
                        Agenda      COVS      ’t Gooi                      augustus  2011 
                                                                                                    diagonaal nr 3  
31 aug.   2011            training bij SDO  en verder elke week    
11 okt.    2011  Bestuursvergadering ten huize van de voorzitter    
19 okt.    2011  Klaverjassen bij SDO 
23 nov.   2011  Bestuursvergadering bij SDO 
21 dec.   2011 Kerst klaverjassen. 
4 jan.      2012 Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Van het  bestuur 
A) In deze diagonaal treft u aan  
Blz 3   Agenda en mededelingen bestuur en klaverjassen 
Blz 5   Van de voorzitter en verslag afsluiting seizoen 2010/2011 
Blz 6    Spelregelvragen Dick Visser 
Blz 11   Scheidsrechterszaken en Tuchtzaken   
Blz 12  Inzet kwaliteitscoach tuchtzaken 
Blz 13,14  Verslag Stjorsöcupen 2011 
Blz 14    Column van Hans van Echtelt 
 
B) Promotie: Vincent van Unen en Remco Appel worden van harte gefeliciteerd met hun 
promotie naar groep 3 en groep J3. 
   
C) Contributies: Nog circa 15 leden hebben hun contributie (€ 55) voor 2011 nog niet 
voldaan. Zij worden opgeroepen om dit z.s.m. maar tenminste voor 1 september te voldoen 
anders wordt € 10 extra in rekening gebracht overeenkomstig het besluit van de 
jaarvergadering.   
 
D) Spelregelwijzingen: Na goed gebruik zijn ook dit jaar weer enkele spelregels aangepast 
of dienen op een andere wijze geïnterpreteerd te worden. De actieve KNVB scheidsrechters 
hebben deze wijzigingen per e-mail ontvangen en wij als vereniging hebben deze 
spelregelwijzigingen op onze website gepubliceerd. Voor de leden die geen toegang tot onze 
website hebben, kunnen bij de penningmeester een kopie van de spelregelwijzigingen 
telefonisch opvragen. 
 
E) Diagonaal: Het bestuur heeft Dirk Verzijl aangesteld als het aanspreekpunt voor de 
redactiecommissie en het aan en inleveren van kopij. 
 
F) Spelregelvragen: Onderstaand de antwoorden op een vijftal spelregelvragen Zie blz 6 
1. b  –  2. a  –  3. c  –  4. b  –  5. d 
 

 
 
Klaverjassen 
Het nieuwe klaverjas seizoen staat weer voor de deur we gaan er weer stevig tegen aan wij 
als Ontspanning commissie hopen weer opeen volle bak 5tot 6 tafels moet toch mogelijk zijn. 
De eerste avond staat gepland op woensdag 19 oktober  aanvang 20.00 uur. 
De kerstklaverjas staat op 21 december op de rol, misschien er nog een ronde tussen door 
maar dat moeten we op de eerste avond met jullie als klaverjassers bespreken. 
Hopelijk is de animo nog wat groter als vorig jaar neem gerust een (buur vriend of vriendin 
mee) dat geeft ons ook weer een stimulans om er nog meer energie in te steken. 
We zien u graag weer op 19 oktober bij SDO. 
   
Ben, Peter en Harm.     
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Samenstelling  Bestuur  en  Commissies                                       augustus 2011 
Voorzitter:              Harm Wijnstra, Twickellaan 7, 1333 SG Almere 
                              Tel. 036-5291485/ h.wijnstra2@upcmail.nl 
Secretaris :             Jos Theunissen, postbus 1463, 1300 BL Almere   
                               Tel.   0320-416337 of 06-27178136/ J.Theunissen13@kpnplanet.nl 
Penningmeester:     Dirk Verzijl, Grote Markt 69, 1315 JC Almere 
                                Tel. 06-30591390 / dirkverzijl@hotmail.com 
Lid:                          Dick van der Made. Kon. Wilhelminaweg 33, 3632 EW 
                                Loenen a/d Vecht, Tel. 0294-231665/ d.vandermade@kabelfoon.nl 
Lid:                          Dirk van Lambalgen, Irisstraat 47, 3742 TN Baarn, Tel. 035-5416778 
Ere Voorzitter:         Wubbo Lameijer (†). 
Erelid:                      Aart van de Roest. 
 
Clubgebouw:          Sportcomplex SDO (naast het Spant), Abraham Kuyperlaan 
                                 Te Bussum,  Tel. 035-6914185. 
                                 Training: Woensdagavond van 20.30 tot 21.30 o.l.v 
                                Roland Henriquez   035-6914012 
                      Voor afgelastingen Zie www.sdobussum.nl                         
 
Clubblad Diagonaal: kopij diagonaal nr 4 inleveren bij Dirk Verzijl  vòòr 10 oktober 2011 

          bij voorkeur per mail dirkverzijl@hotmail.com. 
            

 
Commissies:           Ontspanning: Peter Borst, Ben Janssen en Harm Wijnstra  

         Redactie: Dick van Lambalgen, Aart van der Roest,  
              Jose Torres Mendoza                                                                                               

                                Technische: Andries Lensink, Carlo van de Werf. 
Contributie:             Leden € 55  p.j. als er voor 1 Sept. is betaald,   
                                daarna  € 65 p.j, Juniorleden tot 18 jaar € 25,- p.j. 
                               Donateurs € 20 p.j.  Donateurs Vereniging € 30 p.j 
Advertentieprijzen:   ¼ pagina: € 35 , ½  pagina: € 70. Hele pagina  €140 per jaar    

Bankrekeningnummer: 554090  t.n.v. COVS ’t Gooi te Almere                                                                                            

Opzeggen lidmaatschap: schriftelijk vòòr 1 December bij de Secretaris.       

 
 
 
 
 
 
 
 
                               

Advertentie Repro Baarn!!  
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Van de voorzitter 
 
Het seizoen 2011/2012 gaat van start! Ondanks een matige zomer, met veel regen, hoop ik 
dat alle accu`s weer zijn opgeladen om met nieuwe energie het seizoen in te gaan. 
Terugkijkend op het afgelopen seizoen zijn er toch een paar zaken op de plank blijven 
liggen. Doordat `de Diagonaal` niet  in juli verscheen, is het niet gelukt om alle leden een 
goede vakantie te wensen. Ik ga er echter vanuit dat dit jullie vakantie niet heeft beïnvloed. 
 
Het spelregelteam heeft de landelijke finale gespeeld in Doetinchem. Een goed 
georganiseerd toernooi waarbij de beker helaas door het team van S.C.U. Utrecht mee naar 
huis genomen mocht worden. Proficiat S.C.U.! C.O.V.S. `t Gooi heeft voor aankomend 
seizoen een uitdaging om deze beker weer terug te winnen. 
 
Ik bezocht samen met de penningmeester, Dirk Verzijl de landelijke vergadering. De 
organisatie van deze avond was uitstekend (dat was in het verleden wel eens minder). Ik 
was aangenaam verrast dat de heer Co Koekoek benoemd werd tot lid van verdienste. Co is 
vele jaren voorzitter geweest bij S.V.A., de Amsterdamse zustervereniging van C.O.V.S. `t 
Gooi. Men memoreerde alle werkzaamheden die door hem in het verleden ten behoeve van  
de C.O.V.S. en de K.N.V.B. zijn verricht. Het is een goede zaak dat dit beloond is in een 
decoratie en met woorden van dank. 
 
Zoals alle jaren zijn er ook dit jaar een aantal van onze scheidsrechters gepromoveerd en 
helaas enkelen gedegradeerd. De gepromoveerd collega`s feliciteer ik middels dit schrijven 
en wens een succesvol nieuw seizoen toe met veel interessante wedstrijden om te leiden.  
De gedegradeerde collega`s wil ik hart onder de riem steken om het komend seizoen met 
hernieuwde motivatie de wedstrijden te leiden. Daarmee vergroten zij de kans om het 
komende sportieve jaar zich opnieuw te bewijzen om vervolgens terug te kunnen keren naar 
hun niveau. 
 
Het bestuur wenst alle leden voor het komende seizoen veel sportieve wedstrijden toe, 
ongeacht het niveau, waarbij het plezier in de hobby de boventoon blijft voeren. 
 
Harm Wijnstra 
 

 

 

Verslag afsluiting seizoen 2010/2011 

 

Op 25 mei 2011 hebben we met de trainingsgroep als afsluiting van het seizoen gezellig 
gebowld en gewokt in Huizen. Jonge en oude leden waren hebben zich tijdens het bowlen 
van hun beste kant gemanifesteerd. Zelfs leden die niet meer actief meetrainden hebben een 
aandeel geleverd en lieten blijken absoluut niet onder te doen voor de actieve trainingsleden. 
Na een uur lang heerlijk actief gebowld te hebben, hebben we lekker kunnen wokken. Het 
was opvallend dat meer leden deelnamen aan het wokken dan aan het bowlen.  
 
Een ieder vond het voor herhaling vatbaar om een seizoensafsluiting te houden.  
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Spelregelvragen 

 
Vraag 1. 
De scheidsrechter heeft een speler in de wedstrijd al een gele kaart getoond. Dezelfde speler 
begaat weer een overtreding, waarvoor een gele kaart getoond zal moeten worden.  
Wat beslist de scheidsrechter? 
a. Indien het niet dezelfde soort overtreding betreft, kan een speler een tweede gele      

kaarten getoond worden. 
b. Hij toont voor de tweede keer deze speler een gele kaart, onmiddellijk gevolgd door een 

rode kaart. 
c. Hij toont alleen een gele kaart voor de ergste overtreding. 
d. Voor de tweede overtreding ontvangt hij een vermaning. 
 
Vraag 2. 
Een indirecte vrije schop gaat rechtreeks in het doel van de tegenpartij.  
De scheidsrechter moet nu: 
a. Een doelschop toekennen. 
b. Een doelpunt toekennen. 
c. Een hoekschop toekennen. 
d. De indirecte vrije schop laten overnemen.  
 
Vraag 3. 
Een van een blessure herstelde speler wil het speelveld opnieuw betreden. Vanaf welke plek 
mag hij dit doen, indien de bal uit het spel is? 
a. Na een teken van de scheidsrechter; alleen vanaf elke plek op een zijlijn. 
b. Na een teken van de scheidsrechter; alleen vanaf elke plek ter hoogte van de middenlijn. 
c. Na een teken van de scheidsrechter; vanaf elke plek op de doel- of zijlijn. 
d. Na een teken van de scheidsrechter; alleen vanaf elke plek op eigen speelhelft. 
 
Vraag 4. 
Uit een doelschop speelt de doelverdediger de bal rechtstreeks naar een medespeler, die 
buiten het strafschopgebied staat. Deze laatste wipt de bal met de voet omhoog en kopt dan de 
bal naar zijn eigen doelverdediger, die de bal daarna met de hand(en) aanraakt.  
Wat beslist de scheidsrechter? 
a. Doorspelen. 
b. Hij toont deze medespeler een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de 

plaats waar de overtreding door deze speler werd begaan. 
c. Indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de hand aanraakt. 
d. Doorspelen. 
 
Vraag 5. 
Wat is bepaald over de tijdsduur van de rust? 
a. Hierover is niets bepaald. 
b. De rust na de eerste speelhelft mag langer dan 5 minuten duren. 
c. De rust mag niet langer dan 10 minuten duren. 
d. De rust na de eerste speelhelft mag niet langer duren dan 15 minuten. 
 
 
NB: voor de uitkomsten zie blz. 3 
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Scheidsrechterszaken (vanuit het districtsbestuur) 
Het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur maar we kijken ook nog even terug op het 
afgelopen seizoen. In de tweede helft van het seizoen waren er geen shuttle run testen meer 
maar werd er in West 1 een pilot gehouden. Dit gebeurde op 7 plaatsen in West 1. De 
opkomst was vrij goed te noemen en er waren veel positieve geluiden na afloop van deze 
avonden. Vooral de gezamenlijke training en dat op de zelfde avond de spelregel vragen 
werden doorgenomen, wat goed of fout was, vonden de deelnemers een verbetering. Ook 
waren er nog enkele zaken die niet helemaal goed gingen maar daar was deze pilot ook voor 
bedoeld en dit wordt meegenomen voor de bijeenkomsten die in september/oktober worden 
gehouden.  
Het totaal aantal deelnemers in West 1 dat aan de pilot deelnam was 360. Er waren 994 
uitnodigingen verstuurd. 55 scheidsrechters hadden zich afgemeld en 54 zijn zonder bericht 
weg gebleven.  
 
Voor het volgende seizoen zijn de spelregels bekend voor de nieuwe themabijeenkomsten. 
Het aantal deelnemers per bijeenkomst wordt 60 personen. De bijeenkomsten zullen onder 
leiding staan van een bekwame docent en trainer. Ook zal waar het mogelijk is gebruik 
worden gemaakt van COVS trainers en hun accommodaties. Hier bij een overzicht welke 
groepen één of twee maal per seizoen de thema bijeenkomsten moeten bezoeken.  

• AV-LL / AV-ALL twee bijeenkomsten per seizoen  
• V-ZLL / AV-Z1 / AV-Z2 twee bijeenkomsten per seizoen  
• -1 / AV-A1 twee bijeenkomsten per seizoen  
• -2 / AV-3 / AV-J1 één bijeenkomst per seizoen  
• -4, AV-5, AV-J2, AV-J3, AV-J4 één bijeenkomst per seizoen  
• -Z3 / AV-Z4 één bijeenkomst per seizoen  

 
De spelregeltoets zal aan de hand van beelden afgenomen worden, waarbij de officials de 
spelregelvragen ook op papier hebben. De uitslag van de spelregeltoets zal onderdeel 
uitmaken van de puntentoekenning voor het bijwonen van de bijeenkomst.  
 
De officials worden beloond wanneer de themabijeenkomsten worden bijgewoond. Iedere 
official kan per seizoen 100 punten scoren. De punten kunnen verdiend worden op de 
volgende wijze:  
1. 40 punten door het bijwonen van de bijeenkomsten;  
2. 30 punten door het meedoen aan de training;  
3. 30 punten door alle vragen goed te hebben in de spelregeltoets, per fout antwoord gaan er 
drie punten vanaf.  
 
Officials die twee bijeenkomsten kunnen bijwonen krijgen de helft van het aantal punten per 
bijeenkomst. Het totaal aantal gescoorde punten zal mee gaan tellen als een extra rapport. 
Hierbij geldt niet de regel dat dit meetelt als het laagste rapport wat kan komen te vervallen. 
 

 
 
Tuchtzaken (Dick van de Made) 
Helaas heb ik in het afgelopen seizoen wederom moeten constateren dat de scheidsrechters 
het indienen van strafformulieren na het staken van wedstrijden of wegzending van spelers 
nog steeds niet op de juiste wijze toepassen. Het aantal scheidsrechters dat in het afgelopen 
seizoen niet aan hun verplichtingen heeft voldaan was weer verontrustend hoog.  
Zo heb ik van de tuchtcommissie 191 brieven gehad van scheidsrechters die niet of te laat 
het rapport in sturen. Daarnaast waren er 33 scheidsrechters die ook een 2e herinnering 
hebben gehad. En 3 scheidsrechters hebben daarop ook weer te laat of helemaal niet 
gereageerd en deze zijn nu voor 2 maanden geschorst.  
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Ook constateer ik dat 3 rapporteurs niet aan de verplichtingen hebben voldaan bij de 
nacompetitie. Dit geld ook voor 34 assistent scheidsrechters die geen rapport hebben 
ingestuurd bij nacompetitie wedstrijden. Ik vraag een ieder dan ook met klem om de 
richtlijnen met betrekking tot het insturen van strafrapporten goed door te nemen. Als een 
ieder de richtlijnen zich goed eigen maakt dan hoop ik in een volgende nieuwsbrief te kunnen 
melden dat er een duidelijke vermindering van het aantal registraties is gesignaleerd. Helaas 
was er in dit seizoen vergeleken met het seizoen 2009-2010 geen verbetering te 
constateren. 
 

 
 
Inzet kwaliteitscoach tuchtzaken (KNVB website) 
In West I gaat een pilot van start die gericht is op het verbeteren van de verklaring van 
KNVB-scheidsrechters. Om dit te bereiken wordt voor 16 uur per week een kwaliteitscoach 
ingezet die scheidsrechters benadert en advies geeft wanneer er door de afdeling 
tuchtzaken een onvoldoende ingevuld rapport is ontvangen. Om scheidsrechters te kunnen 
adviseren wordt er tot september onderzoek gedaan naar de verklaringen van de 
scheidsrechters. 
Voor de invoering van het schikkingsvoorstel was het zo dat bij een directe rode kaart alle 
betrokken partijen (scheidsrechter, betrokkene, tegenspeler, besturen en eventueel de 
rapporteur) verplicht waren een verklaring af te leggen. Op basis van deze verklaringen deed 
de tuchtcommissie vervolgens uitspraak. Nu hoeft in eerste instantie alleen de 
scheidsrechter nog maar te rapporteren. De tuchtcommissie biedt een schikkingsvoorstel 
aan op basis van het wedstrijdformulier en de verklaring van de scheidsrechter. 
Gezien het toegenomen belang en de uit de praktijk gebleken grote hoeveelheid van 
onvoldoende ingevulde verklaringen, wordt er door het inzetten van een proactieve 
kwaliteitscoach geïnvesteerd 
in de kwaliteit van de 
rapportage van de 
scheidsrechter. De 
kwaliteitscoach gaat de 
KNVB-scheidsrechters 
rechtstreeks (telefonisch of 
per mail) benaderen als blijkt 
dat hun rapport onvoldoende 
is. Dit zal gebeuren in de 
periode tussen oktober en 
januari. Door contact met 
deze scheidsrechters op te 
nemen wordt precies daar 
waar het misgaat hulp 
geboden. Daarnaast kan 
uitleg worden gegeven over 
het belang van een goed 
ingevulde verklaring voor de 
tuchtprocedure en kunnen 
vragen beantwoord worden. 
Alles met als doel de kwaliteit 
van de rapportage te 
verbeteren en de overtreder 
op de juiste wijze te 
bestraffen. 
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Zelfs NRC (met dank) begeeft zich met Fokke en Sukke op het excessenpad 



 
Verslag van Stjorsöcupen 2011 
 
Voor de 40e keer vond de Stjorsöcupen plaats in Östersund, Zweden. Voor de 3e keer op rij 
waren Nederlandse scheidsrechters afgereisd om te arbitreren op dit toernooi. Via het forum 
van jeugdscheidsrechter.nl hadden 18 scheidsrechters elkaar gevonden om dit jaar af te 
reizen naar Östersund, een reis van meer dan 2000 kilometer.  
 
Vanuit West1 waren we met verschillende jeugdige scheidrechters vertegenwoordigd. Op 
zondag 3 juli vertrokken velen al vroeg, aangezien we om 1 uur hadden afgesproken in 
Dokkum, Friesland. Hier waren twee busjes gehuurd om met 18 scheidsrechters naar 
Zweden te gaan. In Groningen werden op het centraal station de laatste paar 
scheidsrechters opgepikt en zo ving de reis van ongeveer 2000km aan (gerekend vanaf 
Dokkum). In Kopenhagen hadden we wat oponthoud door ondergelopen snelwegen en na 
een lange reis door Zweden bereikten we rond 12 uur op maandagmiddag 4 juli Östersund. 
Op het hoofdcomplex van de Stjorsöcupen werd nog volop gewerkt om het terrein klaar te 
krijgen voor de volgende dag.  
 
De groep diende in tweeën gedeeld te worden voor de slaapplaatsen. Één groep van 6 zou 
deze week in een appartement slapen en de andere groep van 12 zou in een klein schooltje 
slapen. Allebei de slaapplaatsen waren op loopafstand van het hoofdcomplex. De Zweedse 
organisatie had ons deze week 3 velden toegewezen op het hoofdcomplex. Dat was mooi en 
makkelijk omdat dit toernooi door de hele stad Östersund wordt gespeeld, aangezien bijna 
400 teams meedoen aan dit toernooi.  
 
Op dinsdagmorgen begon om 8 uur het toernooi dat vijf dagen zou duren. Op een paar 
schitterende velden begonnen ook wij te arbitreren in de drie dagen durende poulefase. Het 
toernooi was opgebouwd uit de leeftijdscategorieën van 12 t/m 16 jaar voor jongens en 
meisjes. De wedstrijden van 15 en 16 jaar floten we in trio’s en de overige wedstrijden 
werden zonder assistent-scheidsrechter geleid. Dit was wennen om zelf alle 
buitenspelsituaties te moeten constateren, maar ook een mooie uitdaging.  
 
Op woensdag en donderdag hadden we te maken met temperaturen boven de 30 graden en 
dit was dan ook een behoorlijke aanslag op iedereen. Vooral omdat op donderdag iedereen 
minimaal 3 wedstrijden moest fluiten, aangezien we op donderdag op totaal 5 velden 
moesten fluiten. Vooral op donderdag was duidelijk te merken dat de stand in de poulefase 
voor sommige teams nog van belang was en dat resulteerde in leuke en pittige wedstrijden. 
Op vrijdag bij normalere temperaturen werden de knock-out wedstrijden gespeeld. Het 
programma duurde deze dag tot ’s avonds elf uur. Na dit drukke programma moest nog de 
verjaardag van één van de scheidsrechters gevierd worden, samen met de contactpersoon 
van de Zweedse bond. Op zaterdag stonden de laatste halve finalewedstrijden gepland en 
de finale wedstrijden. In de A-categorie hadden wij twee hoogste finales en verder hebben 
wij alle B-finales gefloten. Alle finales werden in trio gefloten, wat betekende dat iedereen 
ook op zaterdag nog goed aan de bak kon, aangezien wij die zaterdag nog 18 wedstrijden 
hadden. 
 
Onmiddellijk na de laatste finalewedstrijd (wat ook de laatste wedstrijd van het toernooi was) 
was het douchen voor dit trio en daarna vertrokken we naar Nederland. Na een lange reis 
die erg goed verliep kwamen we eind van de middag weer in Dokkum aan, nadat al een 
aantal in Groningen was uitgestapt om daar opgehaald te worden of per trein verder te 
reizen. Na van de meeste mensen afscheid genomen te hebben en onderweg nog twee 
scheidsrechters afgezet te hebben was ik zondagavond van een zeer intensieve week weer 
terug. 
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Terugkijkend op deze week heeft bijna iedereen wel zeker gemiddeld vier wedstrijden per 
dag gefloten of geassisteerd. Als je weet dat het wedstrijden van 2x 25 min waren en dat een 
paar dagen de temperatuur boven de 30 graden kwam dan betekent dit een loodzware 
week. Het was heel leuk om te zien hoe een groep scheidsrechters in ruim 7 dagen tijd zo 
enorm naar elkaar toegroeit en ook de contacten die je achteraf nog hebt zijn geweldig. 
Tijdens de wedstrijden merkte je ook veel meer respect van het publiek langs de lijn en ook 
binnen het veld is er duidelijk respect voor de scheidsrechter. Vooral de jongere spelers 
vonden het fantastisch om ons als Nederlandse scheidsrechters een hand te geven buiten 
het veld tot zelfs in de supermarkt toe. Al met al was het een hele mooie trip om mee te 
mogen maken en een buitenlands toernooi is een geweldige ervaring. 
 

Dirk Verzijl 

 

 

 

Column Hans van Echtelt 
 
 
Evert 
 
Aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen bereikte mij een goed bericht: Evert blijft nog 
een jaartje. Nu zullen mijn trouwe lezers zich afvragen wie ik bedoel. Maar het gaat natuurlijk 
om Evert ten Napel (67) die bij de NOS wedstrijden blijft verslaan. Persoonlijk vind ik 
namelijk dat de in Ermelo woonachtige journalist de beste vaderlandse verslaggever is waar 
het gaat om de beoordeling van arbitrale prestaties. Dat heeft natuurlijk ook te maken met 
het feit dat hij nog geregeld wedstrijdjes fluit van lagere teams bij de plaatselijke club EFC . 
Maar ook met het feit dat Evert in het verleden vol interesse het wel en wee van de 
scheidsrechterswereld heeft  gevolgd en dat kunnen weinig collega’s hem navertellen.  
 
Ooit heb ik samen met Ten Napel enkele wedstrijdjes gefloten waarbij we experimenten niet 
uit de weg gingen. In Langbroek hebben we een vrouwenduel voor onze rekening genomen 
tussen SVL en een regionaal team en daarbij ieder een speelhelft voor onze rekening 
genomen.  Hetzelfde gebeurde enkele jaren geleden met de afscheidswedstrijd van Erik 
Wilaarts bij Roda ’46 in Leusden: Evert aan de ene , ik aan de andere kant. Met de bedoeling 
om te ervaren hoe het is om slechts met twee scheidsrechters (en zonder grensrechters) een 
wedstrijd te moeten leiden. Ik moet zeggen: het experiment verliep uiterst bevredigend. 
 
Daar komt nog eens bij dat Evert ten Napel een plezierige collega is en iemand die altijd voor 
je klaar staat. Toen ik bij de aanloop naar een sponsoravond van mijn vroegere club SVF 
een probleem had omdat de beoogde spreker (Johan Derksen) op het laatste moment 
verhinderd was, kwam Evert spontaan zijn rol overnemen. Overigens heeft Johan dat een 
jaar later allemaal goed gemaakt. Dat is dus een reden te meer dat ik verheugd reageerde 
op het bericht dat we nog een jaar extra van zijn commentaar mogen genieten. Want 
nogmaals: echte arbitrale kenners van het kaliber Ten Napel zijn er helaas niet te veel in 
omroepland! 
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