam is: Toos Martens
Leeftijd: Ik ben 53 jaar oud/jong
Ik doe voor werk: Administrateur/Personeelszaken bij hotel van der Valk Wolvega-Heerenveen

Vrijwilliger
Hoe lang ik al vrijwilligerswerk voor Smilde’94 doe: Sinds begin 2011 zijn we verbonden aan de vereniging door mijn dochter Tara.
Tot aan de zomer van 2019 is zij lid geweest bij Smilde’94. Sinds ruim een jaar geleden heeft zij de overstap gemaakt naar FC Assen.
Door haar ben ik bij het leuke en gezellige vrouwenrecreantenteam terecht gekomen, waar ik iedere maandagavond mee samen
train. Nadat ik jaren voor de BMX-vereniging in Assen vrijwilligerswerk had gedaan, vond ik het tijd om over te stappen op wat anders
en ben bij Smilde’94 terecht gekomen. Ik denk dat ik nu zo’n 5 jaar vrijwilligerswerk bij de club doe.

Wat ik precies doe: Ik ben begonnen als leider bij het team waar Tara in voetbalde. Dit heb ik 3 jaar gedaan. Daarnaast heb ik een
tijdje in de jeugdcommissie gezeten en ben ik jeugdcoördinator geweest. Dit heb ik echter eerder dan gepland moeten stoppen,
omdat Tara naar FC Assen is gegaan. Ik vond het erg moeilijk om de jeugd te vertegenwoordiger terwijl ik zelf geen kind meer op de
club heb zitten. Nu help ik alleen nog mee bij het invullen van de Nieuwsbrief.

Met wie ik zoal samenwerk: In de redactie van de nieuwsbrief zitten ook Roderik Prins, Arjan Bruggink en Kevin Robbemont.

Wat ik leuk vind aan mijn vrijwilligerswerk: Tja, het is altijd leuk om iets voor een vereniging te doen. Je krijgt contact met andere
mensen en van wat je ook doet, leer je altijd weer iets.

Wat ik graag nog zou betekenen voor de club: Daar heb ik nog niet echt over nagedacht, maar de toekomst zal dat uitwijzen.

Wat ik een voordeel vind aan het doen van vrijwilligerswerk voor de club: Dat antwoord staat eigenlijk al hierboven bij wat ik leuk
vind aan het vrijwilligerswerk.

Naast de club helpen doe ik ook nog: Ben ik DNS-jurylid bij de BMX en coördineer ik het onderhoud bij het crossbaantje op het
evenemententerrein in Smilde.

Mijn grootste blunder: Die zijn er teveel om op te noemen!
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Nieuws vanuit de jeugdcommissie.
Na maanden geen wedstrijden gespeeld te hebben en trainingen 1 x in de week met coronamaatregelen, is het nieuwe
seizoen weer begonnen met gelukkig weer wedstrijden spelen en kunnen we sinds kort ook weer 2x in de week trainen.
Zowel bij de wedstrijden als bij trainingen zijn nog steeds coronamaatregelen van kracht. Elk lid is daar via de mail van op
de hoogte gebracht door de secretaris. Ook is de informatie terug te vinden op de website. Mocht u alle informatie
gemist hebben mail dan even naar jeugd@smilde94.nl Wij zullen u dan de benodigde info toesturen.
Op dit moment zijn alle jeugdteams voorzien van trainers en leiders. Super fijn!
De emailgroepen die de vereniging gebruikt om ouders van de jeugdleden te voorzien van informatie zoals bijv. deze
nieuwsbrief, zijn voor dit seizoen ook gemaakt. Als nu blijkt dat u de informatie niet krijgt of u wilt een ander emailadres
opgeven, stuur dan even een mailtje naar yvonne@smilde94.nl
Kantinerooster is weer gemaakt en gepubliceerd op de website, net als voorgaande jaren. Dit rooster zal steeds
bijgewerkt worden. Houdt dus regelmatig de website in de gaten.
Op het sportcomplex is een looproute aangelegd voor de wedstrijddagen. Dringend verzoek om de borden/pijlen te
volgen. Attendeer elkaar daar ook op. De fietsenstalling is tijdelijk geplaatst aan de kant van de grote parkeerplaats bij
Jan Radix. Zie ook de plattegrond op de website.
De scheidsrechterscommissie zal wekelijks proberen om bij de teams van JO11 en hoger een scheidsrechter aan te
stellen. De teams JO8 t/m JO10 zijn een spelbegeleider nodig, deze kan ook door ouders worden ingevuld.
Spelbegeleider is anders dan scheidsrechter.
Mocht het niet lukken om een scheidsrechter aan te stellen voor een wedstrijd dan worden de leiders daarvan op de
hoogte gebracht en zal de scheidsrechter uit het team moeten komen.
Er zijn plannen om een scheidsrechtercursus te gaan geven in samenwerking met de KNVB. Door de corona is dit
opgeschoven, zoals het er nu naar uit ziet, naar voorjaar 2021
Eventuele vragen over een cursus of meer informatie over de spelbegeleider mogen gesteld worden via
scheidsrechter@smilde94.nl

Er zijn nog een aantal vacatures binnen de jeugdafdeling. Deze zijn terug te vinden op de website. Eén willen we als
jeugdcommissie benoemen; Gastheer of gastvrouw zijn tijdens de wedstrijden van de jeugd.
Als vereniging geef je een visitekaartje af als de tegenstanders, en natuurlijk ook ons eigen publiek, gastvrij worden
ontvangen, wegwijs worden gemaakt op het sportcomplex. Een gastheer of gastvrouw is gewoon onmisbaar. Wilt u meer
weten over deze functie of denkt u dat wil ik wel worden dan kunt u een mail sturen aan gastvrouw-heer@smilde94.nl
Vele handen maken licht werk!
Tot slot:
Blijf gezond, houd afstand van elkaar, volg de maatregelen zoals de vereniging deze heeft opgesteld, houd vol, en let een
beetje op elkaar.
De jeugdcommissie.
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Spelregelquiz
Vraag 1.
Bij de uitvoering van een strafschop komt een doelverdediger veel te snel naar voren gelopen en hij stopt de bal, die
vervolgens voor de voeten van een speler van de tegenpartij terecht komt, die op hetzelfde moment duidelijk te vroeg is
toegelopen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A. Hij fluit af, toont de doelverdediger een gele kaart en laat de strafschop overnemen.
B. Hij fluit af, toont de doelverdediger én de speler een gele kaart en laat de strafschop overnemen.
C. Hij fluit af en laat de strafschop overnemen.
D. Hij fluit af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal voor de doelverdediger.
Het juiste antwoord is B
Toelichting: Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan, en de strafschop wordt
gemist of tegengehouden, dan wordt de strafschop overgenomen en ontvangen beide spelers een waarschuwing.

Vraag 2.
Bij een schot op doel dreigt de bal hoog in het verlaten doel van partij A te gaan, omdat de doelverdediger enkele meters
voor zijn doel op de grond ligt. Een wisselspeler van partij A, die in de buurt van het doel aan het warmlopen is, ziet het
gevaar, loopt het doelgebied in en kopt de bal over het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A. Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een gele kaart tonen.
B. Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een rode kaart tonen.
C. De wisselspeler een rode kaart tonen en het spel laten hervatten met een strafschop.
D. De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal voor de doelverdediger.
Het juiste antwoord is C.
Toelichting: zie het schema met overtredingen binnen en buiten het speelveld.

Zelf een stukje schrijven voor de nieuwsbrief?
Ook jij kan een (nieuws)berichtje/artikel/column/strip of iets anders schrijven/maken voor de nieuwsbrief! Stuur voor de
donderdag dat er een nieuwsbrief uitkomt jouw stukje naar redactie@smilde94.nl en wij plaatsen jouw stukje in de
nieuwsbrief.
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NU OOK 7x7 damesvoetbal !!
Zit je met weekendwerk op zaterdag of zondag?!
Heb je het druk met de studie?!
Maar wil je toch nog graag voetballen?!
Dan is 7x7 damesvoetbal misschien wel iets voor jou!!
Met ingang van het seizoen 2020/’21 is het mogelijk om bij v.v. Smilde’94 op vrijdagavond te voetballen.
Wat houdt dit nu precies in?
Niet elke zaterdag of zondag een verplichting, maar 6 avonden voetballen in het jaar.
4 vrijdagavonden in het voorjaar (september-oktober-november)
4 vrijdagavonden in het najaar (maart-april-mei).
Elke maand 1 vrijdagavond.
Iedere reeks (voor of najaar) wordt er gespeeld in competitieverband met (vaak) 3 tegenstanders.
Iedere vrijdagavond wordt bij een andere vereniging gespeeld en wordt er een toernooivorm gespeeld van 3x 7x7
voetbal op een half veld.
Wat zijn de regels?
Er wordt gespeeld in zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen
sprake. Het maken van slidings is niet toegestaan.
Wedstrijdduur
De totale speelduur van de wedstrijden (halve competitie) is 60 minuten. Het aantal teams waaruit de poule bestaat,
bepaalt de speelduur per wedstrijd.
- 3 teams: wedstrijden duren 30 minuten
- 4 teams: wedstrijden duren 20 minuten
- 5 teams: wedstrijden duren 15 minuten
In een wedstrijd wordt niet gewisseld van speelhelft
Wedstrijdleiding
De organiserende vereniging beslist na overleg met betrokken teams of deze nodig is. Er wordt niet gespeeld met
assistent-scheidsrechters (grensrechters).
Benodigdheden.
Voor deze voetbal vorm is lidmaatschap van Smilde'94 en KNVB vereist.
De ervaring leert dat een 7x7 team toch wel minimaal uit 10 personen moet bestaan.
Lijkt dit je iets? Alleen of samen met jouw vriendinnen, of oud teamgenoten?
Geef je dan op via info@smilde94.nl
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Bedankt voor het lezen en tot de volgende nieuwsbrief!
KANTINEROOSTER
5 sep

Volgende nieuwsbrief: 18-09-2020
6 sep

Wedstrijdverslag inleveren door: JO9-1
Leider(s): Elma Middelbos

08:00 – 10:00

JO9-1

10:00 – 12:00

JO9-2

12:00 – 15:00

JO17-2

Smilde 2
Smilde 4
Smilde 1

12 sep 08:00 – 10:00

JO10-1

10:00 – 12:00

JO13-1

12:00 – 14:00

JO11-1

Vrijwilliger / Jeugdlid uitgelicht: JO9-2

14:00 – einde
13 sep Smilde 2
Smilde 4
Smilde 1

Redactie
Roderik Prins
Toos Martens
Arjan Bruggink
Kevin Robbemont

Agenda
18-09

Oud papier

16-10

Oud papier

20-11

Oud papier

18-12

Oud papier

Contact
Bestuur:
Bestuur@smilde94.nl
Jeugdcommissie:
Jeugdcommissie@smilde94.nl
Redactie nieuwsbrief: Redactie@smilde94.nl
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