
ONT winnaar Fairplay klassement seizoen 2017-2018 

 

Op maandag 29 oktober 2018 was het weer zover, dat de scheidsrechtersvereniging Drachten e.o. 

haar jaarlijks Fairplay uitreiking had in haar eigen clubgebouw de Toss en de winnaars ging 

huldigen over het seizoen 2017-2018. 

Het bestuur van COVS Drachten e.o. had op deze avond een mooie surprise in petto. Het bestuur 

had namelijk de huidige trainer van SC Cambuur weten te strikken om voor deze avond de 

prijsuitreiking te verrichten en om een betoog te houden over zijn eigen carrière. Verder zou hij 

een interactieve avond verzorgen, waarbij zou worden ingegaan op allerlei vragen en adviezen die 

vanuit de zaal werden verwacht ten aanzien van SC Cambuur, het voetbal in het algemeen en 

vragen van de leden en aanwezig verenigingen over René Hake zijn eigen bevindingen ten aanzien 

van diverse sportactiviteiten en zijn loopbaan als trainer. 

Om exact 20.00 uur verwelkomde voorzitter Jo Hoekstra een groot aantal leden van de vereniging 

en diverse bestuursleden van de 36 donateursverenigingen. Na een inleidend voorwoord, werd het 

woord gegeven aan de heer René Hake en wist deze met zijn verhaal over hoe zijn carrière was 

verlopen en tot stand was gekomen, de zaal met open oren luisterend te amuseren.  René voor 

ingewijden, gaf aan dat hij nadat zijn profcarrière als voetballer bij Emmen ten einde was al snel 

tot de conclusie kwam, mede als gevolg dat hij al bij Emmen enige jeugdteams trainde, dat zijn 

mogelijkheden om in het profcircuit te belanden hier meer lagen dan bij het voetballen. Al op zeer 

jonge leeftijd wist hij de diverse diploma’s te behalen en werd zo eerst als jeugdtrainer bij Emmen 

en later bij FC Twente, via hoofdtrainer Emmen, FC Twente het tot huidige trainer bij SC Cambuur 

te brengen. Hij gaf in een eerlijk betoog ook aan dat hij wel zeer teleurgesteld was, toen hij vorig 

jaar omstreeks de herfst zijn congé kreeg bij FC Twente, maar is niet bij de pakken neer gaan zitten 

en het duurde dan ook niet lang of hij kreeg van SC Cambuur de kans om weer met zijn geliefde 

hobby/vak bezig te kunnen zijn. Na deze inleiding werden er diverse momenten aangehaald en 

antwoordde hij met veel enthousiasme op de vele vragen die vanuit de zaal op hem werden 

afgevuurd. Om 21.20 uur nam voorzitter Jo Hoekstra weer het woord en gelaste even een pauze in 

alvorens de prijsuitreiking van de Fairplay zou plaatsvinden. Na deze pauze bedankte Jo Hoekstra 

op zijn speciale wijze, de vervaardiger van het Fairplay klassement voor het verzorgen van deze 

ranglijst, die hij maar liefst voor bijna 500 vereniging in  het gehele district Noord verzorgd. Hierna 

werd begonnen met de prijsuitreiking. Hij begon met nummer 10 en liep zo door tot aan nummer 3 

en gaf toen het woord aan de spreker van deze avond, de trainer van SC Cambuur, die de nummers 

3 tot en met 1 voorzag van de diverse bekers en bijbehorende bloemen en uiteraard de 

wisselbeker.  

Klassement 1 tot en met 3 

1. ONT  (Opeinde) 

2. Sportclub Makkinga 

3. GSVV (Gerkesklooster) 

Na afloop van de prijsuitreiking werden er nog diverse foto’s van de winnaars gemaakt en 

bedankte voorzitter Jo Hoekstra omstreeks 22.15 uur alle aanwezigen voor hun komst en in het 

bijzonder de heer Hake en hoopte dat het voor allen een mooi en fair voetbalseizoen 2018-2019 

mag worden. 


