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nieuwsbrief SMO september 2019 

-Voorwoord van de voorzitter.... 

Regels, regels en nog eens regels…… Soms word je er gek van, zoveel regels als we met z’n allen hebben 
bedacht. Natuurlijk is het goed dat er regels zijn, zoals bijvoorbeeld verkeersregels. Maar wanneer je een 
boete van €232,- ontvangt voor het overtreden van de maximum snelheid, zoals mij een paar weken geleden 
overkwam, dan baal je ook wel eens van die regels! Op dat moment denk ik dat die regels er vooral voor 
anderen moeten zijn….. Niet voor jou…. 

Zo gaat het ook vaak met de spelregels van het voetbal. Spelers denken dat die niet op hun van toepassing 
zijn. Zo werd ik tijdens het Steenwijker Toren Toernooi nog door een speler aangesproken met “blinde vink”. 
Mijn interpretatie van de regels is dat je dan met rood van het veld mag vertrekken. Hij dacht daar anders 
over….. 

Het nieuwe voetbalseizoen trakteert ons op vele nieuwe spelregels. Alsof er over de oude nog niet genoeg 
discussie was! Haha. Maar het moet gezegd: de nieuwe regels geven meer dynamiek aan het spel. Voor ons 
als scheidsrechters natuurlijk van groot belang alle regels van haver tot gort te kennen. Immers: iemand op 
het veld moet spel(regel)situaties kunnen uitleggen. Want of het nu de oude of de nieuwe spelregels zijn, één 
ding zal niet veranderen: vele spelers en trainers houden er hun eigen interpretatie op na! 

Met sportieve groeten, 

Jan Gerbers 

 

                                              

-Even voorstellen….. 

In de nieuwsbrief van juni jl. heeft onze penningmeester zich als laatste van het  
huidige bestuur aan de leden voorgesteld. Eigenlijk is het nu de beurt aan de leden. Mocht je het leuk vinden 
om jezelf voor te stellen aan de rest van de leden, stuur dan een (Word-bestandje in een) e-mail naar Marcel 
van de Beld. Dan zorgt deze ervoor dat jij de volgende voorsteller bent in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
Misschien ook wel leuk voor je collega's om te weten wie je eigenlijk bent en wat je buiten het arbitreren om 
eigenlijk doet.... We laten ons verrassen! 
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-Nieuwe spelregels.... 

Zoals een ieder weet, zijn er weer een flink aantal nieuwe spelregels voor het seizoen 2018/2019. Velen zijn 
bekende, maar er zijn ook nog vele onbekende regels nieuw/aangepast. Wist JIJ bijvoorbeeld dat het team 
dat de toss verliest tóch de veldkeuze heeft, als de tegenstander voor de aftrap kiest? Benieuwd naar deze en 
ander wijzigingen? Bekijk ze op de website: www.smo-meppel.nl . 

 

                         -Rondje langs de velden bij onze donateursverenigingen.... 

*Bij FC Meppel werden de gele en rode kaarten die de leden kregen, altijd door de vereniging als geheel 
betaald. De kosten hiervoor liepen blijkbaar nogal hoog op. Met ingang van dit seizoen mogen de spelers 
deze kosten weer zelf gaat betalen..... 

 

*Bij SVN'69 hebben ze sinds dit seizoen een "vertrouwenspersoon" aangesteld. Deze persoon is het 
aanspreekpunt voor eenieder die problemen tegen komt binnen de vereniging en die deze  normaliter voor 
zich zou houden. De vertrouwenspersoon staan in nauw contact met de voorzitter. Wat ons betreft een mooi 
initiatief, die misschien gevolg zou moeten vinden bij andere verenigingen.... 

 

*30 Augustus jl. is er een wedstrijd gespeeld tussen vedetten van weleer van vv Hodo en vv Hollandscheveld. 
De opbrengst van deze wedstrijd kwam in zijn geheel ten goede aan de strijd tegen kanker. Een mooie 
samenwerking van deze donateursverenigingen! 

 

*vv Staphorst bestaat dit jaar 60 jaar. Op 4 oktober wordt een feestavond gehouden. 
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*Van 5 t/m 9 augustus jl. werden er al weer voor de 4e keer G-voetbaldagen gehouden bij Alcides. Op het 
programma stonden o.a. trainingen,een  huifkartocht en een bonte avond. Voor belangstellenden is er zelfs 
een aparte website gemaakt, met mooie foto's en verdere info. Op www.gvoetbaldagenalcides.nl kun je 
hierover alles vinden, wat je zoekt.  

 

*In de amateurbijlage van de Stentor van 16 september jl. werd een dug-out test gehouden. Van alle 
voetbalverenigingen uit de regio Zwolle bleek de jury het meest gecharmeerd van de dug-out van  vv 
Willemsoord! Het juryrapport verwoordde het mooi: “Het bouwwerkje is gemetseld (met oog voor de 
zichtlijnen), strak in de groene en witte verf gezet en oogt perfekt. Alleen wat weinig zitplaatsen (5). Maar 
wat maakt het uit? De trainer mag maar 3 x wisselen!”. 

 

                                                       

-Activiteiten van de SMO.... 

*Het wordt ook al weer hoog tijd voor een feestavond voor alle leden van de SMO. 
De feestcommissie is er momenteel druk mee bezig . Dus hou je email goed in de gaten, zodat je niks mist! 

 

 
*19 juni jl. was er weer de jaarlijkse ledenvergadering van de SMO, in herberg "Het Plein"in Meppel. Hierbij 
werd o.a. stil gestaan bij het WK voor dames, promotie/degradatie van de leden, de ontwikkelingen van de 
VAR en natuurlijk kwam ook lief en leed binnen de vereniging aan de orde. Ook kwam het naderende 
aftreden van onze secretaris ter sprake. Een ieder wordt opgeroepen zich beschikbaar te stellen voor een 
eventueel toetreden tot het bestuur. Tegelijkertijd worden Marcel vd Beld en Jan Gerbers voor 2 jaar 
herkozen in het bestuur! Ook worden de financiële zaken binnen de SMO besproken. De leden wordt 
gevraagd thema's voor de Potje Praat avonden in te brengen. Ook het ledenbestand heeft de volledige 
aandacht. 
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Afgelopen seizoen zijn er een aantal leden bijgekomen, maar ook hebben verscheidene leden opgezegd. 
Ook de vergaderlocatie wordt onder de aandacht gebracht. Het bestuur zal dit verder onderzoeken. Ook 
Wessel Prij was er weer. Namens de KNVB beantwoorde hij vragen over o.a. rapportage en eventuele 
cursussen. Hij wordt weer bedankt namens het bestuur, met een presentje. Het was voor een ieder weer een 
zeer leerzame avond, dank aan alle aanwezigen! 

 

 
*In de voorbereiding op het nieuwe seizoen waren er weer veel wedstrijden van onze donateursverenigingen 
die bemand moesten worden. Namens het bestuur is met name Bert Esselbrugge hier heel druk mee 
geweest. Bij deze dan ook grote dank voor alle tijd die je er weer in gestopt hebt, topper! 
Ook dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het arbitreren van bovengenoemde 
wedstrijden. Ook hierbij zien we: de SMO zijn we samen! 

 

                                                 

-COVS…. 

(nog) geen meldingen 

-Samenwerking met SZO en SNO.... 

(nog) geen meldingen 

-Lief en leed... 

Op 17 augustus jl. is op 69-jarige leeftijd de heer L (Lammert). van Eijck overleden. De heer van Eijck was sinds 
2015 erelid van vv Zuidwolde en sinds jaar en dag gewaardeerd lid van de SMO. 
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-Tot Slot... 

Namens het bestuur bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. Wij wensen jullie veel succes en vooral 
veel plezier toe op de velden, het komende seizoen! 

 

 

 

 

 
 
 
 


