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  Nieuwsbrief december 2020 

 

Voorwoord van de voorzitter 

Nou…. daar zitten we dan…. met z’n allen in een “harde lockdown”.  Het leek er even 
op dat een vaccin op korte termijn een eind aan deze malaise zou kunnen brengen, 
maar opeens gingen we met z’n allen de verkeerde kant op. De COVID-19 
besmettingen namen plotseling weer fors toe. En nu zitten we dus allemaal weer thuis 
op de bank… Dat valt voor niemand mee. Ook niet voor de scheidsrechter. Nu werd er 
in het amateurvoetbal al niet meer gevoetbald, maar nu komen de sportieve 
inspanningen helemaal op een laag peil te liggen. Wat nog wel kan: naar de Appie 
rijden voor een zak chips… Maar of dat nu zo’n goed alternatief is…  

Ook wij als SMO zullen het contact voorlopig via digitale weg moeten blijven zoeken. Bij 
de ALV hebben we hier positieve ervaringen mee opgedaan. Het is behelpen, het vergt 
wat meer voorbereiding, maar dan zijn we in ieder geval in verbinding met elkaar!  

Laten we de moed erin houden. Hoe moeilijk dat soms ook is. We weten waarvoor we 
het doen! Want net als Jannes willen we, als het nodig is, ook zelf een beroep kunnen 
doen op medische hulp. 

Een lichtpunt in de toekomst is er: komend jaar bestaat de SMO immers 75 jaar! 
Corona zal de SMO er niet onder krijgen. Mooi om hiernaar uit te kunnen kijken. Zou 
het niet geweldig zijn wanneer we tegen die tijd weer met z’n allen een drankje mogen 
doen en zingend van plezier een toost mogen uitbrengen op de SMO?! Kortom er is 
licht aan de horizon. Net zoals het licht de komende kerstdagen zal schijnen. Nu zitten 
we nog middenin de “donkere dagen voor kerst”, maar het kerstfeest is toch ook een 
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feest van nieuw leven, van hoop, van perspectief. Laten we ons daaraan vasthouden! 
Laten we het licht dat kerst ons brengt meenemen naar 2021, het jaar waarin we 
jubelend onze 75ste verjaardag gaan vieren! 

Pas goed op jezelf en op elkaar! 

Met sportieve groet, 

Jan Gerbers 

 

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Henkjan Ribberink, 57 jaar jong. 

Geboren in Bergentheim, gemeente Hardenberg. 

Getrouwd met Janny en de vader van Johan, Aline en Margriet. 

Mijn werkgever is de Sligro in Assen waar ik verantwoordelijk ben voor de zoetwaren 
en de producten in de koeling en de diepvries. 

Mijn actieve keepers carrière heb ik doorgebracht bij de volgende verenigingen: vv 
Bergentheim, FC Meppel, Drachtster Boys en weer FC Meppel. 

Bij FC Meppel ben ik jarenlang jeugdleider geweest en in die functie ook vaak 
wedstrijden gefloten. Dit waren mijn eerste ervaringen als scheidsrechter. Daarnaast 
ook jarenlang keeperstrainer geweest bij FC Meppel en SVN’69 en daarvoor de 
opleiding keeperstrainer gevolgd bij de KNVB, welke gebaseerd was op de Frans Hoek 
methode. 
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Door een knieblessure kwam er een einde aan mijn actieve voetbalcarrière en ik ben 
daarna eerst leider geworden van een seniorenelftal en daarnaast wedstrijden gefloten 
bij FC Meppel. 

Twee seizoenen assistent-scheidsrechter geweest bij het eerste elftal van FC Meppel. 

In 2004 op verzoek van FC Meppel de basiscursus scheidsrechter gevolgd bij Wacker in 
De Wijk onder leiding van Henk Meuleman en mijn stagewedstrijden gedaan bij de 
KNVB onder begeleiding van Berend Mulder. Dit beviel zo goed dat ik vanaf seizoen 
2004/2005 voor de KNVB ben gaan fluiten. 

Op mijn hoogtepunt floot ik in de hoogste jeugdgroep van het district Noord groep 21 
waarin ik onder andere de leiding had over een bekerwedstrijd tussen de B1’s van SC 
Heerenveen en FC Groningen met veel publiek. Een ander leuke reactie tijdens een 
wedstrijd is de uitspraak van een speler: “ doe dat maar niet want de scheidsrechter 
ziet het toch wel”. 

In 2005 heb ik op verzoek van de SMO de trainerscursus scheidsrechter gevolgd en 
met goed resultaat afgesloten. Daarna een aantal jaren training gegeven aan de 
scheidsrechters van de SMO, helaas is dit nu verleden tijd. 

Ik fluit nog steeds met veel plezier bij de jeugd en hoop dit nog jarenlang te blijven 
doen. 

 

KNVB 
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De KNVB heeft de week van 3 tot en met 11 oktober jongstleden uitgeroepen  
tot de week van de scheidsrechter, Alle voetbalverenigingen konden weer hun blijk van 
waardering laten zien voor de (assistent-)scheidsrechter, Enkelen van ons zullen hier 
iets van gemerkt hebben, door middel van een aangeboden attentie van de vereniging 
waar werd gefloten (of gevlagd), Sommigen zullen er ook weinig tot niks van gemerkt 
hebben, zoals ik. Het is maar net waar je bent geweest in deze periode. Wij zullen ons 
maar troosten met de gedachte dat dit niet de reden is, waarvoor wij ooit met deze 
mooie hobby zijn begonnen. En laten we maar blij zijn met de aandacht die het vak van 
scheidsrechter weer heeft gekregen in de (social) media, 

 

Rondje langs de velden bij onze 
donateursverenigingen 

 

                                   

Als je wel eens bij SVN'69 in Nijeveen kwam, werd je altijd welkom geheten door Dinus 
Foekens (bij de leden van SVN ook wel bekend onder de naam “Dinus Kantinus”), de 
kantinebeheerder, Na 40 jaren als kantinebeheerder te hebben gefungeerd, vond hij 
het wel genoeg. 31 Oktober jongstleden heeft hij de werkzaamheden overgedragen aan 
zijn opvolger en werd hij bedankt voor bewezen diensten middels een boeket en een 
vleesschotel, Vanaf heden zullen wij dan ook door iemand anders worden begroet bij 
SVN'69, 
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De trots van Koekange heeft een nieuwe voorzitter, Jurrian Barelds, die enkele jaren 
geleden de Fair Play Cup van de SMO in ontvangst mocht nemen, is er mee gestopt, Na 
6 trouwe dienstjaren heeft hij de voorzittershamer over gegeven aan Ruben Keizer, Hij 
is hiermee de jongste voorzitter ooit geworden voor Vitesse '63,  

 

Lief & leed 

 

 
*Jannes Wink heeft inmiddels zijn eerste wedstrijd weer gefloten. 

Op zaterdag 5 september jl. mocht hij weer de wei in voor de derby FC Meppel Jo13 
tegen Alcides Jo13, Na afloop werd hij verrast met een mooie bos bloemen van FC 
Meppel, waarvoor hulde! Hopelijk een voorbode voor nog veel fluitplezier voor ons 
gewaardeerde lid, 
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*Koos Hooijer heeft te horen gekregen dat hij zijn carrière als scheidsrechter moet 
beëindigen. 

Door een slepende blessure is het voor hem helaas niet meer mogelijk om zijn favoriete 
hobby uit te blijven voeren, Wij willen Koos natuurlijk sterkte wensen met het 
verwerken hiervan, Mooi dat hij wel lid wil blijven van onze vereniging! 

 
*Met ingang van heden is Jan Willem Roesink gestopt als bestuurslid van de SMO. 

Vanaf het allereerste begin van zijn tijd als bestuurslid in 2013 bleek hij een bevlogen 
karakter te hebben. Iets wat hem met name goed van pas kwam, toen hij de functie 
van secretaris op zich nam na het overlijden van Bertus Spijkerman in 2016, 

Wij willen Jan Willem bedanken voor zijn tomeloze inzet in al die jaren en hem veel 
geluk en voorspoed toewensen bij alles wat er nog op zijn pad komt, Jan Willem wil nog 
lid blijven van de SMO en blijven fluiten zolang hij dit lichamelijk en geestelijk nog aan 
kan. 

 

Bezigheden SMO 

 

*Sinds het begin van dit seizoen hebben wij een nieuwe aanstellingsprocedure 
opgestart voor de oefenwedstrijden en toernooien van onze donateursverenigingen, Via 
de website kunnen de verenigingen zelf een scheidsrechter zoeken met wie zij in 
contact willen treden voor een eventuele aanstelling van betreffende wedstrijd(en), De 
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eerste reacties zijn veelbelovend en voor de rest gaat eenieder zijn weg hierin vast 
vinden. Benieuwd hoe de nieuwe procedure er uit ziet of wil je weten of jouw gegevens 
er goed bij staan? Kijk dan op de website www.smo-meppel/aanstellingen. Houd er wel 
rekening mee dat er tijdens de Covid-19 pandemie geen aanstellingen op de site staan 
en dat je dit dus pas weer kan bekijken indien de eerste aanstellingen weer bekend 
zijn. Ook de aanstellingen van de Beltona competities lopen mee in de nieuwe 
procedure. 

 
*Op 25 november jl. is er ook weer een Algemene ledenvergadering gehouden, Voor 
het eerst in de geschiedenis van de SMO geschiedde dit online, Dit aangezien er 
natuurlijk geen fysieke vergadering mogelijk was door Covid-19, 

Na het voorwoord van de voorzitter, werd de vergadering geopend. 

De notulen van afgelopen jaar werden doorgenomen en de secretaris en 
penningmeester keken terug op een bewogen jaar, ieder op zijn eigen vakgebied. 
Daarna werd er stilgestaan bij het aanstaande vertrek van Jan Willem Roesink als 
secretaris van de SMO. Er waren mooie woorden van de voorzitter voor alles wat Jan 
Willem in de afgelopen jaren voor de vereniging heeft betekend. Hij kreeg hiervoor met 
instemming van alle aanwezigen de eretitel ” lid van verdienste” van de SMO. Het 
vertrek van Jan Willem heeft gevolgen voor de samenstelling van het bestuur. 

Marcel van den Beld volgt Jan Willem op als secretaris en Harmjan Drost vult de 
opengevallen plaats van Marcel als bestuurslid in. 

Daarnaast was er natuurlijk ook aandacht voor jubilarissen. Anand Mangroelal en 
Benny Miggels zijn inmiddels 25 jaren lid van de COVS en krijgen daarvoor een mooie 
speld van de COVS! 

Er wordt ook gesproken over het aanstaande jubileum van de SMO. Komend jaar 
bestaat de vereniging namelijk 75 jaar. Er is een feestcommissie samengesteld welke 
de mogelijkheden in kaart gaat brengen om een mooi feest te organiseren. Wordt 
uiteraard vervolgd... 

In de rondvraag is de nieuw opgerichte trainingsgroep van Henk de Vries nog aan de 
orde gekomen, waarover hieronder meer, Ook de spelregeltest op de website van de 
COVS kwam nog aan de orde, alsmede de Vriendenloterij. Het te doneren bedrag 
hiervoor wordt “opgepot” en er wordt komend jaar bekeken waaraan we dit doneren. 
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* Ons gewaardeerde lid Henk de Vries heeft (inmiddels alweer een paar maanden 
geleden) een trainingsgroep opgestart, Deze trainingsgroep bevat op het moment van 
dit schrijven 7 personen, die op dinsdagavond van 19,00 uur tot 20,00 trainen in 
Steenwijk, bij de plaatselijke vv. Eenieder die dat wil, is welkom zich aan te sluiten. Het 
is inmiddels een mooie combinatie geworden van zaal- en veldscheidsrechters, Mocht je 
mee willen trainen, meld je dan aan bij Henk de Vries, telefoonnummer 06-20329625, 
Bij niet aanmelden bestaat namelijk de kans dat je niet kunt meetrainen. 

 
*Op de website zijn de afgelopen maanden een aantal spelletjes geplaatst, 

De antwoorden hebben jullie nog tegoed. Bij deze! 

Piece of Cake  

1 voetbaltas                 2 headset 

3 spuitbus (Vanishing Spray/schuim)        4 horloge 

5 KNVB badge          6 voetbalschoenen  

7 toss-munt(en)             8 pen (schrijfgerei) 

9 fluit              10 (piep-)vlaggen       11 scorekaart (scoreboek) 

12 polsband (nylon koord om je fluit aan te bevestigen/Wristband 

 
Quezz Who! 

Audrey Zukoburgs                 Serdar Gozubuyuk 

Niels Herding                       Dennis Higler 

Joseph Kimmachu                 Jochem Kamphuis  

Hans Jusibi                           Bas Nijhuis 

Altruid Holland                      Allard Lindhout  

Maikel Kydanen                    Danny Makkelie     

Vik Bolmen                            Kevin Blom 

Ansje Droeners                     Jeroen Sanders 

Johan Remco Nest                 Jeroen Manschot  
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Xara Bitinasch                 Christiaan Bax 

Leo Plakboven                     Pol van Boekel  

Hans-Job ten Linken              John Blankenstein  

Abraham Carier                 Eric Braamhaar    

Ellen Ruifoog                        Roeleof Luinge 

Andrea de Minover              Mario van der Ende   

Frank-Martin vd Hoeken         Martin van den Kerkhof  

 
 

Spelregelvragen uit Spelletjes Carroussel (deel 1), 

1C 2D 3B 4C 5D 6D 7C 8C 9B 10C 
 

Spelregelvragen deel 2, 

 1C 2D 3A 4B 5C 6C 7B 8B 9B 10A 

Doordat er helaas maar 2 leden meededen (…), is besloten geen prijzen uit te reiken. 

 

COVS 

 

*COVS Nederland heeft het vertrouwen uitgesproken om met Axitour Communication 
Solutions per 8 oktober 2020 een overeenkomst af te sluiten voor het leveren van 
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draadloze headsets. De AXIWI® headsets worden door COVS Nederland ingezet voor 
het opleiden/coachen van (assistent)-scheidsrechters vanaf de zijlijn. Verschillende 
COVS-lid-verenigingen hebben het afgelopen half jaar, met de headsets van AXIWI 
getest. Deze testfase heeft de toegevoegde waarde van de headsets, aangetoond voor 
het opleiden van (assistent)-scheidsrechters met de onderlinge communicatie. COVS 
Nederland schaft 8 sets AXIWI headsets aan om direct in diverse opleidingstrajecten of 
begeleiding in te zetten. 

*sinds medio oktober kan je weer de wekelijkse spelregeltoets via de COVS doen. Hoe 
werkt het? Ga naar de website van de COVS (www.COVS.nl). Ga naar het kopje 
“spelregels met Socrativ”.Wil je meespelen zonder verplichtingen (gewoon om te kijken 
of je het leuk vind), druk je op “spelregelvragen als gast”, Je hoeft dan alleen je naam 
in te vullen en kunt de spelregels bekijken en beantwoorden via de website van 
Socrativ, waarnaar je wordt doorgeschakeld, Er zijn vragen mét en zonder beeld, Voor 
de beeldvragen, druk je op “beeldvragen” op de site van de COVS en beantwoord deze 
op de site van Socrativ. Wil je dat de COVS je score bijhoudt en je aan het eind van het 
seizoen kans maakt op een leuke prijs, doe je de “spelregeltoets met inlognaam”. Jouw 
relatienummer bij de KNVB is in dit geval jouw inlognaam. Klinkt best ingewikkeld 
allemaal, maar het valt reuze mee. Ik vind het in ieder geval heel leuk om te doen, 
vooral de beeldvragen. Kom je er niet uit, neem even contact op met Marcel van den 
Beld, bestuurslid SMO en aanspreekpunt met betrekking tot spelregels. 

 

Samenwerking met SNO en SZO 

 

 
 

Door corona is veel verenigingswerk stil komen te liggen. Zo ook het overleg wat wij 
regelmatig hebben met SNO (Nijverdal) en SZO (Zwolle). Er is nog wel regelmatig 
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telefonisch contact over zaken die eigenlijk op dat moment aandacht verdienen, Voor 
de eerstvolgende vergadering is SNO de bijeenroepende vereniging, dus wij wachten op 
een oproep voor overleg van hun kant. Wordt dus vervolgd...  

 

Kerst/jaarwisseling 2020 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020, 

Dit jaar heeft niet gebracht wat we er met zijn allen van verwacht hadden.  

Daarom is het juist nu belangrijk om Kerst en de jaarwisseling door te brengen met 
geliefden.  

Dit natuurlijk met in acht neming van de coronaregels. Laten wij hierbij de ouderen en 
eenzamen onder ons natuurlijk niet vergeten.  

Wij spreken de wens uit dat we in 2021, liefst zo snel mogelijk, weer (veilig) onze 
hobby kunnen uitoefenen,  

Het bestuur wenst u fijne feestdagen, Probeer gezond te blijven en geniet van de 
momenten die u komende tijd hopelijk met familie en geliefden gaat doorbrengen.  


