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M.b.t. de recreatiecompetitie bij de dames loopt op zich alles naar wens, alleen begint het aantal
deelnemende teams een punt van zorg te worden. Er is wederom een team gestopt waardoor er
nog 15 overblijven. Deze zijn ingedeeld in een 1e klasse van 7 teams en een 2e klasse van 8 teams.
De eerste klasse speelt anderhalve competitie, de 2e klasse een reguliere competitie met een
thuis- en een uitwedstrijd. Om de competitie zo aantrekkelijk mogelijk te houden proberen we,
waar mogelijk, rekening met de wensen van de teams te houden. Om de recreatiecompetitie op
peil te houden zou het mooi zijn dat het aantal teams dus zou uitbreiden. Suggesties of initiatieven
hiertoe zijn uiteraard meer dan welkom. Henriette Scholten is aanspreekpunt en competitieleider
en dat loopt voortreffelijk.
De werkgroep scheidsrechters is zoals altijd op zoek naar scheidsrechters, zowel
regioscheidsrechters als verenigingsscheidsrechters. Vrijwel alle mannen binnen de vereniging zijn
in het bezit van een fluitbewijs (waarmee ze jeugd- en wedstrijden lager dan de promotieklasse
mogen fluiten), maar dit geldt helaas niet voor de dames, daar tellen we er maar 1. Verder hebben
we slechts 4 mensen die in de regio mogen fluiten. We moeten dit seizoen maar 1 scheidsrechter
te leveren aan de bond, maar gezien de ambitie van de vereniging zullen dit er in de toekomst wel
weer meer worden. Dit jaar vullen Leo Blokhuis en Aart-Jan Strijker de scheidsrechtervacature in,
waarvoor ze uiteraard zeer erkentelijk zijn. Gezien het aantal scheidsrechters dat we hebben en
uit welke hoek die scheidsrechters komen, kunnen we in de toekomst echter wel in de problemen
komen, dus het is zaak dat er meer scheidsrechters bijkomen.
We zijn net als vorige jaren nog op zoek naar een nieuwe VSC (Vereniging Scheidsrechters
Coördinator). De belangrijkste taak van deze nieuwe VSC zal bestaan uit het opzetten en bewaken
van een nieuwe structuur om binnen de vereniging scheidsrechters op te leiden. De Nevobo biedt
tegenwoordig mogelijkheden om meer zaken binnen de vereniging te regelen en daar moeten we
gebruik van maken. We zijn van mening dat eigenlijk ieder seniorlid een fluitbewijs dient te
hebben, dus dat zal het startpunt zijn van waaruit we gaan werken. Let op: dat wil niet zeggen dat
die scheidsrechters ook in de regio moeten gaan fluiten, maar we willen ook de kwaliteit van de
mensen die nu moeten fluiten op een hoger niveau brengen, zodat ieder team in Denekamp
gefloten wordt door een gekwalificeerde scheidsrechter. Verder is het natuurlijk een goede zaak
dat eenieder goed op de hoogte is van de spelregels. Het initiatief hiervoor is een tijd terug al
opgepakt, maar kan door een gebrek aan vrijwilligers geen doorgang vinden. Het liefst zien we per
direct een jaarlijkse fluitcursus voor alle A-jeugdleden, om op die manier in de toekomst verder te
kunnen
Als laatste het wedstrijdsecretariaat. Over het geheel genomen gaan de zaken naar wens. De
communicatie met de aanvoerders is goed en op mail wordt doorgaans snel gereageerd. Om het
wedstrijdsecretariaat goed te laten functioneren is medewerking van de aanvoerders echt
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noodzakelijk. Bij deze dan ook een speciaal woord van dank aan onze aanvoerders, het was ook
afgelopen seizoen allemaal prima geregeld, dus ga zo door!
Het digitaal wedstrijdformulier (hierna DWF) wordt nu voor het vierde seizoen standaard
gebruikt bij thuiswedstrijden. Dit bevalt prima en het scheelt het wedstrijdsecretariaat een flinke
hoeveelheid werk.
Twee jaar geleden is de zaalwachtregeling op de kop gegaan en omdat er op zich weinig kritiek op
is geweest, gaan we op deze voet verder. Omdat er nog maar 8 seniorenteams zijn, waarvan ook
nog 2 teams die vrijwel alleen uit jeugd bestaan, is het ondoenlijk de oude zaalwachtregeling te
handhaven, de belasting voor de teams is domweg te groot. Besloten is om de teams alleen nog
maar te laten fluiten en wedstrijdleiding te laten draaien. Tellen gebeurt alleen nog maar voor
Dames 1, 2 en 3. De overige teams moeten zelf zorgen voor het tellen en opzetten en/of opruimen
van de velden. Bij de jeugd is hier een belangrijke rol weggelegd voor de ouders die hier een
begeleidende rol zullen moeten vervullen. Het is helaas de richting die de vereniging uit moet om
nog enigszins kaderfuncties van leden te kunnen verlangen. Het blijft overigens wel een wens om
een vaste groep mensen te hebben die de wedstrijdleiding op zich nemen en als aanspreekpunt
tijdens de wedstrijden op zaterdag dienen. Mocht je hier interesse in hebben, stuur dan een mail
naar competitie@devoko.nl voor verdere info. Uiteraard geldt dit ook voor geïnteresseerde
ouders!
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