GORKUM
Nieuwe naam,
vertrouwd adres!

• Beeld • Geluid • Wassen
• Drogen • Koelen • Vriezen
• Huishoudelijke apparatuur
• Keuken (inbouw) apparatuur

ELECTRO WORLD GORKUM
Piazza Center 79 - Gorinchem
Voorheen EP:Gorkum
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Voorzitter:
Ron Collé
Copierlaan 49
(2017)
4143 GC Leerdam
Tel. 06 41604412
e-mail : r.j.colle@outlook.com
Secretaris:
Wim Kant
Wilgenhof 9
4283 JA Giessen
Tel. 06 23004160
email: w.kant2@kpnplanet.nl

(2018)

Penningmeester:
J. van Bruchem
(2018)
Graaf Adolfstraat 19
3372 CA Hardinxveld-Giessendam
Tel. 06 51759201
email: bruchej@xs4all.nl
Bestuurslid: Technische zaken
Willem Kuijntjes
(2017)
Burgemeester Posweg 12a
5306 GD Brakel.
Tel.06-13494957
e-mail: willemkuijntjes@hotmail.com
Bestuurslid: Opleidingen
Anton Blom
(2018)
Nieuwesteeg 34
4171 CV Herwijnen
Tel. 06-23694260
email: antonblom@hotmail.nl

Barcommissie:
Contactman: Jan van Bruchem
Tel. 06 51759201 email: bruchej@xs4all.nl
Henk van Hoogdalem
Wilbert de Boon
O.S.C.:
Contactman: Wim van den Berg
Tel. 0183-302757
email: w.v.d.berg-zhz@kpnplanet.nl
Teunis Klop, voorzitter 06-21564240
e-mail: teunisklop@hotmail.com
Aart van Dalen, 0418-672137
Nico Hol, 078 -8441693
e-mail: n.hol@kpnmail.nl
Cees Duijzer 0183-302453 - 06-24347657
email: ceesduijzer@planet.nl
Els van den Berg 0183-302757
Wim van den Berg 0183-302757
email: w.v.d.berg-zhz@kpnplanet.nl
Redactie:
Contactman: Wim Kant Tel. 06-23004160
email: w.kant2@kpnplanet.nl
Sjors de Jong Tel. 06 46284840
e-mail : sjors.dejong@outlook.com
Trainer:
Contactman: Willem Kuijntjes
Tel.06-13494957
e-mail: willemkuijntjes@hotmail.com
Arie Verhoef Tel. 0183 623102
Willem Kuijntjes Tel. 06 31494957
Wim Ippel Tel. 0183 503121

Telefoon clubgebouw G.S.V. 0183-621392. www.covs-gorinchem.nl
Gironummer: NL47INGB0000120909 t.n.v. Gorinchemse Scheidsrechters Vereniging.
Adres: Kleine Schelluinsekade 5b, Postadres: Wilgenhof 9 4283 JA Giessen

Wij kunnen nu ook uw

groot formaat
prints afdrukken!

De Hoef 3f
5311 GH Gameren
Tel.: 0418-564052
Fax: 0418-564088
info@lequindaprinting.nl
www.lequindaprinting.nl

Beste sportvrienden,
Voor u ligt het aller, aller, allerlaatste clubblad van de Gorinchemse Scheidsrechters Vereniging. En om heel eerlijk te zijn, ben ik er echt niet blij mee. Wim Kant
en ik hebben de laatste jaren met veel plezier dit clubblad voor jullie gemaakt.
‘Onze Hobby’ maken, was eigenlijk ook een beetje onze hobby. Nu ga ik er verder niet al te jankerig over doen, maar helaas heeft ook hier de lol het verloren
van de euro’s.
Op zich is het logisch dat het bestuur gekozen heeft om te besparen op het
clubblad en deze kosten uit te geven aan een vernieuwde website. Ik raad iedereen dan ook aan om onze site, www.covs-gorinchem.nl veelvuldig te bezoeken.
Je vindt hier alle informatie die belangrijk is voor leden van de GSV. Een aantal
leden schrijven om de beurt een column over allerlei onderwerpen, je kunt op
de pagina ‘fluitende collega’s’ zien waar alle scheidsrechters van de GSV fluiten
de komende weken en alle standen qua klaverjassen, darten en de spelregelwedstrijden zijn terug te vinden. Binnenkort (nog dit jaar) zal de site compleet
vernieuwd worden. Verder zal er (minimaal) 6 keer per jaar een nieuwsbrief
verstuurd gaan worden met de laatste nieuwtjes van de KNVB, de COVS en
uiteraard de GSV. De eerste mag u in januari al in uw mailbox verwachten.
Terug naar ‘Onze Hobby’… in dit laatste nummer vind u alle bekende schrijvers
voor de laatste keer terug. Mijn dank gaat dan ook uit naar Ben Wirken, Sjaak
de Wild, Ron Collé, Wim Kant en Teunis Klop die samen met mij de kopij aanleverden de laatste jaren. Een aantal van ons schrijven regelmatig een column op
de site. Anderen zult u wellicht teruglezen in de nieuwsbrief, maar er zullen er ook zijn die u niet meer terug
zult lezen. Een afscheid voor altijd dus.
En afscheid nemen is ook wat ik nu van u ga doen. Na
45 jaar een papieren GSV-clubblad gehad te hebben,
heeft het digitale tijdperk ons ingehaald. Zoals alle internetters wel weten, zullen jullie mij als webmaster tegen
blijven komen op onze site. Maar dat maakt het vervelende gevoel wat ik heb bij het schrijven van mijn laatste
voorwoord niet goed.
Van achter mijn laptop met mijn favoriete muziek die
uit de luidsprekers schalt, breng ik u voor het laatst een
sportieve groet.
Sjors de Jong

voor meer kleur in uw woning
Natuurlijk is er nu de

WINTERSCHILDER
Vraag nu prijs op:

Koffie kleurt
je dag!

Tel.: 0183 441552 - Mobiel: 06 13443274
Inkoop & Verkoop - Import & Export

TRUCKS -TRAILERS
Nieuw & gebruikt

EXPEDITIESTRAAT 10
4283 JG GIESSEN
Ontdek de Passio koffieautomaat.
Verkrijgbaar in acht kleurrijke
TEL: +31(0)183-449162
designs. Of in uw eigen design.
Zo krijgt u de automaat die FAX: +31(0)183-449450
perfect bij uw bedrijf past.

E-MAIL: INFO@LIEVAART.NL

* VOOR ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD * VOOR ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD * VOOR ONZE VOLLEDIGE VOORRAAD

Fortune regio Gorinchem
0183 - 70 10 46
gorinchem@fortune.nl

WWW.LIEVAART.NL
www.fortune.nl

De laatste Hobby
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Heel jammer dat ons clubblad gaat verdwijnen.
Want het was wel het visite kaartje van onze Vereniging, niet alleen de GSV
moet dit besluit nemen, vele verenigingen hebben dit in het verleden al moeten
doen.
Heel veel redactieleden (allen vrijwilligers) hebben aan onze Hobby hun
krachten gegeven als schrijver, bezorger en niet te vergeten zij die de advertenties verzorgden en natuurlijk de adverteerders die onze vereniging steunden.
Zij allen hebben veel vrije tijd aan De Hobby gegeven en dan doet het pijn dat
het verdwijnt!!!!!
Bedankt leden van toen en nu.!!!!!!!
Maar leden blijf schrijven over onze Hobby al wordt het een Nieuwsbrief.
Tonny de Wit

Boeken bij de GSV
Vele jaren verzorgde Wim Kant boeken voor GSV, verkocht deze samen met
fam. Klop tijdens de Jaarmarkt op de rommelmarkt in Giessen.
Sinds vorig jaar staan de boeken in ons clubhuis en worden er lang niet zoveel
verkocht dan voorheen, om hier verandering in te brengen ben ik van start
gegaan om alle boeken met schrijver en titel te noteren en deze met Nieuwjaar
in samenwerking van Sjors op de site van de GSV te plaatsen.
Nu staat er een kast in de hal en een tafel (welke ook kast hoopt te worden) in
de grote zaal.
Iedere week op
woensdagavond kunt
u boeken kopen voor
€1,- en
ocket boekjes €0,20.
Met kerstavond en
de panmorgen (zie
agenda) is er ook
verkoop mogelijk.
Maak dit bekent aan
kennissen en vrienden en hopelijk gaat
dit systeem lukken.
Tonny de Wit

VOORWOORD

Van de voorzitter

Pagina 6

Er is in deze editie maar één onderwerp waar ik mee kan beginnen want voor
jullie ligt de laatste ‘Onze Hobby’ van onze GSV en zo komt er een einde aan
een tijdperk van 45 jaar een clubblad op papier. Diverse mensen binnen onze
vereniging weten nog dat het eerste exemplaar verscheen of hebben er zelfs aan
mee gewerkt. In het verre verleden werd dit nog gedaan met een typemachine
maar de ontwikkelingen gingen verder en wij moesten dus met de tijd mee. Na
vele jaren blauwe vingers van het typen gingen we over tot het drukken van het
clubblad. Gezien het aantal jaren dat het clubblad verbonden is aan de GSV zullen vele van onze leden niet anders weten dan dat het clubblad er is. Het is dan
ook begrijpelijk dat de beslissing om het clubblad te vervangen door een gloednieuwe site en een Nieuwsbrief een flinke schok teweegbrengt.
Gezien de kosten van het drukken en bezorgen zijn we hier echter toe genoodzaakt. De Nieuwsbrief zal 6x per jaar via de mail verzonden worden zodat alle
betrokkenen van onze vereniging op de hoogte blijven van het reilen en zeilen.
Het is dan ook van belang dat iedereen zijn juiste mailadres kenbaar maakt
aan onze secretaris. Ik wil iedereen die, op welke manier dan ook, betrokken is
geweest bij het maken en verspreiden van ons clubblad hierbij heel hartelijk bedanken. Daarbij mag ik natuurlijk de sponsoren niet vergeten. Zonder jullie was
het onmogelijk om iedereen te bereiken zoals we dat jaren hebben gedaan.
Op allerlei manieren heb ik de afgelopen tijd duidelijk gemaakt dat er mensen
op moeten staan om ons bestuur na de jaarvergadering in maart 2017 gestalte
te geven en ik kan jullie gelukkig meedelen dat er een persoon zijn medewerking heeft toegezegd. Een persoon met veel bestuurservaring. Wel heeft hij aangegeven het alleen te doen als er nog een vijfde persoon bijkomt. Het begin is
er dus en ik ga ervan uit dat dit goede voorbeeld goed doet volgen. Wie kunnen
we nog toevoegen aan het bestuur zodat onze vereniging ook voor de komende
jaren een bestaansrecht heeft?
Op 30 november zijn wij in een bijzondere ledenvergadering bijeen geweest. Dit
keer niet naar aanleiding van een voorstel van het bestuur maar naar aanleiding
van een verzoek van diverse leden. Het verzoek was of het mogelijk was om als
individueel lid de keuze te kunnen maken om wel of geen lid van de COVS te
zijn. Het bestuur heeft dit onderzocht en het blijkt mogelijk te zijn als de leden
akkoord gaan met een statutenwijziging. In de bovengenoemde bijzondere ledenvergadering was dit dus de insteek. Na een uitleg en een levendige discussie
bleek uit de stemming dat de vergadering zich wilde scharen achter het voorstel
van het bestuur zodat leden dus de keuze krijgen. De contributie voor alle leden

Vervolg voorwoord voorzitter
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blijft hetzelfde evenals het stemrecht. Uiteraard vervalt het recht op deelname
aan COVS-activiteiten indien men ervoor kiest geen lid te zijn van de COVS. Het
mag duidelijk zijn dat wij, als GSV, een COVS-vereniging blijven wat betekent
dat alle leden ook lid zijn van de COVS tenzij ze aangeven dit niet te willen.
Voor het dagelijks bestuur is er geen mogelijkheid te kiezen. Zij zijn verplicht lid
van de COVS.
De afgelopen maand hebben we een aantal acties georganiseerd om de clubkas
een financiële injectie te geven. Door een klein aantal mensen van onze vereniging is er een flinke inspanning geleverd om zoveel mogelijk loten en banketstaven te verkopen maar het resultaat mag er zijn want de opbrengst bedraagt
totaal ruim 600 euro. Iedereen bedankt.
Hiermee wil ik mijn laatste voorwoord in het laatste clubblad beëindigen.
Uiteraard zullen jullie mijn voorwoord tot de jaarvergadering van 2017 gewoon
terug kunnen vinden in de nieuwsbrief. Een nieuw tijdperk zoals de vooruitgang
iedere keer weer nieuwe tijdperken zal ontwikkelen.
Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Zelf ben
ik even een tijdje met vakantie en op trainingskamp maar ik hoop jullie op 11
januari de hand te mogen schudden op onze nieuwjaarsreceptie.
Ron Collé

Dorpsweg 65
Tel.:
0183 562013

*****

www.vaniperen.nl
Uw bo

AANNEMERSBEDRIJF

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Onderhoud

Projectontwikkeling

Vijf GSV-ers krijgen speld
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Op dinsdagavond 22 november j.l. kregen vijf GSV-leden een waarderingsspeld
uitgereikt van de KNVB.
Dit gebeurde in het spelershonk van het Willem II stadion met nog vele andere
uit ons district.
Onze trainer Wim Ippel kreeg de gouden speld uitgereikt.
Jochem van Akooi, Wim Kant, Hendri ’t Lam en onze donateur Bernard Elisen
(vijfde van links vooraan op de groepsfoto) kregen de zilveren speld uitgereikt.

Jaap de Wit:
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Gaat nooit meer naar
voetbal door geweld
In het laatste Kerstnummer en ook het allerlaatste nummer van
”ONZE HOBBY” mag natuurlijk ook niet iemand ontbreken die jaren geleden in
de redactie zat. We wilden ook iemand nemen die nog regelmatig in ons clubgebouw aanwezig is en ook meehelp om de panmorgen tot een succes te maken.
Hij zat jarenlang in de redactie en was ook bestuurslid van onze vereniging.
Dus duidelijk iemand die zijn sporen bij de GSV verdiend heeft.
Daarom in ons allerlaatste nummer Jaap de Wit als vertegenwoordiger van de
vroegere redactieleden.
Eerst stelt Jaap zich
aan u voor, hij is getrouwd met Tonnie en
woont al lang in Nieuwendijk. Ben al vanaf
1968 lid van de Gorcumcumse Scheidsrechters Vereniging.
Na een periode als
bestuurslid ben ik in
de redactie van het
clubblad gekomen.
Als bestuurslid was
ik al de contactman
namens het bestuur
met de redactie. Heb
jarenlang het clubblad
gestencild en later
heb ik ook nog jaren
het clubblad gemaakt
met een copyprinter.
Tussendoor deden we ook nog stencils inbranden en daarna uitdraaien. Typen
deed ik niet dat werd gedaan door Corry Kersbergen. Later is het naar Lequinda
gegaan waar toen nog Adrianus van Doesburg de scepter zwaaide en die ook
scheidsrechter was. In die tijd was het printen nog goedkoper omdat het gedeeltelijk gesponsord werd.
Moeilijk vol te krijgen
In mijn tijd moest je steeds achter de mensen aan om het clubblad vol te krij-

Vervolg Jaap de Wit
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gen, dus is er eigenlijk nog niets veranderd. We deden toen ook nog de advertenties, foto’s konden er in de tijd van het stencilen nog niet geplaatst worden.
Wel konden er later plaatjes en foto’s ingeplakt worden toen het geprint werd,
wel maakten we daar maar beperkt gebruik van. De computer was toen nog niet
zo in is pas jaren later gekomen. Kan het volledig begrijpen dat het clubblad
gaat verdwijnen want de kosten worden veel te hoog. Het is wel leuk zo’n blad
maar het moet wel betaalbaar zijn voor de club. Vind wel dat er wat in de plaats
van het clubblad moet komen en het liefst zou ik een beperkte vorm van een
clubblad digitaal zien.
Nooit meer naar voetbal
Jaap gaat nooit meer naar het voetballen want ik kan niet meer tegen al het
geweld op de velden. Kijk ook niet mee als Tonnie op televisie naar voetbal zit te kijken. Langs het veld kijk ik zeker nooit en het gaat mij vooral
om het geweld op het veld want supporters heb ik nooit echt meegemaakt
omdat ik altijd op een laag niveau heb gefloten. In mijn tijd was het gemakkelijker om te fluiten want tegenwoordig met al dat geweld is het niet altijd
leuk meer. De sfeer in ons clubhuis is wel goed maar het zou leuker zijn
als er het dubbele aantal mensen zouden komen. Zelf bezondig ik me er
ook wel aan dat ik niet iedere week ga. Het is belangrijk dat er jongere leden bijkomen en eigenlijk is dat belangrijk voor de gehele scheidsrechterij.
Als we de
gelegenheid
hebben gaan
we naar het
kerstdiner en
naar de bosloop ben ik nog
nooit geweest,
Tonny is er wel
een keer
geweest. Met
de panmorgen
zit ik weer achter de biljarttafel, Tonny en
Cees zijn de
drijvende
krachten achter
deze morgen.
Wim Kant

GAKO HOVENIERS B.V.
GESPECIALISEERD IN:

Vijveraanleg - Tuintekeningen - Sierbestrating
Vlonders - Gazons - Beplanting - Beschoeiing

OOK VOOR AL
UW ONDERHOUD
Mobiel nummer
Telefoonnummer
E-mail
Internet

:
:
:
:

06 20420137
0345 641807
info@gakogroenvoorziening.nl
www.gakogroenvoorziening.nl

The last time
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”Zullen de dingen nog ooit hetzelfde zijn” en ”Ik weet zeker dat we het allemaal
zullen missen”.
Dit zijn twee zinnen uit de top 2000 hit The final countdown van Europe. Zij vertolken mijn gevoel bij het schrijven van de allerlaatste bijdrage voor het clubblad
“Onze Hobby”.
Zo’n 21 jaar zijn er uit mijn pennen, typemachines, toetsenborden, smartphones of I-pad’s hersenspinsels aan het papier toevertrouwd. Onderwerpen waren
er in overvloed. Was het een keer spelregels dan weer ontwikkelingen binnen
het veld of in de vereniging of gewoon een verslag van een wedstrijd. Ik moet
zeggen dat het nooit een straf was om copy in te leveren. Jaap, Tony, Aag en
Sjors zorgden er wel voor dat we het niet kon vergeten.
Ik heb nog een in mijn archief gekeken en ik zal er een paar onderwerpen uit
halen. Natuurlijk de kop van 100 afleveringen, de 1e in juni 1995 en de laatste
op 6 februari 2011: Regel 18: De belangrijkste spelregel bij het leiden van een
wedstrijd: GBV Gezond boerenverstand en dit was gelijk mijn lijfspreuk bij het
geven van de BOS-cursus: 17 + 1 regels. Als ik de laatste regel 18 weer lees, zou
deze zo weer geplaatst kunnen worden. Ook 25 keer op de zijlijn werd geplaatst.
Ook in deze stukken proza staan onderwerpen, die net als de regel 100-item,
nog steeds actueel zijn. Hoe dat komt? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat
voortaan op onzer nieuwe site dit soort onderwerpen geplaatst kunnen worden.
Partir, cést un peut mourir
(vertrekken is een beetje sterven).
Zo voelt het wel, begrijpen doe
ik het ook wel, maar u weet het:
wanneer gevoel en ratio bij elkaar
komen, gaat het wringen.Bij mij
in ieder geval wel.
Toch een laatste spelregelvraag:
Als de tijd verstreken is en er is
afgeblazen, staat er in de spelregels dat je als scheidsrechter
toch verder moet gaan.
Bij welke situatie is dat het
geval?
Groeten,
For the last time

Johan Heijkoop:
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GEEN TOEKOMST
ZONDER VERLEDEN
Deze kop heb ik zelf niet verzonnen, maar is door talloze journalisten en politici
gebruikt, dus waarom mag ik daar geen gebruik van maken. Onze redactie was
er vroeg bij om te vragen een stukje te schrijven voor ons laatste papieren clubblad “ONZE HOBBY”. Ik had precies vier dagen de tijd, inclusief het weekend,
om een stukje te schrijven over het verleden, heden en de toekomst van de GSV.
Het verleden ligt voor mij slechts 32 jaar terug.
Sinds 1984 ben ik namelijk betrokken bij het scheidsrechteren, van die 32 jaar
ben ik ruim 30 jaar lid van de GSV.
Cees Duijzer onze ere voorzitter, had een
vooruitziende blik en schreef in het jaar
2000. “Zullen er in het jaar 2025 nog
scheidsrechters zijn?”. Hij schreef verder
“Wat zal de taak van de scheidsrechtersvereniging nog inhouden over 25 jaar” In
deze periode, rond het jaar 2000 was de
GSV nog springlevend en we waren toen
toonaangevend wat betreft het organiseren van spelregelwedstrijden in de regio,
en hadden veel scheidsrechters actief in
de hoogste klassen. Ons clubblad werd
alom gewaardeerd, zowel bij de voetbalverenigingen als bij onze overkoepelende
organisatie de COVS, en was ons visitekaartje. In het verleden lag ons clubblad
iedere 1e donderdag van de maand op de
deurmat van onze leden en donateurs.
Aan het begin van deze eeuw had de GSV een ledenbestand van 141 leden,48
donerende verenigingen en 15 donateurs. We leefden op grote voet.
Het heden geeft een heel ander beeld, de papieren “HOBBY” gaat verdwijnen
en gaat digitaal. Een bestuurscrisis ontsierde het jubileumjaar 2015. Het bestuur bestaat nog slechts uit 5 leden, en in 2017 staan we voor een moeilijke
taak om komende vacatures in te vullen. Miscommunicatie, of was het geen
communicatie, was één van de oorzaken van het aftreden van de barcommissie. De voetbalverenigingen hadden geen trek meer in spelregelwedstrijden.
Het schoonmaakteam was reeds eerder opgestapt, maar gelukkig zijn anderen
opgestaan om die taak over te nemen, zo staan er ook nieuwe gezichten achter

Vervolg geen toekomst zonder verleden
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de bar. Het ledenaantal is drastisch gedaald, en de aanwas van nieuwe jonge
leden in de regio Gorinchem, is vergeleken met andere regio’s miniem. Ook de
KNVB maakte geen gebruik meer van onze accommodatie, en gaf de applicaties
en cursussen bij de voetbalverenigingen. Een belangrijke financiële aderlating
voor onze vereniging. Ik heb wel eens in “ONZE HOBBY” een item geschreven
over communiceren. Dit had tot doel om met elkaar oplossingen te zoeken en
met elkaar te praten, en ook om respect voor elkaars mening te hebben. Maar
zoals in alle geledingen van onze maatschappij. zijn er mensen met een dominante mening, die met stemverheffing hun gelijk proberen te krijgen. Laten wij
daar niet aan mee doen, en naar elkaar proberen te luisteren. Een ieder mag
zijn mening geven, maar heel belangrijk is respect te tonen en luisteren naar
wat een ander te zeggen heeft.
De toekomst is onzeker, maar zeker niet hopeloos. We bezitten een mooi gebouw, recentelijk opgeknapt, zodat het weer jaren meekan. We mogen beschikken over een mooi trainingsveld met prima kunstgras. Er zijn nog steeds veel
leden die het beste voor hebben met de GSV. Zij organiseren met veel plezier
allerlei activiteiten. Wij, en dan bedoel ik alle leden, zijn verantwoordelijk om de
GSV weer tot bloei te laten komen. Laat je zien en horen bij de diverse activiteiten. Heb je leuke ideeën laat het deze mensen dan weten, en steek daarbij
ook zelf de handen uit de mouwen. De keuze voor de leden om wel of geen lid
te zijn van de COVS is op democratische wijze genomen op de buitengewone
ledenvergadering van 30 november 2016. Er waren voor en tegenstemmers,
maar de meeste stemmen
gelden in een democratie,
dus hebben onze leden na
deze vergadering de keuze.
Maak voor jezelf de juiste
keuze, het kost niets meer
of minder. Persoonlijk ben ik
voor het lidmaatschap van de
COVS, vooral omdat de voordelen veel zwaarder wegen
dan de nadelen.
Samen op weg naar een
mooie toekomst, want een
voetbalwedstrijd zonder
scheidsrechter kan niet, al
denken sommigen daar anders over.
Johan Heijkoop

DAGBOEK

VAN DE
SCHEIDSRECHTER
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5 december, pakjes avond. Dus loop ik naar m’n kast, voor de laatste keer pak ik
dat boek; MIJN DAGBOEK v/d SCHEIDSRECHTER om nog 1 keer die pen op dat
papier te laten zakken voordat ik het voorgoed ga sluiten. Dit i.v.m. het besluit
om de papieren versie i.v.m. de kosten te doen stoppen oh ja die tijd de digitale
tijd. We moeten mee met de tijd, voor onze oudere volgers zeker niet altijd leuk
maar het is de toekomst. Niet meer ouderwets maar alles online weer een stukje
persoonlijkheid weg.
Maar goed nog 1 x die pen, nog 1 x een paar leuke herinneringen. Ja het leven
van die scheidsrechters is soms net de tijd.
Als u dit leest, is het inmiddels winterstop. Zelf heb ik alweer 17 wedstrijden
gefloten. Competitie en bekerwedstrijden waar het dus om het echhie ging.
Heerlijk die spanning en het temperament van de supporters en af en toe een
speler / trainer. Allemaal toekomstige scheidsrechters want ze weten het allemaal beter. Maar plezier is er nog, tegen het eind van het seizoen maar weer
kijken waar we staan.
Van die 17 wedstrijden zit er ook 1 bij die leek wel een interland, zaterdag 17
uur telefoon dhr. De Wild hier KNVB zuid we hebben U nog een wedstrijd
toe gemaild voor morgen. Een tweede klasser met als afsluiting bij geen tegen
bericht gaan we ervan uit dat u gaat. Netjes de voicemail ingesproken. Sjakie zat
inmiddels aan de borrel en dacht, ik kijk vanavond of morgenochtend wel even.
Komt goed. Zondagochtend de vaste ochtendwandeling aan het doen toen het
me ineens te binnen schoot. Oh ja, de KNVB weekenddienst had ingesproken,
vanmiddag fluiten. 10.30 ooohhhh bijna weer thuis gelijk maar even kijken dan
en zo geschiede dat de computer aanging om 11 uur en ja hoor daar was het
mailtje , het ging om de wedstrijd LHC – De Ster. Nog nooit van de ploegen
gehoord dus de site maar even opzoeken. Druk contact aan, leve het digitale
netwerk, nou U gelooft het nooit (ik eerst ook niet ) maar na de tom tom nog
eens goed bestudeert te hebben was het duidelijk, even uitgeleend aan zuid 2
regio Landgraaf. Schrik niet, vanuit mijn huis 2 uur en 5 min rijden en dat voor
90 min voetbal! Ja is je hobby en waarschijnlijk vind de KNVB het niet erg om
reiskosten te betalen. Vond zelf niet meer de tijd om nog aftebellen, dus maar
gegaan. Achteraf geen spijt gehad. Leuke wedstrijd, 3 gele kaartjes (waren echte
hoor) zo’n 400 man publiek waarvan de helft Duits sprak. Van de spelers en toeschouwers of een taal wat voor echt Limburgs door moest gaan. Eindstand 1-1.
Dus weer wat meegemaakt. Ook nog uitwisselingswedstrijd in Zuid 2 in Venlo
gehad, maar voor de rest goed tevreden over de eerste seizoenshelft. 1 rapport
inmiddels op zak of het goed of redelijk of niks is????????? weet tegenwoordig
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niemand meer. Denk dat aan het einde van de competitie de wijze mannen
maar weer uit mogen spreken. Zoals velen weten ben ik ook met collega’s in
dat wereldje gedoken. Veel werd ons aan het eind van de vorige competitie wel
duidelijk, een KRUIWAGEN is makkelijk om voor te liggen op collega’s die dat
niet hebben als het om promotie gaat. Na toen een gesprek van een collega bij
de KNVB, moesten ze met rode wangetjes toegeven dat we gelijk hadden en zo
promoveerde mijn collega alsnog. Hij stond net een 1/10 punt boven mij. En
dagboek ik blijf me verdiepen in die wereld van rapporten en beoordelingen van
de juiste mensen kennen en de juiste lijntjes weten en als plezier ooit is gestopt
in fluiten dan ga ik die wereld beschrijven en dan kunnen jullie nog 1 keer kennis maken met de pen van de scheidsrechter.
Nu collega’s, leden en onbekenden ik ga het boek voorgoed sluiten maar niet
voor ik u allen een goed uiteinde ga wensen. Ik ga U vast nog eens zien.
Maar vooral wil ik mijn COLLEGA’S heel veel sterkte WENSEN die de jaarwisseling met hele andere gedachten zullen doen verlopen. Jullie zelf weten dat ik
jullie heel hoog heb staan
en in mijn hart leef ik met
jullie zeker mee. Dan telt dat
wereldje wat voetbal heet
niet, wel of geen COVS lidmaatschap, (NEE alles op de
achtergrond) gewoon alleen
jullie samen met je fam.
VEEL STERKTE COLLEGA’s.
En zo dagboek gaat het
kaarsje uit. Ik laat U dicht in
de kast verdwijnen (toch wel
met een snik), denk dat ik het
zelf wel leuk vond om steeds
weer wat in u te schrijven en
later als ik het mag meemaken en met m’n kleinkind op
schoot zit, hoop ik u ooit nog
eens van stof te ontdoen en
te openen en er uit voor te
lezen. Ja kleine dit was jullie
opa ook.
Kus voor alle vrienden!
Gegroet jullie collega

Op 27 december a.s.
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Weer bosloop en
boswandeling
DINSDAG, 27-12-2016 (3e kerstdag)
Verzamelen:
Waar:		
Start		

10:30 uur,
v.v. DESK,
11:00 uur

kleedkamer(s) open
Eikenlaan 19, 5171RG, Kaatsheuvel

Deze jaarlijks terugkerende traditie door de Drunense Duinen is altijd al een
succes geweest, ongeacht het weer!
En daar hopen we natuurlijk dit jaar ook weer op.
Dus iedereen die (beetje) sportief is, is welkom!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
JA, dus ook VOOR U, uw ega, uw zoon(s), uw dochter(s), uw vriend(en) en of
uw vijand(en)!
Wel willen we graag van te voren weten wie er allemaal aan deelnemen, zodat
we rekening kunnen houden met de begeleiding, aantal kleedkamers en de hoeveelheid catering.
Met vriendelijke groet van de O.S.C.

Ans Ippel:
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Staat model voor de vrouw
achter de scheidsrechter
Voor het laatste nummer van ”ONZE HOBBY” wilden wij een vrouw in het zonnetje zetten die er altijd is bij de GSV. Op woensdag komt ze met haar man mee
en zorgt er voor dat de mannen die komen trainen van een kopje koffie kunnen
genieten. Ze zorgt er mede voor dat ons clubgebouw er spik en span uitziet. Op
zaterdag gaat ze altijd mee als haar man zijn wedstrijd moet fluiten. Kortom de
vrouw die in ons laatste clubblad model staat voor alle andere vrouwen van een
scheidsrechter. De trouwe bezoekers van ons clubhuis weten ongetwijfeld wie er
bedoeld wordt, Ans Ippel. Daarom hadden we met haar een vraaggesprek over
voetbal en de GSV.
Eerst stelt Ans zich aan u
voor, ze is 57 jaar en getrouwd met Wim Ippel.
Samen hebben ze één zoon
van 35 die sinds kort een
relatie heeft met een leuk
vrouwtje met een kindje.
Ze gaat graag met Wim
mee als hij moet fluiten.
Toen Wim ging fluiten is hij
lid geworden van de GSV en
bijna direct ben ik met hem
meegegaan naar het clubhuis. Voelde mij daar welkom
en hoorde direct bij de familie van GSVérs.
Nooit naar voetbal
Voor ik Wim kende ging ik
nooit naar het voetbal want
het was mijn sport niet. Toen onze zoon ging voetballen ging ik wel altijd mee,
ook toen hij ouder was ben ik wel eens wezen kijken. Als ik met Wim meega ben
ik nooit fanatiek en kijk ik rustig naar de wedstrijd. Bij een wedstrijd voor de televisie kan ik wel fanatiek zijn en me opwinden. Me opwinden doe ik me alleen
maar over het spel want van de spelregels heb ik geen verstand. Daar ligt mijn
interesse niet, zo weet ik ook niets over buitenspel. Wel weet ik enkele regels
maar niet echt veel.
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In de bestuurskamer van de
clubs kom ik nooit want dat
vind ik Wim zijn ding. Dan
blijf ik in de auto zitten tot de
wedstrijd begint en kom er uit
als de wedstrijd begint. In de
rust ga ik met Wim naar het
kleedlokaal als hij daar alleen
zit. Als er anderen bij hem
zitten ga ik de kantine in en
drink daar een kopje koffie.
Als de wedstrijd afgelopen is
ga ik weer in de auto zitten en
wacht daar op Wim. Ook als
het nat en koud weer is ga ik
mee en sta dan langs de lijn.
Heb thermokousen en een
thermobroek gekocht maar
die heb ik bijna nooit aan,
verder heb ik een uitstekende
paraplu. Op de tribune als die er is ga ik nooit zitten want dan zit ik te dicht bij
de mensen. Net als anderen vind ik het ook jammer dat het clubblad verdwijnt,
wel begrijp ik de beweegredenen om te stoppen. Financieel is het niet meer
haalbaar en tegenwoordig gaat nu eenmaal alles via de computer. Het was leuk
om zo’n blaadje te lezen maar het moet wel financieel haalbaar zijn voor de
vereniging.
Schoonhouden leuk en gezellig
Het clubgebouw schoon houden vind ik ook leuk werk. Als we tijd hebben vlieg
ik er met Wim doorheen en anders poets ik met Hetty wat ook heel gezellig is.
Natuurlijk is het gezelliger in het clubgebouw als het wat drukker is op de
clubavond. Maar als het wat minder druk is moet je er toch met de mensen die
er wel zijn iets van maken.
Als er darten is bij de GSV gaan we daar meestal wel naar toe. Jammer genoeg
kan ik zelf niet meer darten vanwege mijn schouder maar ik ga wel altijd met
Wim mee. Naar de BBQ en het Kerstdiner gaan we meestal ook wel en ook met
de bosloop zijn we verschillende keren mee geweest. Op de panmorgen zijn we
maar één keer geweest want dan hebben we meestal visite of zijn we zelf weg.
Dat jullie me de modelvrouw achter de scheidsrechter vinden is prima maar zelf
voel ik me niet zo. Laat mij maar gewoon zijn wie ik ben, want ik ben gewoon
wie ik ben en sta altijd achter Wim.
Wim Kant

WWW.PULLEN-PARTNERS.NL | RAAMSDONKSVEER | 0162 - 571 640

Een beetje somber en
prima actie scheidsrechter
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Natuurlijk ben ik een beetje
somber als ik aan mijn laatste
column begin. Maar als ik
niet met mijn hart denk maar
met mijn verstand vind ik dit
besluit begrijpelijk. Helaas
moet er aan het geld gedacht
worden en dat geeft wat het
clubblad betreft de doorslag.
Even pink ik een traan weg,
maar als ik verder denk weet
ook ik dat er veel belangrijkere
zaken zijn in het leven dan
het stoppen van een clubblad.
Daarom had ik een kippenvel
moment zaterdagavond bij de
wedstrijd Vitesse tegen PEC
Zwolle.
De Braziliaan Nathan bracht op emotionele wijze een groet aan zijn overleden
vrienden die omkwamen bij de vliegtuigramp in Brazilië. Hij trok zijn shirt uit,
waar volgens de spelregels geel
voor staat en liet een shirt zien
met een tekst voor de club uit
Brazilië. Geweldig vond ik ook
het gebaar van scheidsrechter
Kamphuis die het toeliet en
gewoon liet aftrappen en geen
kaart toonden. Daar kunnen ze
in Frankrijk nog wat van leren
waar Cavani wel geel kreeg bij
een zelfde actie. Jammer is
hierbij wel dat een dag later de
mensen van de KNVB niet beide
hetzelfde zeggen. Gijs de Jong
vond het een geweldige actie,
maar baas van de scheidsrech-
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ters Dick van Egmond vond dat
dit eerst besproken moest worden. Wanneer gaan ze eens uit
één mond praten bij de KNVB?
Als dat niet gebeurd is het toch
geen wonder dat de clubs het
er niet mee eens zijn. Laten we
met zijn allen omarmen dat er
ook nog menselijkheid zit in de
voetbalwereld waarvan sommige
zeggen dat hij verrot is. Bij mij
breekt een lach door als ik zie
dat het weekend na de ramp de
voetwereld over de hele aardbodem toonde dat dit ver beneden
de waarheid is. In alle stadions
werd een minuut stilte gehouden en was het publiek muisstil.
Hulde voor alle sporters en supporters die dit geweldige gebaar
maakte daarom nogmaals een
dik compliment voor scheidsrechter Kamphuis die waarschijnlijk beter nadenkt dan sommige mensen bij de KNVB. Van
mij een rode kaart voor zijn collega in Frankrijk, die er niets van
begreep en de gele kaart toonde,
dan begrijp je er niets van en
ben je een slaaf van de regels.
Niet altijd gedraagt het publiek
zoals het hoort en vergeten ze hun eigen club aan te moedigen maar gaan ze
elkaar te lijf, dikwijls om niets. Je gaat toch voetbal kijken om je club aan te
moedigen daar ben je supporter voor en niet om elkaar te lijf te gaan. Helaas
gebeurd dit nog wel eens dat ze elkaar te lijf gaan en zaterdag 27 november
was omdat ik geblesseerd was getuige van zo’n vechtpartij. Omdat ik zelf niet
kon fluiten besloot ik om samen met Hetty bij een collega te gaan kijken die
in de buurt moest fluiten. De wedstrijd verliep voor de thuisclub in het begin
voorspoedig en ze kwamen al snel met 1-0 voor. Al snel kantelde de wedstrijd
en namen de bezoekers een voorsprong. De wedstrijd was pittig en er waren
veel harde duels maar de acceptatie was van de spelers goed. Het publiek liet
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zich direct van het begin van de wedstrijd gelden als het ging om beslissingen
van de scheidsrechter die in hun ogen niets goed kon doen. Dit begon echt
van minuut één tot de laatste minuut en zeker bij het thuispubliek was hij de
gebeten hond, al werden er daarbij minder fraaie bewoordingen gebruikt. Toen
de scheidsrechter genoodzaakt was om een speler van de thuisclub een rode
kaart te tonen ging het publiek geheel uit zijn dak. Het gebeurde vlak voor mijn
neus, de speler in kwestie sprong met twee benen in op de tegenstander. Voor
mij ook geen enkele twijfel dit was een donker rode kaart, bijna zou ik zeggen
een paarse was nog beter geweest. De speler verliet rustig en eigenlijk gebeurde
er in het veld verder niets al werd er wel ligt commentaar gemaakt. Toen het
spel weer op gang was en er gewoon doorgespeeld werd was er wat tumult een
stuk links van mij en vlogen mensen van beide clubs op elkaar en gingen elkaar
te lijf. Er vlogen wat brillen door de lucht maar al was waren de gemoederen bedaard, al gingen de scheldpartijen, zeker van het thuispubliek richting scheidsrechter nog gewoon verder. Zelfs na de wedstrijd vonden enkele en laat ik het
er wel duidelijk bijzeggen senioren supporters het nodig om verhaal te halen
bij de scheidsrechters. Kom op zeg, voetbal is een sport daar kun drie dingen
bij doen, winnen, gelijkspelen of verliezen. Als je meer verliest als wint ben je
waarschijnlijk te zwak voor de klasse waar je in speelt en dat kan toch nooit altijd aan de scheidsrechter liggen. Kom op mensen wordt eens wakker en zet die
oogkleppen af en kijk eens door een andere bril naar een voetbalwedstrijd. Weet
wel dat de scheidsrechter voor zijn plezier een wedstrijd fluit en dat hij nooit bewust een fout maakt. Spelers ook die van jou club maken wel eens fouten en die
scheld je dan ook niet de huid vol toch. Doe dit dan ook niet met de scheidsrechter, want die weet allang de geijkte uitspraken over hem van blinde, je moet
zeker naar Hans Anders of je hebt zeker een kwaai wijf dat je bent gaan fluiten.
Hiermee wil ik dit onderdeel afsluiten
want ik heb er alle vertrouwen in dat het
goed gaat komen gezien het respect dat
er getoond werd bij de minuut stilte. Ga
zo verder en we gaan een mooie toekomst
tegemoet in de voetbalsport, want een
mooie sport blijft het natuurlijk.
Tot slot wil ik iedereen prettige feestdagen
wensen en een goed en gezond 2017.
Want gezondheid is toch voor iedereen het
allerbelangrijkste.
Dit was dus de laatste column op papier,
misschien zie je me wel terug op de geheel
vernieuwde site.
Wim Kant

Cees Duijzer:
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MIJN NIEUWE HOBBY
IS GOLFEN

Cees krijgt hier de vrijwilligersprijs uitgereikt bij de golf
Het is mei 2014 en ik zie een advertentie in de krant van Golf Pro Edwin
Wesselink. Hij bood 5 lessen aan voor Euro 50,00.
Met 3 mannen en een vrouw kwam ik in een groepje terecht die deze sport wel
wilden leren. Drie van de vier golfen nu nog fanatiek. En dat zegt dan gelijk iets
van de sfeer waarin je bent opgevangen al moet ik wel zeggen dat ik dat zelf
moest ontdekken.
En na deze 5 lessen was ik dus totaal verslaafd en ben fanatiek aan het golfen
gegaan. Ik heb super veel nieuwe vrienden en vriendinnen leren kennen en
inmiddels organiseer ik in de zomermaanden een 6 tal wedstrijden per week en
in de winterperiode 5.(Het kost wel veel tijd!!)Dat was in mijn werkzame periode
de reden dat ik nooit ben gaan golfen. Een wedstrijd duurt al snel ca. 7 uur met
aanrijden en de 19e hole!!!Ook gezellig.!! Mijn handicap heb ik inmiddels omlaag kunnen brengen naar 34.5.Mijn winterhandicap is inmiddels 26.8.
Ik was in 2015 het 400e lid bij de Almkreek en inmiddels zijn er zo’n 658 men-
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sen die deze sport bij Golfclub Almkreek leuk vinden. De vereniging groeit als
kool en dat is in deze periode wel opvallend. Ik probeer deze nieuwe leden te
enthousiasmeren en daar slaag ik redelijk goed in door steeds meer nieuwe
mensen bij de wedstrijden te betrekken
Ik wist niet dat deze sport zo verslavend zou zijn maar ik breng nu s ’zomers
ca.60 uur per week door op de golfbaan en loop dan ca. 70 km in de week. In
de winterperiode is dat zo’n 35 uur. Ik zou graag met onze leden een keer een
Clinique willen organiseren om ook andere G.S.V.’ers hiervoor te interesseren.
Afgelopen september 2016 hebben ze mij tot vrijwilliger van het jaar benoemd
binnen GOLFCLUB ALMKREEK. Een bijzondere eer en ervaring en ik hoop dat
ik dit werk (want bijna elke dag op de golfbaan kost wel veel tijd) nog vele jaren
in goede gezondheid mag blijven doen. Ook hoop ik dat ik een aantal van onze
GSV leden hiervoor enthousiast kan maken.
Geen wedstrijd is hetzelfde en ook de resultaten kunnen sterk wisselen. Soms
ben je 1e en dan weer 25e van 30 deelnemers. Maar meedoen is belangrijker dan
winnen. En waar gaat het om??? Een balletje!!!!! Maar we hebben veel plezier en
lopen in de natuur.
Ik hoop dit nog jaren te kunnen en mogen doen.
Golfer Cees Duijzer

DATA
Woensdag 21 dec a.s. aanvang 19:30 uur: Trainings,- en clubavond
Maandag 26 dec a.s. aanvang 11:00 uur : PANMORGEN !!! (2e kerstdag!!)
Dinsdag 27 dec a.s. aanvang 11:00 uur:
BOSLOOP !!! (Drunense Duinen om 10:30 uur verzamelen v.v. DESK)
Woensdag 28 dec a.s. aanvang 19:30 uur: Trainings,- en clubavond
Woensdag 4 jan a.s. aanvang 19:30 uur :Trainings,- en clubavond
Zaterdag 7 jan a.s. aanvang 10:00 uur in Eindhoven: ZAALVOETBAL !!!
Woensdag 11 jan a.s. aanvang 19:30 uur:
Training en NIEUWJAARSRECEPTIE (na training)
Woensdag 18 jan a.s. aanvang 19:30 uur: Trainings,- en clubavond

HAGEMElJER
TWEEWlELERS
Gildenweg 121-123

GORlNCHEM

Tel. 0183-633008

• FlETSEN • SCOOTERS
• SKELTERS • DRlEWlELERS
• BROMAUTO’S • ONDERDELEN
• HAAL- EN BRENGSERVlCE
• LEASE • ElGEN WERKPLAATS
w w w.hagemijer.nl
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GSV’ers,
We hebben een verhuiskaartje ontvangen van ons lid Piet Vlot. Zoals iedereen
weet was Piet veelvuldig aanwezig in De Blaaspijp in Gorinchem. Piet is jarenlang lid van de GSV en de COVS. Piet is inmiddels veelvuldig gedecoreerd door
de KNVB. Zo ontving hij de Zilveren Speld, de Gouden Speld en is hij benoemd
tor Lid van Verdienste van de KNVB.
Van Piet Vlot kregen we een kaart met de volgende tekst:
Dekaartdiejenietwiltversturen.
Helaaswelderealiteit.
Danishetextrabelangrijkdat
Een ieder je weet te vinden…………
Piet(P.C.)Vlot
Tienwaert
Jupiterstraat 28
3371TEHardinxveld
06 15084676
Dus als iemand Piet een bezoek wil brengen of een kaartje wil sturen kan dat naar
dit adres.

VOOR
VOORAL
ALUW
UW
MEUBELSTOFFEERWERK
MEUBELSTOFFEERWERK
KEUZE
KEUZEUIT
UITGROTE
GROTECOLLECTIE
COLLECTIE
MEUBELSTOFFEN
MEUBELSTOFFEN
BORNSTEEG
BORNSTEEG30
30Gorinchem
Gorinchem
Tel.:
0183-633188
Tel.: 0183-633188

BBQen
zonderzorgen,
zorgen,laat
laathet
het door
door ons
ons verzorgen
BBQen
zonder
verzorgen

www.bbqcompleet.nl
www.bbqcompleet.nl
Bagijnhof 16a – 4262 AZ Veen – Tel.: 0416-317494
Bagijnhof 16a – 4262 AZ Veen – Tel.: 0416-317494

Basis: speklap – BBQworst – hamburger – kipfilet
Basis: speklap – BBQworst – hamburger – kiplet
Populair: kipfilet – karbonade (zonder bot) – 2 stokjes kipsaté - BBQworst – hamburger
Populair: kiplet – karbonade (zonder bot) – 2 stokjes kipsaté - BBQworst – hamburger
De Luxe: biefstuk – speklap – kipfilet – 2 stokjes kipsaté
De Luxe: biefstuk – speklap – kiplet – 2 stokjes kipsaté
karbonade (zonder bot) – hamburger
karbonade (zonder bot) – hamburger
Vega:
groenteburger – 2 stokjes saté – BBQworst – grillburger
Vega:
groenteburger – 2 stokjes saté – BBQworst – grillburger
Vis:
zalmfilet – garnalenspies – visspies – tonijn
Vis:
zalmlet – garnalenspies – visspies – tonijn
Kinder: hamburger – 1 stokje gegaarde kipsaté – verrassingsspies
Kinder: hamburger – 1 stokje gegaarde kipsaté – verrassingsspies

9.95
€€€ 9.95
11.55
€ 11.55
12.95
€€€12.95
12.25
€€12.25
13.50
€ 13.50
€
5.75
€ 5.75

Minimale afname 5 personen. Bij al onze menu’s: Gratis bezorgdienst – BBQ met gas
Minimale
al onze menu’s:
Gratissausen
bezorgdienst
– BBQ
met gas
borden –afname
bestek 5– personen.
stokbroodBij
– kruidenboter
– diverse
– diverse
salades.
borden – bestek – stokbrood – kruidenboter – diverse sausen – diverse salades.

Sjors de Jong:
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The final edition

Als sportman of -vrouw leef je toe naar de laatste wedstrijd; de finale! Dat is
in dit geval voor mij absoluut niet aan de orde. Wat mij betreft had dit niet de
laatste hoeven/moeten zijn.
Nadat ik in 1999 lid werd van de GSV, werd mij al heel snel gevraagd iets voor
de vereniging te gaan doen. Om heel eerlijk te zijn, weet ik niet zo goed meer of
ik eerst in het bestuur kwam of eerst in de redactie.
Ik denk eerst in de redactie en dat zou betekenen dat ik zo’n 14/15 jaar ons clubblad mee heb mogen maken. In het begin heb ik samen mogen werken met Aag
Gremmen die samen met Jan van Klaveren ooit de ‘zilveren muis’ binnensleepte
voor het meest mooie en interessantste clubblad van district Zuid I.
Toen Aag stopte, heb ik Wim Kant gevraagd. Dit bleek een uitstekende partner
te zijn. Wim bleek professioneel DTP’er en ‘clubbladopmaker’ te zijn die zijn
hele leven het grafische vak uitvoerde. De grafische kunsten van Wim hebben
o.a. een nieuwe kaft, kleurenadvertenties en de huidige opmaak opgeleverd.
Vaste schrijvers/columnisten kregen een eigen balk waarin hun foto verwerkt
is boven hun stukjes. Mijn taak was om voldoende mensen om me heen te
verzamelen die een stukje
wilde schrijven om zodoende
een interessant, leesbaar en
informatief blad te maken. Als
er niet voldoende stukjes waren, klom ik zelf in de pen om
wat stukjes proza te creëren
om zodoende voldoende kopij
te hebben om het clubblad te
vullen. Vaste schrijvers zoals
Cees Duijzer, Melt Haak, Wim
Ippel, Ben Wirken, Teunis
Klop, Sjaak de Wild, Wim
Kant en onze voorzitter Ron
Collé waren de mensen waar
ik altijd op kon rekenen. Oké,
sommigen moest ik flink
achter hun broek aanzitten
om de stukjes op tijd binnen
te krijgen. Maar ze kwamen
altijd! Bedankt daarvoor!
Tijdens de vele Kerstnummers
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probeerden Wim en ik altijd mensen uit onze omgeving, die niets of zijdelings
met arbitrage te maken hadden stukjes schrijven om hun licht te laten schijnen
over de scheidsrechterswereld. Ik heb o.a. interviews mogen doen met Hetty
Kant, Henk de Jong, Ans Ippel, Hans de Jong en Chantal Visser. Leuke stukjes
van dames en twee ooms van me die op een bepaalde manier met scheidsrechters te maken hadden, maar zelf geen deel uitmaakten (behalve Hans de Jong)
van de arbitrage. Ook nu hebben we weer een aantal stukjes van mensen die
normaal niet schrijven voor ons clubblad.
In de tijd dat ik een dubbelfunctie had in zowel het bestuur, als in de redactie
kreeg ik best vaak de vraag of het Kerstnummer echt wel zo dik moest zijn, want
dat betekende dubbele portikosten. Ik kon me hier altijd vrij gemakkelijk uit
redden omdat veel clubbladen door leden van ons weggebracht werden. Mijn
allergrootste dank gaat hierbij uit naar Tine en Cees Duijzer. Tine regelde het
stickeren van de de clubbladen en bracht samen met Cees alles weg dat door
een ander niet werd weggebracht. Deze twee mensen hebben menig zondag in
de auto doorgebracht om portikosten voor de GSV te besparen. Dank!
In de laatste jaren dat ik in het bestuur zat, kreeg ik al vaak vragen over de kosten van ons clubblad. Zijn ze niet te hoog Sjors? Wordt het wel gelezen? Ik heb
twee keer een enquête gehouden of we moesten digitaliseren. Niemand wilde
dat. De uitkomst was twee keer dat de meesten het lazen van kaft tot kaft. Ik
wist het bestuur er dan weer van te overtuigen dat voor veel oude leden nog dit
de enige link met onze vereniging nog was en dat ze onze website niet bekijken
en ook een digitale nieuwsbrief niet zouden lezen.
Ik hoop zo ontzettend dat ik het helemaal mis heb gehad. Want nu ik vorig
jaar het bestuur verlaten heb, is de kogel toch door de kerk; dit is het laatste
clubblad. Het huidige bestuur vindt de kosten te hoog geworden. We gaan de
informatievoorziening doen via een digitale nieuwsbrief en een geheel vernieuwde website. Dus zorg voor een computer met een internetverbinding en
een e-mailadres en we blijven jullie
op de hoogte houden.
De ‘final edition’ voelt voor mij als
een verloren finale! Helaas komt
er geen return of herkansing. Ik
bedank iedereen die meegewerkt
heeft in de afgelopen jaren en de
leden en lidverenigingen die ons
clubblad gelezen hebben. We hebben het graag gedaan!
Met verdrietige sportgroeten,
Sjors de Jong

WEER LOTEN VERKOOP IN 2017
Het bestuur wil ook in 2017 weer een verloting gaan houden voor
onze vereniging.
Helaas loopt ons ledental wat terug en zullen we andere dingen
moeten bedenken om het hoofd boven water te houden.
We hopen dat al onze leden die ons vorig jaar de verkoop van de
loten ook tot een groot succes hebben gemaakt ons dit jaar ook
weer willen helpen om dit weer tot een succes te maken.
De aanvraagvoor de vergunning is inmiddels de deur uit.
De verkoop van de banketstaven was al een succes en ook de loten
van Tonny gingen weer als warme broodjes de deur uit.
Onze penningmeester was dol blij met deze geweldige resultaten.
Maar ook de rest van het bestuur vond het geweldig.
Daarom hierbij een bedankje aan de mensen die voor deze
acties verantwoordelijk waren.

STEUN ONZE ADVERTEERDERS
ZIJ STEUNEN ONZE VERENIGING
INT. TRANSPORT

BROCAM BV
NIEUWENDIJK
TEL. 0183-403008
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Woensdagavond 1 december heeft in het bijzijn van 31 leden de herkansing
plaats gevonden van de bijzonere ledenvergadering welke twee weken geleden
geen doorgang vond omdat er te weinig leden aanwezig waren om tot een stemming over te kunnen gaan.
Op de agenda stonden twee punten waarover de mening van de vergadering
werd gevraagd. Als eerste over de vraag of leden zelf de vrijheid moesten krijgen
om te kunnen beslissen of ze wel of geen lid wilden zijn van de COVS. Als tweede werd er een akkoord gevraagd over de noodzakelijke wijziging in de statuten.
Alvorens te stemmen werd eerst door de voorzitter duidelijk aangegeven dat
het verzoek om zelf te kunnen kiezen wel of geen lid van de COVS te zijn van
de leden zelf afkomstig is. De GSV is en blijft een COVS-vereniging. Daarnaast
werd aangegeven dat alle leden lid blijven van de COVS tenzij ze zelf aangeven
dit niet te willen wat dan inhoudt dat ze geen deel mogen nemen aan COVSactiviteiten. Ook zal de hoogte van de contributie niet aangepast worden maar
het bedrag dat normaal afgedragen wordt aan de COVS zal ten goede komen
aan de GSV. Deze leden zullen, net als de andere leden, wel stemrecht blijven
houden.
Hierna werd het woord gegeven aan de vergadering waarbij een levendige discussie ontstond tussen voor- en, met name, tegenstanders van het voorstel. Na
deze, soms te emotionele, discussie werd besloten over te gaan tot de eerste
stemming waarbij de meerderheid voor moest stemmen om het voorstel aan te
nemen. Van de 31 stemgerechtigden stemden er 22 voor waardoor het dus werd
aangenomen.
Hierop werden de statuten en het huishoudelijke reglement bekeken waarbij
met name het voorstel om het dagelijks bestuur te verplichten lid te zijn van
de COVS tot discussie leidde. Een gedeelte van de vergadering vond dat het
volledige bestuur lid moest zijn maar na de stemming bleek dat er 27 stemgerechtigden akkoord gingen met
het voorstel van het bestuur
waardoor ook de statutenwijziging een feit is.
Door het bestuur zal op korte
termijn een afspraak gemaakt
worden bij een notaris om de
wijziging van de statuten te
bekrachtigen.
Ik wil, namens het bestuur,
iedereen bedanken die hieraan
zijn bijdrage heeft geleverd.
Ron Collé

Cees Duijzer:
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“LAATSTE CLUBBLAD
VAN ONZE HOBBY”
Volgens mij zitten we in
het 45e jaar dat “ONZE
HOBBY” wordt samengesteld. Dit is een fantastische tijd doch door
de hoge kosten is het
niet meer verantwoord
om dit blad uit te brengen. Jammer maar het
is niet anders.
We hebben als GSV
ooit, volgens mij in
2003 de Zilveren Muis
gewonnen binnen de
COVS voor het beste
clubblad van Nederland
binnen de COVS.
Cees bij een vaas golfballen aan het schrijven
Volgens mij zaten toen Jaap de Wit, Jan van Klaveren, Corrie Kersbergen en Aag
Gremmen in de redactie. Het was een grote eer om deze prijs toen in ontvangst
te mogen nemen en Melt en ik waren totaal van streek.
Ik heb mede zelf ervoor gezorgd dat we voortaan het digitaal gaan doen. Zoals
jullie weten brengen Tine en ik al sinds een jaar of 10 een aantal van onze
Hobby’s weg. We werden daarbij o.a. geholpen door Melt en Bep Haak, Arie
Verhoef, Rien van Zijl, Dick de Ruiter, J. Bambacht , Wim Ippel, Wim v d Berg ,
Johan Heijkoop, Wim Korporaal, Aart en Arno van Dalen, Willem Kuintjes, Arie
Honk, Sjors de Jong, Tonny en Jaap de Wit en Ron Collé. Hartelijk dank daarvoor en we hebben met z’n allen heel veel kosten weten te besparen voor de
G.S.V.
Rond 14 december 2016 zal het laatste clubblad bij u door de brievenbus vallen
en ik weet zeker dat velen van onze GSV leden dat daarna zullen gaan missen.
Ook zal het clubblad dan niet meer bij de verenigingen op de bestuurstafel liggen en ook daarmee zal onze vereniging minder besproken worden.
Het is de verandering van de tijd en we zullen het vanaf het volgende jaar met

Vervolg laatste clubblad
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de digitale nieuwsbrief moeten doen en dat zullen we dan ook weer gaan waarderen. De communicatie binnen de GSV is belangrijk en de nieuwsbrief kan
hierbij een goede invulling zijn. Bij de Golfclub Almkreek waar ik momenteel
actief ben weet ik niet anders en als deze nieuwsbrief binnenkomt dan lees ik
die ook van voor tot achter.
Het zal even wennen zijn maar
ook het digitale tijdperk zullen
we omarmen om nog tegen redelijke kosten een nieuwsbrief
uit te kunnen brengen.
Tine en ik hebben graag de
laatste 10 jaar ONZE HOBBY’S
rondgebracht en wie weet gaan
we dat ritueel ook wel missen.
Ik wens een ieder prettige
feestdagen, een super gezond
en goed 2017 en veel leesplezier van onze nieuwsbrief in
het nieuwe jaar.
Tine en Cees
Op het terras bij de golf

De redactie wenst al de lezers
van ons clubblad

Al meer dan

30 jaar een betrouwbare partner
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FIFA Fitheidstest
De trainers van de groepen kunnen in hun trainingen, die middels de nieuwsbrieven van Ton Frijters als draaiboek kunnen worden gebruikt, de groep en
iedere scheidsrechter op het eigen niveau, voorbereiden op de FIFA Fitheidstest. Het verschil is dat de FIFA Fitheidstest als training is opgenomen in het
schema van de KNVB en dat in het trainingsplan van de COVS in trainingsweek
5 en 9 een test gepland kan worden. Deze trainingen kunnen dan als voorbereiding dienen op de FIFA Fitheidstest. Het lijkt ons niet gewenst om zonder
begeleiding, de scheidsrechter zich op de test te laten voorbereiden.

Nieuw tuchtreglement amateurvoetbal
Namens de COVS zijn, op uitnodiging van de KNVB, VCN-leden Ben Wirken en
Frank Sanders aanwezig geweest bij een overleg over het nieuwe tuchtreglement.
Bij dit overleg in Zeist waren ook de BAV en VVON aanwezig. De bijeenkomst
verliep in goede sfeer met voldoende inbreng van alle partijen. De bedoeling is
dat het reglement in werking treedt in seizoen 2017/2018.
Het wordt een onafhankelijk reglement, met duidelijke regelgeving en door
controle zal de kwaliteit bewaakt worden.
Er komt een onafhankelijke aanklager, zoals dat ook in het betaalde voetbal
al gangbaar is. Nu is de aanklager ook nog rechter, dus strafbepalend, die het
gehele proces leidt van vooronderzoek, seponeren, schikken, strafeis, en ten
uitvoerleggen.
Een andere belangrijke wijziging wordt doorgevoerd bij de strafmaat na gele
kaarten. Doordat betaald voetbal en amateurvoetbal elkaar meer dan ooit raken
in het bekervoetbal en in de 2e en 3e divisie zijn er nu zijn circa zeven verschillende manieren van boekingen amateur/betaald voetbal. Dit is onoverzichtelijk
en leidt tot ongelijke situaties. In het nieuwe systeem wordt dit beter op elkaar
afgestemd, al zal er verschil blijven tussen betaald voetbal en amateurvoetbal.
Er was een discussie over het moment waarop spelers een schorsing krijgen na
het verzamelen van enkele gele kaarten. Veel
voetbalverenigingen vinden dat spelers nu
wel erg snel geschorst worden en willen een
iets soepeler sanctiebeleid. De COVS heeft
geen oordeel over de strafmaat, met uitzondering van straffen die moeten worden opgelegd na verbaal of fysiek geweld tegen de
scheidsrechter. In gevallen van geweld tegen
een scheidsrechter is een soepelere straf, wat
COVS betreft, niet bespreekbaar.

INLEVEREN KOPY
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Net als na de eerste twee bijeenkomsten, heeft klankbordgroeplid Jos Angevaare
een verslag gemaakt over de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep rapportage. Hieronder lees je zijn bevindingen en daarmee kun je al een aardg beeld
krijgen over de richtingen waarover gedacht wordt met betrekking tot de rapportage en begeleiding in de toekomst.

Vervolg VCN nieuws
Module mentale weerbaarheid op voetbal.nl.
De E-learningmodule Mentale Weerbaarheid is nu beschikbaar voor iedere
scheidsrechter.
Via KNVB.nl kan men deze bereiken. Wij wijzen u erop dat u een inlog moet
hebben voor een voetbal.nl-account. De link voor de inlog is: http://mentaleweerbaarheid.knvb.nl/login/.

Eerste reacties op latere start amateurvoetbal positief
De eerste reacties op de mogelijkheid om het voetbalseizoen 2017/’18 later te
beginnen dan de afgelopen seizoenen gebruikelijk was, zijn overweldigend positief. Een poll op Twitter, die door 4230 mensen werd beantwoord, werd door
91% beantwoord met “Ja graag
Uiteraard zijn er ook kanttekeningen. Zo vragen sommigen zich hardop af of
het niet te snel is om volgend seizoen deze wijzigingen al door te voeren. In
januari gaat de KNVB het land in om de plannen voor te leggen en samen uit te
werken. Dit gebeurt op themabijeenkomsten, door heel het land, met clubvertegenwoordigers. Het is de insteek om uiterlijk voor 1 februari duidelijkheid te
hebben over de speeldagenkalender 2017/’18.
Speeldagenkalender
Naar aanleiding van de vraag uit het amateurvoetbal overweegt de KNVB om
de competitie in 2017/’18 in het weekend van 23 en 24 september te starten.
Dit geldt dan voor de A-categorie (1e tot en met 5e klasse mannen standaard en
reserve, jeugd en vrouwenvoetbal) en de volledige categorie B in het amateurvoetbal.
Het bekertoernooi start voorafgaand op 2 en 3 september met de eerste bekerpoulewedstrijden. Na drie bekerpoulewedstrijden, die allemaal in de daaropvolgende weekenden gespeeld worden, begint de competitie.

Telefoon: 06-21564240

Email: klopmeubelstoffeerderij@outlook.com
website : www.laatjestoelstofferen.nl
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