De 50-jarige geschiedenis van de scheidsrechtersvereniging is vastgelegd in een jubileumboek,
geschreven en samengesteld door Jan Stutvoet, lid van de vereniging en zelf ook scheidsrechter. Het
eerste boek werd overhandigd aan voorzitter Jan Hardeman. (Foto: Co Keulstra)
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Renswoude - De kantine van v.v. Renswoude was vrijdagavond het drukbezochte decor van de
receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging Veenendaal en
omstreken. Leden en partners, vertegenwoordigers van voetbalverenigingen, de K.N.V.B. en de
burgemeesters van Renswoude en Veenendaal waren getuigen van deze bijzondere avond.
Na een korte toespraak introduceerde voorzitter Jan Hardeman de Veenendaalse burgemeester Piet
Zoon: "Omdat de Koning geen tijd heeft, heeft hij mij gevraagd om twee leden van de vereniging,
Henk Sukkel en Nico Jansen, beiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen."
In zijn toelichting ging de burgemeester op vreemd grondgebied, maar onder het toeziend oog van
zijn Renswoudse collega, Petra Doornebal in, op de verdiensten van de beide leden.
Betrokkenheid
Hij verwees, naast andere verdiensten, naar hun decennialange betrokkenheid bij het Nederlandse
voetbal als scheidsrechter en met scheidsrechterszaken.
De 50-jarige geschiedenis van de scheidsrechtersvereniging is vastgelegd in een jubileumboek,
geschreven en samengesteld door Jan Stutvoet, lid van de vereniging en zelf ook scheidsrechter.
Het eerste boek werd overhandigd aan voorzitter Jan Hardeman.
Het is een boek met vele verhalen en leuke anekdotes. Een blijvende herinnering aan de vereniging.
Jan Stutvoet gaf een officiële presentatie van het boek.
Daarna konden de gasten onder het genot van een hapje en drankje het boek doorbladeren en
herinneringen ophalen.
Leeftijdsdiscriminatie
Henk Sukkel (72), de kersverse Ridder in de orde van Oranje-Nassau, is al 50 jaar KNVB
scheidsrechter: "Vroeger moest men bij een bepaalde leeftijd stoppen met fluiten. Nu is dat
losgelaten vanwege leeftijdsdiscriminatie.
Ik heb 50 jaar met veel plezier wedstrijden gefloten voor de KNVB. Nu doe ik het wat rustiger aan en
fluit ik bij de dames. Daar beleef ik nog veel plezier aan."
Erelid Johan Keulstra was ook aanwezig. In zijn interview vertelde hij waarom hij lid was geworden
van de scheidsrechtersclub: "Ik had als voetballer altijd commentaar op de scheidsrechter.
Willem Sanders trainde een loopgroepje waar ik ook lid van was, zei dat fluiten wel wat voor mij zou
zijn.
Ik ben een keer gaan kijken en direct lid geworden, dat was in 1982. In 2007 moest ik vanwege mijn
leeftijd, ik werd 70 jaar, stoppen van de KNVB."
Rapporteur
Nico Jansen is momenteel trainer van bij de scheidsrechtersvereniging: "In 1980 ben ik
scheidsrechter geworden en werd ik lid van deze club.

In 40 jaar fluiten heb ik 1250 wedstrijden in competitieverband gefloten en nu ben ik al bijna 9 jaar
actief als rapporteur."
Nico Jansen vertelde in zijn toespraak ook over voorvallen in de afgelopen jaren. Zo liet hij weten: ''In
Putten floot ik een wedstrijd op een zeer slecht veld. De modder vloog in het rond. Toen heb ik twee
keer het gezicht van de keeper schoon moeten vegen, anders zag hij niets meer."
Vitaal
De K.V.V.B.-ambassadeur Hans Buitenhuis onderstreepte in zijn bijdrage ook de betekenis van de
heren Sukkel en Jansen. Hij roemde de vereniging vanwege de lange en vitale bestaansgeschiedenis.
Ridder Nico ging vervolgens hier verder op in en liet zien dat de vereni-ging in de loop van de tijd
scheidsrechters van hoog nationaal en internationaal niveau heeft voortgebracht. Zowel bij de
amateurs als bij de professionals.

