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VANUIT HET BESTUUR  
 

  

Het nieuwe bestuur is inmiddels gestart en samen met de nieuwe voorzitter zijn er vele 

plannen voor de komende jaren. Om iedereen nog even op te frissen hier de namen van de 

bestuursleden:  

 

Romario van ’t Land   Voorzitter 

Marianne Wiebes   Wedstrijdsecretaris  

Marjolein Vermeulen   Algemene zaken/wedstrijdtafel/scheidsrechterschema 

Harry van Emmerik   Scheidsrechterszaken/ Vertrouwenspersoon 

Frank Gerritse    Algemeen Bestuurslid (voorzitter hoofdbestuur) 

 

Verderop in deze nieuwsbrief zullen de “nieuwe” bestuursleden zich voorstellen.   

   

Met het oog op de toekomst en natuurlijk de nieuwe sporthal is het tijd voor een uitbreiding 

in onze commissies. Wij zoeken nog mensen voor de feestcommissie en eventuele 

aanvullingen op andere functies. Heb je tijd en zin en heb je goede ideeën? Meld je dan aan 

bij het bestuur.  

 

Inmiddels is de 1e paal de grond in gegaan voor het nieuwe dorpshuis en sporthal! Na jaren 

strijden gaat het dan eindelijk gebeuren.  

 

      
   

   

   

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar en hopen iedereen 

weer met goede (sportieve) moed te zien in het nieuwe jaar.  
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Kerstvakantie 
 

In de kerstvakantie is er GEEN trainen! De trainingen starten weer in de week van 7 januari 

2019. Wel is er nog het jaarlijkse oliebollentoernooi op zondag 30 december 2018. 

Inschrijven of informatie staat op de website en in de ledenapp.  

 

3x3 Basketball  
 

Wij willen vanuit de club graag beginnen met het aanbieden van 3x3 trainingen en 

daaropvolgend deelname aan 3x3 toernooien. Deze toernooien zijn tijdens een 

indoorseizoen en een buiten seizoen. Dit is buiten de reguliere competitie om. Wij zullen in 

de komende maanden gaan inventarissen bij onze leden (vanaf U16) of er interesse is in 

deelname hieraan. Let wel: Dit zal een kleine extra betaling inhouden om deelname aan 

toernooien en de trainers te betalen. Hoe dit verder ingevuld zal gaan worden is nog niet 

duidelijk maar heb je tijd en zin praat erover met elkaar en meld je bij Romario of 

Marjolein. Aanmelden kan ook per mail: vermeulen74@ziggo.nl.  

  

 

COMMUNICATIE 

 
Wij hebben inmiddels de mail/whatsapp groepen/website en nu ook weer de nieuwsbrief. 

Wellicht teveel maar toch ook echt nodig! Wij willen onze leden vanuit alle kanten 

informeren. De nieuwsbrief zal ook vermeld worden op de website. Heb jij nieuwtjes of 

ideeën die je graag in de nieuwbrief terug wilt zien? Laat het ons dan weten! Zit je niet in de 

ledenapp maar wil je er wel in? Stuur dan even een berichtje naar Marjolein. Wil je niet in de 

ledenapp dan is het fluit- en tafelschema op de website leidend (deze is altijd bijgewerkt 1 

week voor de wedstrijden).  

 

WEDSTRIJDSCHEMA 

 
Het scheidsrechter en wedstrijdtafelschema zal 1 week van tevoren worden 

gecommuniceerd via de leden-app. Het definitieve schema staat 1 week van tevoren ook op 

de website.  
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Gaag willen wij jullie nogmaals bekend maken met onderstaande regels: 

  

• Noteer wanneer jij aan de beurt bent! Het niet komen opdagen voor een taak brengt 

met zich mee dat je de eerstvolgende wedstrijd niet kan spelen!  

• Kan je niet, dan zorg je zelf voor vervanging. Dit geef je door aan Marjolein Vermeulen 

(06-18533585). 

 

SCHEIDSRECHTERS 

 

 
Zoals bij vele verenigingen het geval is ‘is het roeien met de riemen die we hebben’ wat 

betreft onze scheidsrechters. De huidige scheidsrechters zijn zwaar belast en fluiten bijna 

wekelijks. Om dit “probleem” op te lossen zal er vanaf januari 2019 ingezet worden op het 

inzetten van meerdere scheidsrechters. De U18 heeft de eerste helft van het seizoen een 

aantal malen gefloten met een ervaren scheidsrechter bij U12 en U14 wedstrijden. Vanaf de 

tweede helft zal dit ook gedaan worden door de U16-1. Ook zij zullen worden ingezet voor 

het fluiten. In het lopende seizoen zal Harry zich bezig houden met de opleidingen voor 

scheidsrechters. Wij gaan als vereniging een scheidsrechteropleiding aanvragen voor elk 

spelend lid vanaf de U16-1 en hoger (ook de leden die nog niet eerder geslaagd zijn voor hun 

scheidsrechtersopleiding). Wij verwachten dat vele handen licht werk maken en dat 

iedereen hierdoor minder belast zal gaan worden. Er zal een scheidsrechterbeleid worden 

gemaakt en deze zal kenbaar worden gemaakt aan de (op te leiden) scheidsrechters en de 

bestaande scheidsrechters.  

 

NAJAARSKAMPIOENEN 

 

De eerste kampioenen zijn alweer een feit. De U14 heeft de najaar competitie 

afgesloten met een eerste plek! Gefeliciteerd Toppers. De U14 zal met ingang van januari 

2019 gaan spelen als U16-2 team. Wij wensen hun veel succes!  

 

De U18 is wederom kampioen geworden in de najaar competitie. 1,5 jaar lang zijn zij op 1 

wedstrijd na ongeslagen. Daarom vond de bond het tijd om deze jongens een paar stappen 

omhoog te zetten. Vanaf januari zullen zij spelen in de 1e klasse! Een knappe prestatie 

aangezien dit (tot nu toe) het hoogste niveau is wat bereikt is met onze afdeling!  

Zet hem op boys!  
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EVEN VOORSTELLEN

 
  

 
 

Mijn naam is Marjolein Vermeulen, moeder van 2 zoons (20/15 jaar) waarvan de jongste 

Jayden speelt bij de U18-1. Ik ben getrouwd en woonachtig in Lijnden en werkzaam als 

officemanager in Diemen op een basisschool.  

Sinds Jayden is gestopt met voetballen en de keuze heeft gemaakt om te basketballen ben ik 

aanwezig bij sv Christofoor. Geboren en getogen in Zwanenburg moesten we natuurlijk 

kiezen voor een vereniging in “mijn” dorp. Zelf had ik niks met het basketballen omdat mijn 

leven altijd draaide om handbal (zelf jarenlang gedaan) en het voetbal van mijn zonen en 

man. Maar ik moet zeggen het spelletje “groeit” mijn leven in. Sinds eind vorig seizoen ben 

ik gevraagd om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Daar ben ik algemeen lid (een soort 

van officemanager/manusje van alles) en houd ik mij bezig met het tafel- en fluitschema. 

Heb je vragen of wil je meer van mij weten? Spreek mij dan eens aan bij een van de 

thuiswedstrijden.   

 

 

Even voorstellen, onze vertrouwenspersoon/scheidsrechterszaken 

 
Ik ben Harry v. Emmerik. De meeste mensen kennen mij wel, omdat ik sinds 2 jaar speler ben 

van het eerste herenteam. Daarnaast ben ik ook als scheidsrechter actief en fluit ik 

traditioneel altijd de wedstrijd die voor mijn eigen wedstrijd gespeeld wordt. Voor verdere 

info omtrent mijn persoontje, verwijs ik je naar de onderste alinea.  

Onlangs is mij gevraagd om zitting te nemen in het dagelijks bestuur, in de rol van 

vertrouwenspersoon. Deze “nevenfunctie” bekleed ik in het dagelijks leven ook bij de 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar heb ik al zo’n 50 casussen behandeld (and still 

counting).  

Daarnaast geef ik leiding aan drie re-integratiecentra met zo’n 30 werknemers.  
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Vertrouwenspersoon gaat mede over eerlijkheid. Laat ik eerlijk met jullie zijn; ik vind deze 

functie niet bepaald leuk maar wel heel belangrijk. Het is belangrijk dat jullie, je veilig voelen 

en dat ouders met een gerust hart hun kind aan onze vereniging toevertrouwen, weten dat 

er voor wordt gezorgd dat hen niets overkomt. Sport is ontspanning en als bestuur willen wij 

jullie deze ontspanning bieden. Tijdens het basketballen lukt dit vaak wel, maar met name 

tijdens het fluiten worden scheidsrechters soms uitgescholden, bedreigd en zelfs geslagen. 

Volstrekt ontoelaatbaar wat mij betreft.  

De komende tijd wil ik mij mede bezig houden met het begeleiden van de nieuwe 

scheidsrechters (vanaf u16) en gesprekken aangaan met mensen die zich geregeld schuldig 

maken aan diskwalificerende- en onsportieve fouten en zich niet houden aan hun 

kadertaken.  

Mensen die om wat voor reden dan ook lijdensdruk ervaren zijn bij mij aan het goede adres. 

Dat zijn dus ook mensen die worden gecriminaliseerd voordat er zorgvuldig onderzoek is 

gedaan. Ik merk in de praktijk vaak dat mensen schade oplopen omdat ze vals beschuldigd 

worden. Voor allen wie deze schoen past, ben ik als volgt bereikbaar:   

 

Harry van Emmerik, VCP      M 06-50030504 @ harry.emmerik@zonnet.nl 

 

De laatste alinea zal ik gebruiken om iets meer over mijzelf te vertellen, hopelijk werkt dit 

drempelverlagend in mijn rol als VCP. Ik kan het haast niet uit mijn pen krijgen, maar ik ben 

inmiddels 47 jaar, gelukkig getrouwd met Sonja en vader van dochter Esmée en zoon Kobe 

(Bryant).  Ik heb altijd extreem gesport, maar de laatste jaren houd ik mij alleen nog actief 

bezig met Basketbal, Beachrugby (zomer) en kickboxen (winter). Ik ben mij er overigens van 

bewust dat mijn lichaam dit verhaal niet meer lijkt te ondersteunen.  

 


