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Hair PIay Cup
De uitreiking van de Fair Play Cup vindt voor het eerst plaats in 1968. De beker moet ertoe
bijdragen dat de sportiviteit op de voetbalvelden in het rayon wordt vergroot. Verder is het
belangrijk dat er aandacht komt voor Fair Play in de pers. De door het bestuur van de
scheidsrechtersvereniging Drachten en omstreken ingestelde beker wordt voor het seizoen
1967-1968 voor het eerst gewonnen door de v.v. Suameer (na loting met de v.v. ONT). De
beker wordt in de Lawei uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Smallingerland.
In het seizoen 1971-1972 stelt men twee bekers beschikbaar, een beker voor een kleine vereniging en een beker voor een grote vereniging. In een overzicht is te vinden welke verenigingen de Fair Play Cup in de afgelopen 33 jaar hebben weten te bemachtigen.

Tn 1978 reikt in een goed bezochte bijI eenkomst de burgemeester van

Na de beker zes keer gewonnen te hebben
krijgt v.v. BCV uit Bergum de beker in 1984
definitief in haar bezit. Hij wordt te

Huyssen van Kattendijke, de Fair Play Cup
uit aan de v.v. BCV die de beker voor de
derde keer heeft gewonnen. Een pluspunt
op deze avond is dat een behoorlijk aantal verenigingen uit het rayon hier acte de
presence heeft gegeven. Opmerkelijk is de
verhoging van het aantal strafzaken in het
seizoen 1980-1981,met 50%. De stand hier-

Opeinde uitgereikt door burgemeester

Iïetlert<steradeel. de heer H.w.K.

voor is dit jaar bijgehouden door Heddy
Bijlsma. Het aantal strafzaken daalt echter het daarop volgende seizoen drastisch.
De K.N.V.B.heeft n.l. het zogenaamde boekingssysteem ingevoerd. Dit houdt in dat
een speler pas wordt gestraft nadat hij drie
waarschuwingen heeft ontvangen.

van de gemeente
Smallingerland aan voorzitterT.O. Bosgra
van v.v. BCV.
Smallenbroek

Regelmatig is bij de uitreiking een gastspreker aanwezig. In oktober 1979 vertelt
betaald scheidsrechter Jan Keizer uit
Volendam zijn belevenissen op en om het

groene veld.
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Slochteren bereid gevonden een lezing te
houden over voetbal. Maar dat pakt anders
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komen halen. Zo'n acht jaar
spreekt hij

n.1.

geleden

op een bijeenkomst in

Garijp

ook in verband met een Fair Play Cup uitreiking. Daarbij gaat Mulder kennelijk buiten zijn boekje met uitspraken, die door
een journalist op eenbepaalde manier naar
buiten zijn gebracht. De landelijke pers
stort zich op deze affaire. Enkele van de
aanwezigen worden door de tuchtcorn-

missie betaald voetbal uitgenodigd een
schriftelijk rapport in te dienen. De KNVB
schorst.hem derhalve voor vier rvedstrii
den. En nu krijgt Mulder na acht jaar ei,ndelijk de kans om wraak te nemen op de
pers, waarvan in Nederland niks deugt. jazelf kennen de verslaggevers de spelregeb
niet eens, aldus deze oud-scheidsrechterToch komt Mulder nog even toe aan zijn
tijd waarin hij betaald scheidsrechter ir
enkele leuke dingen heeft beleefd en het
fluitje van 75 cent hem over de hele wereld
heeft gebracht. Maar aan het slot van zijn
verhaal springt hij opnieuw de pers op de
rug,welke duidelijk de gebeten hond blijkr
te zijn. Het doet hem niets wat ze over hem
schrijven, maar dat lijkt overdreven, het
heeft hem n.l. acht jaar "dwarsgezeten-Het lijkt overigens wel op natrappen en
dat betekent volgens de spelregels een rode
kaart, als de pers tenminste de spelregels

goed kent. Aldus een verslag

in

de

Drachtster Courant.

In

1991 houdt oud-scheidsrechter Cees

Steenbakker

in de kantine van

v.\-.

Drachtster Boys een inleiding over de sportiviteit in en rondom het voetbalveldSteenbakker is op dat moment voorzitter
van de Tuchtcommissie Amateurvoetbal"
Aan sportverruwing moet volgens hem wat
worden gedaan, het mooie voetbalspel
komt in een verkeerd daglicht te staan. Het
werven en behouden van voetbalscheids-

rechters wordt problematisch, omdat er
veel onterechte kritiek op de arbiters
Uitreiking van de Fair Play Cups in
Eastermar.

1981

aan de voorzitters van BCV

Bosgra (rechts) en links

worö

geleverd. Opgeroepen wordt er aan meÈ
te werken om de onsportiviteit zowel bin-

SCHEIDSRECHTERS VERENIGING DRACHTEN EN OMSTREKEN

Voor de uitreikirtg van de Fair PIay Cup in Surhuisterveen is een wedstrijtl gespeeld tussen de SVD en de trainers in het royon

trainer van FC Groningen, over respect.

nen als buiten de lijnen van het voetbalveld de kop in te drukken. Voor velen is
hier een taak weggelegd, te denken valt

vermogen van de trainers en ziet voor hen
een goede taak weggelegd. Houd het voetbalspel clean, elke molestatie is er één te

aan scheidsrechters, bestuurders, commissieleden, trainers, leiders, spelers, etc.

veel.
Als gast bij de uitreiking van de Fair Play
Cup op 9 oktober 2000 vertelt Jan van Dijk,

Hij is erachter gekomen dat'respect'

een

sleutelwoord is in de hele maatschappij, zo
ook bij het hele voetbalgebeuren. Respect
is van grote waarde om het voetbal fair te
krijgen en te houden. À

ln 1992 is op de bijeenkomst in Bergum
Herman van Dijk uit Heerenveen aanwezig.

Als scheidsrechter in het betaalde voet-

bal verhaalt hij de eigen ervaringen

als

voetballer en zijn weg als arbiter naar de
hoogste regionen van het betaalde voetbal.

Het bestuursbeleid is in 1 993 vooral gericht
op twee thema's. n.l. werving en behoud
van scheidsrechters en het terugdringen
van molestaties.T.a.v. het terugdringen van
molestaties wordt op indringende wijze de
C.O.V.S.-Noord en de K.N.V.B. afdeling
Friesland duidelijk gemaakt dat het de vereniging ernst is met het nemen van maatregelen tegen verenigingen die zich schuldig maken aan molestatie. Aan het eind
van dit jaar blijkt dat C.O.V.S-Noord de
boodschap begrepen heeft, door de voorstellen grotendeels over te nemen in het
beleid inzake molestatie.

Op 11 februari7994 vertelt ons lid Hinne
Smedes op boeiende wijze over zijn ervaringen als scheidsrechter, met als hoogtepunt zijn trip naar Amerika.
De uitreiking vindt in 1 994 plaats in de kantine van v.v. Eastermar met als gastspreker
Jan Dolstra. Hij vertelt over zijn ervaringen betreffende het W.K. in Amerika.
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In 1995 spelen, voordat de Fair Play Cup
wordt uitgereikt, scheidsrechters en trainers tegen elkaar. In de kantine van v.v.
Surhuisterveen benadrukt voorzitter van
de S.V.D. e.o. Piet de Boer het belang van
scheidsrechters en voetbalverenigingen.
Hi1 prijst het incasserings- en acceptatie-
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