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Jaarverslag scheidsrechtercoördinator 
 
Seizoen 2018-2019 
 
Het afgelopen jaar heeft Bart Stant zijn taken als scheidsrechtercoördinator overgedragen aan 
Jaap Westerhoff en Tim de Haan. Als eerste willen wij, als nieuwe coördinatoren Bart 
bedanken voor zijn inzet en inzicht. 
 
SV Annen heeft nu een scheidsrechter-opleider Tamme Sijpkes, die door de Nevobo is 
opgeleid, om de scheidsrechters binnen SV Annen bij te scholen en up to date te houden 
omtrent de (nieuwe) spelregels. Dat is nieuw en heeft als doel om het instappen als 
scheidsrechter eenvoudig te houden. Elke beginnende scheidsrechter moet nog wel een 
spelregeltest afleggen. 
 
Dit jaar hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd voor scheidsrechters. De eerste 
bijeenkomst werd helaas slecht bezocht. Op 23 april hebben we onder leiding van Tamme 
Sijpkes de spelregels en de praktische kennis nog weer even kunnen oefenen 
 
Op deze avond hebben ook een aantal meisjes van A1 en A2 voor het eerst wat 
wedstrijdsituaties geoefend. Als ze in het nieuwe volleybaljaar 2019-2020 voor het eerst een 
wedstrijd zullen fluiten zullen ze zeker nog begeleid worden door ervaren fluitisten als 
Monique Pennings of Tamme Sijpkes. In totaal zullen er ongeveer 9 nieuwe meisjes volgend 
jaar beschikbaar zijn voor een aantal jeugdwedstrijden. Er stoppen echter ook weer een aantal 
scheidsrechters door studie, verhuizingen of andere redenen. Aan een ieder die stopt: heel 
hartelijk dank voor je bijdrage! We hopen het aantal scheidsrechters volgend jaar stabiel te 
kunnen houden. 
 
Er zijn ook dit jaar weer een aantal plaatsingstoernooien voor de Hoofdklassen voor Meisjes 
A1 en B1 geweest waar Jaap Westerhoff en Sanne Hollander hun bijdrage als scheidsrechter 
hebben geleverd. Die wedstrijden waren in Winschoten en Assen. 
 
Het zaaldienstschema en scheidsrechterschema waren te vinden op de website van de 
vereniging en mooie verbetering.  
 
Tevens is het goed om te melden dat er ook dit seizoen elke thuiswedstrijd weer een 
scheidsrechter van Annen klaar stond om te fluiten. Dit seizoen hebben de meeste 
scheidsrechters ook het witte scheidsrechtertenue gedragen en dat geeft een goede 
uitstraling voor de vereniging. Het wordt wel tijd dat er nieuwe shirts aangeschaft worden. 
Voor een aantal scheidsrechters zijn de beschikbare shirts te klein. De NEVOBO is ook 
overgeschakeld op blauwe shirts ipv de verouderde witte. Het is de bedoeling om voor het 
seizoen 2019-2020 nieuwe shirts aan te schaffen voor algemeen gebruik.  
Onvermijdelijk zijn elk jaar weer verschuivingen en worden wedstrijden verplaatst door 
teams. Daarmee moet er een beroep worden gedaan op de flexibiliteit van onze 
scheidsrechters. Echter nooit tevergeefs. Vaak werd er uitgeweken naar een trainingsavond. 
Wij willen graag alle scheidsrechters bedanken voor de getoonde flexibiliteit en hun 
medewerking om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter.  
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Recreantencompetitie 
Afgelopen jaar heeft de recreantencommissie niet de vraag gesteld om scheidsrechters te 
regelen.  
 
Volleybal activiteiten: 

• Ook dit jaar werd er weer een beroep gedaan op veel vrijwilligers die bereid waren te 
fluiten bij o.a. : 

• slagroomtaartentoernooi 
• recreantentoernooi 
• sport en spelweek Annen 
• plaatsingstoernooien.   

 
De scheidsrechtercoördinator 
 
Jaap Westerhoff en Tim de Haan 
Juni 2019 
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