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                      nieuwsbrief SMO september 2019 

                                      

 

                                              -Voorwoord van de voorzitter.... 

                   
 

 

 

Beste sportvrienden, 

We staan aan de vooravond van een nieuw decennium.het is dus alweer 10 jaar 

geleden dat we ons druk maakten over de mellennium-bugs; computers zouden 

het niet aankunnen om het jaar 2000 correct weer te geven. Processen zouden 

vastlopen en fabrieken zouden stil komen te liggen. Gelukkig viel dat achteraf 

mee. De wereld draaide gewoon door! 

Tegenwoordig maken we ons druk om andere zaken. Het is inmiddels al normaal 

geworden dat grote landen worden geleid door idioten. Door mensen die een 
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loopje nemen met de realiteit. Daar waar het ze niet bevalt, wordt 

dat betiteld met ‘fake news”. Ook in Nederland krijgt dat type 

mens steeds meer gehoor. Een trend die op zijn minst gezegd 

zorgwekkend is. 

Wat ook zorgwekkend is, is het dalend aantal leden van de SMO”. Nee, dat is 

geen “fake news”. Als bestuur sluiten wij de ogen niet voor dit probleem. Ook 

ontkennen we het niet, of roepen we op bijeenkomsten dat het geweldig gaat. 

Nee, bij ons overheerst realisme.  En dat stemt ons niet vrolijk. Wij zijn een 

vereniging die belangen van de scheidsrechters op het veld of in de zaal wil 

behartigen. Met nog 53 leden, waarvan ongeveer de helft nog “fluitend”, komt 

het voortbestaansrecht van de SMO in gevaar. Dat klinkt misschien hard, maar 

dat is het ook. 

Hopelijk kunnen we over 10 jaar concluderen dat deze zorg ook niet terecht 

was. Dat het gelukkig allemaal meegevallen is. Maar dat zal niet vanzelf gaan! 

Ik roep daarom alle leden op om de spreekwoordelijke handschoen op te pakken 

en samen nieuw leven in de toekomst van de SMO te blazen! We hebben ieders 

hulp daarbij nodig. Op de komende nieuwsjaarsreceptie ga ik daarover graag 

met jullie verder in gesprek. 

Op dit moment wens ik jullie hele fijne feestdagen toe en zie jullie graag terug 

in het nieuwe decennium! 

Met vriendelijke groet, 

Jan Gerbers 
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                             -Even voorstellen...... 

 

                            
 

Mijn naam is Bonne Douwe Gringhuis, geboren in Nieuw Weerdinge 
(gem.Emmen) op 11 november 1951.   

Ik ben in 1975 op cursus gegaan van scheidsrechter 3, heb mijn lessen gehad 
van Henny Matena en Willem Wiegers. Beiden zijn bekende grensrechters uit het 

betaald voetbal. De examens waren in november. Toen was er nog een echte 
winterstop, dus vroeg  Ep  Smit mij om in de zaal te gaan fluiten bij de jeugd, 
wat toen in Drente door de  afdeling werd georganiseerd. Dat heb ik toen ook 

gedaan. Ook ben ik toen gelijk maar bij de senioren gaan fluiten in de zaal. 

Mijn eerste wedstrijd op het veld was tussen Zwartemeerse Boys C1 en Emmen 

C2. Deze werd toen nog op zondag gespeeld, zoals meer jeugdwedstrijden. Ik 

was in die perioden ook  jeugdleider bij vv Bargeres. Toen ben ik ook gelijk lid 

geworden van COVS Zuid Oost Drente. Daar heb ik ook de trainingen gevolgd. In 

mijn eerste jaren heb ik gewoon mijn wedstrijden gefloten op zondag en af en 

toe ook op zaterdag. In de jaren 1983-1984 ben ik op de lijst gekomen om te 

promoveren naar het "grote" KNVB. Ik ben met vlag en wimpel over gegaan en 

ben daar mijn wedstrijden gaan fluiten op zondagochtend. Waaronder de derby 

tussen Zwartemeer 2 en Zwartemeerse Boys 2. Daarna ben ik naar groep 4 

gegaan en wedstrijden gaan fluiten tussen eerste elftallen (en af en toe nog 

tweede teams). Toen ben ik naar groep 3 gegaan, met alleen maar leuke  

wedstrijden! 

Ook in de zaal ging het goed, SO2 gedaan en daarna ook nog SO1. In Zeist heb 

ik daar de cursus gehad van de bekende scheidsrechter van Swieten. In de zaal 

heb ik groep 1 gehaald. Nét niet de eredivisie, maar daar onder. Gezien mijn 

leeftijd kon ik niet hoger op komen. Maar als beloning kreeg ik het Nederlands 

afdeling kampioenschap te Leeuwarden, waar we met z'n tweeën de wedstrijd 

floten. Een hele belevenis!  Op het veld ging het ook prima. Groep 2 net niet 

gehaald, maar ik was tevreden met mijn  pakket aan wedstrijden.  
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Bij  de COVS deden we ook vaak aan spelregelwedstrijden. Ik heb 
hier ook vaak aan mee  gedaan, zelfs heb ik 3 á 4 keer aan het 
Nederlands kampioenschap mee gedaan. Ook ben ik een keer 

kampioen van het noorden geweest.  Ook ben ik in Zeist geweest om daar het 
afdelingskampioenschap van Nederland te mogen fluiten, samen met het Drents 

damesteam dat daar moest voetballen. 

Mijn lange loopbaan is nog niet afgelopen. Ik hoop de 45 jaar vol te maken! Ook 

ben ik in het bezit van de gouden KNVB-speld, also ook van de 40 jarige speld 

van de COVS. Ik ben jaren lid geweest van ZO Drente, maar ook een tijdje van 

Zwolle. Ik had daar geen binding mee. Toen ben ik overgestapt naar Centraal 

Drente, tot die er mee stopte. Zodoende ben ik lid geworden van de SMO, waar 

ik mij zeker thuis voel.   

 

Vriendelijke groeten van Bonne Gringhuis. 

 

                                  -KNVB nieuws.... 

                                                          

 

Vrij recentelijk heeft de KNVB de promotie-/degradatieregeling 2019/2020 voor 

scheidsrechters en assistent-scheidsrechters vastgesteld. Op onze website is 

een link naar de regeling voor district Noord geplaatst. Zo weet een ieder waar 

hij/zij aan toe is, dit seizoen. 
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 -Onze donateursverenigingen….. 

 

                                       

 

*vv Steenwijk heeft oud profvoetballer Kees Kist in het zonnetje gezet. 

Kist, die wij natuurlijk kennen van zijn gloriedagen bij (onder andere) sc 

Heerenveen, AZ'67 en het Nederlands elftal, begon zijn loopbaan bij de 

amateurs van vv Steenwijk. In het kader van veertig jaar gouden schoen heeft 

de club een levensgroot portret laten maken van de oud profvoetballer. Kist was 

de eerste Nederlander die de gouden schoen uitgereikt kreeg, in 1979. Op 29 

september jl. (vlak voor de eerste competitiewedstrijd van vv Steenwijk) mocht 

Kees het doek zelf onthullen. 

                                                                                              

 

*MVV Alcides is bezig met het opzetten van een G-voetbalteam. Allereerst zal er 

op woensdagavond worden getraind en zullen er regelmatig oefenwedstrijden 

worden gespeeld. Maar zodra het kan, wil Alcides met dit team ook instromen in 
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de KNVB-competitie. Via de website wordt mensen met een 

beperking gevraagd zich aan te melden. Dit alles is een uitvloeisel 

van de succesvolle G-voetbal-kampen, waarover in de vorige 

nieuwsbrief is bericht. 

 

 

 

  

            -Activiteiten van de SMO.... 

                      
 

*Het werd ook weer hoog tijd voor een feestavond voor alle leden van de SMO. 

Dit keer heeft deze plaats gevonden op vrijdagavond 29 november.  Iedereen 

die zich had opgegeven, werd verwacht om 19.00 uur bij bowlingcentrum 

Steenwijk. Na een mooi welkoms woord van onze voorzitter, Jan Gerbers, was 

er gelegenheid tot steengrillen, wat door de aanwezigen goed werd ontvangen. 

Daarna stonden de bowlingbanen tot onze beschikking en een ieder deed zijn 

uiterste best om de, door het bestuur ter beschikking gestelde, prijzen in de 

wacht slepen. Maar natuurlijk was de gezelligheid vele malen belangrijker! Dit 

bleek ook wel toen bleek dat Sinterklaas ons deze avond ook nog met een 

bezoek vereerde en iedereen voorzag van een chocoladeletter. Met andere 

woorden: weer een zeer geslaagde avond! Waarvoor natuurlijk de hartelijke 

dank aan de feestcommissie, die hier weer veel tijd en moeite in heeft gestoken! 

De dag erna was er al een  verslag met mooie foto's van de feestavond te vinden 

op de website van de SMO, http://smo-meppel.nl/geslaagde-feestavond-smo/ ! 

 

*Ook dit jaar verzorgt de SMO weer wedstrijden van de Beltona-competitie 

(U21). SMO donateursverenigingen DESZ en sc Emmeloord hebben helaas vóór 

de helft van de competitie moeten afzeggen... ZAC en SVI, beiden uit Zwolle, zijn 

bereid gevonden de open gevallen plaatsen in te nemen. Voor verdere 

http://smo-meppel.nl/geslaagde-feestavond-smo/
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informatie omtrent deze Beltona-competitie verwijs ik u naar de 

website van Sparta Enschede (www.sparta-enschede.nl/beltona) 

 

*Zoals al eerder gememoreerd in één van de vorige nieuwsbrieven, was het 

bestuur op zoek naar een nieuwe Fair Play beker. Dit aangezien Vitesse '63 de 

vorige beker mocht houden. Het bestuur is er inmiddels in geslaagd om een 

nieuwe beker te vinden. Wie deze beker dit keer in ontvangst mag nemen, 

houden wij nog even voor ons. Maar ik zou zeggen: hou de website in de gaten, 

want zeer binnenkort zal hierover nieuws volgen! 

 

*We leven in een tijd dat technische hulpmiddelen en social media niet meer 

weg zijn te denken uit ons dagelijks leven. De SMO maakt hier ook, zij in 

beperkte mate, gebruik van. Wij willen dit in de toekomst gaan intensiveren, 

met name om ook (nieuwe) jongere leden betrokken te houden bij de SMO. Wij 

willen een begin maken hiermee door het opstarten van een app-groep met alle 

leden van de SMO. 

Ik hoor je al denken: alwéér een app-groep!? Nog meer gezeur waar ik niet op 

sta te wachten……..  Deze app-groep heeft als enige taak er (hopelijk) voor te 

zorgen dat de opkomst op vergaderingen van de SMO wordt verbeterd! Hierdoor 

zal een ieder zich nóg meer verbonden voelen bij de SMO. Want: waarvoor ben 

je eigenlijk lid van een vereniging….? Daarbij vinden wij, als bestuur, het van 

belang dat de leden met elkaar contact onderhouden over zaken die 

scheidsrechters aangaan. En op deze manier hopen wij ook de leden te 

betrekken bij beslissingen die wij nemen. Wij willen uiteraard weten hoe de 

leden er over denken en waar kan dit beter dan bij een ledenvergadering?! 

Wat is de bedoeling? Je krijgt van het bestuur een app in de week dat de 

vergadering staat gepland. Hierdoor hopen wij dat de attentiewaarde wordt 

verhoogd en meerdere leden acté de presence geven op de vergaderingen. 

Het is dus NIET de bedoeling dat wij (allemaal) deze app-groep gaan gebruiken 

om andere berichten te versturen! Daar is het dus niet voor bedoeld. Mocht dit 

toch gebeuren, wordt de stekker er uit gehaald! Maar we gaan ervoor en hopen 

op ieders medewerking. Mocht je onverhoopt toch niet in deze app-groep willen, 

geen enkel probleem! Geeft dit gewoon even aan! Even een appje, telefoontje, 

sms-je of persoonlijk gesprek naar één van de bestuursleden en wij zorgen 

ervoor dat het wordt geregeld…  
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                                                   -COVS... 

                   
 

 

*COVS Nederland is voor de korte termijn op zoek naar een nieuwe 

webredacteur. Voor wie interesse heeft, de vacature is na te lezen op de website 

van de COVS. Maar natuurlijk staat het ook op onze eigen website! 

 

 

*COVS afdeling Noord heeft afgelopen 18 nov vergaderd in Tjallebert 

(Friesland). Daarbij is o.a. besproken hoe men de gehouden thema 

bijeenkomsten heeft ervaren. Ook een eventuele nieuwe opzet van de Fair Play 

is ter sprake gekomen (wordt vervolgd), evenals de nieuwe opzet van de 

spelregelwedstrijden van de COVS. Verder alles wat ter tafel kwam... Volgens de 

afgevaardigde van de SMO een lange maar vruchtbare avond! 
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           -Samenwerking met SZO/SNO 

       

 
 

 

*Wij hebben afgelopen maanden weer mogen genieten van een vruchtbare 

samenwerking met SNO (Nijverdal) en SZO (Zwolle). Dit was met name goed te 

merken in de periode vlak vóór de start van het huidige seizoen. Met name de 

SNO is hierin een belangrijke schakel geweest in het verzorgen van (met name) 

scheidsrechters voor oefenwedstrijden in de hogere klassen bij de 

donateursverenigingen van de SMO. Waarvoor natuurlijk onze hartelijk dank! 

 

*De meest recente bijeenkomst van SMO met SNO en SZO heeft plaats gevonden 

op 19 december bij MSC. Hierbij is met name gesproken over de dingen die wij 

van elkaar kunnen leren. Met name met betrekking tot de naamsbekendheid van 

de SMO bij donateursverenigingen is nog wel een inhaalslag te maken. Ook met 

betrekking tot spelregels en de daarbij behorende toetsen loopt de SMO nog wat 

achter. Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt om hier een nieuwe weg 

in te slaan. Ook de Beltona competitie wordt besproken en het aantal 

donateursverenigingen van de SMO, SZO en SNO. Vooral bij het laatstgenoemde 

blijkt dat de SMO zich niet hoeft te schamen, integendeel! Er is afgesproken 

elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en (half-)jaarlijks weer te 

vergaderen, afhankelijk van de diversiteit aan ontwikkelingen. 
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                  -Lief en leed….. 

 

                    

 

* Op 21 oktober jl. is de heer Th. H. M. Solen overleden. De heer Solen was van 

1997 tot en met 2007 voorzitter van COVS Nederland. Hij was sinds oktober 

2017 ongeneeslijk ziek en hij is 70 jaar geworden. 

 

                      -Agenda... 
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Pak je agenda er vast maar bij, want de datum van de 

nieuwjaarsreceptie van de SMO is al weer bekend. Deze zal worden 

gehouden op woensdag 15 januari 2020! Deze wordt, zoals 

gewoonlijk inmiddels, gehouden bij herberg "Het Plein" in Meppel! Wij vragen 

een ieder die de SMO een warm hart toe draagt, hierbij aanwezig te zijn! Er zijn 

ontwikkelingen gaande die ons allen raken en gaan raken! 

Jullie zullen binnenkort een uitnodiging hiervoor ontvangen, dus hou je mailbox 

goed in de gaten... 

 

                      Winterstop….. 

                      

 

Het is inmiddels al weer december. We zitten midden in de tijd van Sinterklaas, 

Kerst, oliebollen en vuurwerk. Voor de voetbalcompetities in Nederland betekent 

dit een paar weken van rust. Even geen voetbal. Maar andere dingen in het leven 

die (ook) belangrijk zijn. De meeste competities zullen medio januari, begin 

februari 2020 weer beginnen. Maar tot die tijd zullen ook wij als scheidsrechters 

even bij kunnen komen van de eerste helft van dit seizoen. Voor de één zal dat 

misschien echt nodig zijn, voor de ander juist niet. Maar: gevoetbalt wordt er 

toch niet, dus je hebt er maar mee te dealen! 

Ook wij als bestuur maken even pas op de plaats. Even tijd voor gezin en 

familie, degenen die er vaak voor zorgen dat wij elke week weer de wei in 

kunnen. Ook degenen die er elke week weer voor zorgen dat onze 

voetbalkleding weer gewassen in de kast ligt… 

Wij willen vanaf deze plaats eenieder een hele fijne tijd wensen met hun 

geliefden. Zorg dat je uitgerust weer kunt beginnen aan de tweede helft van het 
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seizoen. Ook natuurlijk alvast alle gezondheid gewenst in het 

nieuwe jaar! En hopelijk worden ook de nieuwsbrieven in 2020 

weer met zoveel enthousiasme gelezen als dat ze gemaakt 

worden! 
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