
Clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

DeAftrap
Speciale uitgave, september 2017

WWW.COVSGRONINGEN.NL



2 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken          Jaargang 37, speciale uitgave  (sept. 2017)

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken. Dit is een speciale, eenmalige uitgave ter ere van Jacques  
d’Ancona.

Jacques
In Groningen heten we nuchter te zijn. Doe maar 
gewoon, dan doe je gek genoeg. Maar de gemiddelde 
scheidsrechter is misschien wel nuchter, maar tegelijk 
ook ietwat ijdel. Dat kan ook gezegd worden van 
degene die inmiddels het langst van allemaal lid 
is van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken. Jacques d’Ancona. IJdel is hij wel.  
Welbespraakt ook. Stijlvol. Cynisch is soms ook op 
hem van toepassing. Net als trouw, bevlogen, direct, 
eigenzinnig. Niet zo vreemd dat juist over hem een 
heuse musical is gemaakt.

Jacques is voor ons geen bekende Nederlander, 
geen theaterrecensent, ook geen journalist. Voor ons 
is hij een echte scheidsrechtersvriend. Iemand die 
nog steeds regelmatig langs het voetbalveld staat 
om jonge, talentvolle scheidsrechters te coachen. 
Iemand die na al die jaren nog steeds regelmatig naar 
activiteiten van zijn Scheidsrechtersvereniging komt. 
Iemand die als een ware ambassadeur altijd klaar staat 
voor die vereniging.

Dus vonden we het voor één keer gepast niet nuchter 
te doen, maar onze Jacques in het middelpunt te 
plaatsen. Met een eenmalige, speciale uitgave van 
ons cluborgaan De Aftrap.  Daarin geen lange teksten. 
Maar vooral veel foto’s van Jacques bij diverse 
verenigingsactiviteiten door de jaren heen. En één 
ding valt op: Jacques lijkt niet ouder te worden… Dat 
komt goed uit, want we willen hem ook nog lang niet 
missen. Jacques, van harte gefeliciteerd!

w w w.covsgroningen.nl

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. De redactie heeft het recht 
bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze 
uitgave mag zonder toestemming en zonder bronvermelding 
worden overgenomen.
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Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA 
Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Rekeningnummer (IBAN): NL52INGB0001200817 
t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken.
Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en 
vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen). 
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio oktober. 
Uw bijdragen kunt u tot 20 september aanstaande 
naar het redactieadres sturen/mailen

Bij de voorpagina: Jacques in typerende houding: als spreekstalmeester tijdens het NK spelregels voor COVS-teams, 
in mei 2006 in Groningen
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Jacques, bezoeker van menig clubavond

Van de redactie

Deze eenmalige uitgave van De Aftrap over Jacques d’Ancona is gemaakt ter gelegen-
heid van zijn 80e verjaardag én de premiere van de musical over Jacques. We beogen 
geen volledig beeld te geven van Jacques als lid van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. Bovendien realiseren we ons dat het gebruikte beeldmateriaal 
niet allemaal van de hoogste kwaliteit is. Deze uitgave moet als ludiek eerbetoon aan 
één van onze meest bijzondere leden worden gezien. Marcel Bellinga, redactie.
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Jacques d’Ancona: betrokken verenigingsman

Jacques is voor veel mensen vooral journalist, jurylid, presentator. Bekende Nederlander. 
Voor ons natuurlijk ook, maar hij is vooral een betrokken verenigingsman. Hij werd op 
1 februari 1955 al lid van onze vereniging is dat tot op de dag van vandaag. In de loop der 
jaren toonde hij zich altijd betrokken bij ‘zijn scheidsrechtersvereniging’. Hij zat weliswaar 
nooit in het bestuur, maar als er een beroep op hem werd gedaan, stond hij voor ons 
klaar.

Al in de jaren vijftig en zestig schreef hij verenigingsverslagen in het landelijke COVS-blad 
De Scheidsrechter. Hij was lid van de spelregelcommissie tussen 1960 en 1970, verzorgde 
diverse lezingen en was (en is!) tijdens jaarvergaderingen altijd positief-kritisch. Uiteraard 
konden we een beroep op hem doen als er iets te vieren was. Zo maakte hij deel uit van 
de jubileumcommissies in 1963, 1983 en 1993. Zou het toeval zijn dat in die periode 
artiesten als Seth Gaaikema, Martine Bijl en Gordon op onze feesten een optreden 
verzorgden?

Ook bij bijzondere gelegenheden deden én doen we nooit tevergeefs een beroep op 
hem. Zo was hij menigmaal vragensteller bij een spelregelwedstrijd (onder andere 
tijdens het NK spelregels in 2006), was hij ceremoniemeester tijdens het jubileum van 
2008 en verrichte hij de officiële aftrap van het NK veldvoetbal in juni 2016. Al in 1983 
is hij benoemd tot lid van verdienste van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken.

Ook voor COVS Nederland en de KNVB heeft hij tal van verdiensten. Nog altijd bezoekt 
hij wedstrijden in de regio, om zijn kennis en ervaring te delen met jonge, talentvolle 
scheidsrechters. 

Jacques d’Ancona kunnen we 
niet alleen  een betrokken 
verenigingsman noemen, 
maar met recht ook een echte 
scheidsrechtersvriend! 

Jacques werd in 2015 tijdens de 
jaarvergadering gehuldigd voor 
60 jaar lidmaatschap.
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Jacques, de ‘scheidsrechtersman’

Vaak heeft Jacques gezegd dat het scheidsrechteren het mooiste was om te doen. 
Een echte ambassadeur!

Uit Dagblad van het Noorden, 22 maart 2006



6 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken          Jaargang 37, speciale uitgave  (sept. 2017)

Jacques, de presentator

Uiteraard maken me zo nu en dan graag gebruik van zijn kwaliteiten als presentator. 
Zoals tijdens het 75-jarig jubileum in 2008. Vakkundig presenteerde hij de jubileum-
receptie en feestavond. En ontlokte hij menig anekdote tijdens een geslaagde reünie 
in de Schakel.



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken          Jaargang 37, speciale uitgave  (sept. 2017)

7Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Jacques, de ambassadeur van onze vereniging

Vaak laat hij zich trots en positief uit over zijn vereniging. Een echte ambassadeur! 
Zoals in een uitgave van Amateurgras, in maart 2008.
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Jacques, de ceremoniemeester en vragensteller

Eén van de hoogtepunten van onze vereniging was de organisatie van het Nederlands 
Kampioenschap spelregels voor COVS-teams. Op 13 mei 2006 vond dit plaats in het 
prachtige academiegebouw in Groningen. Met Jacques als onvolprezen vragensteller en 
ceremoniemeester.



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken          Jaargang 37, speciale uitgave  (sept. 2017)

9Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Jacques, de jubilaris

Als je al zolang meegaat en zoveel verdiensten hebt, 
krijg je ook de nodige onderscheidingen. En terecht! 
Lid van verdienste van onze club en inmiddels ruim 
60 jaar lid. Maar ook Koninklijk onderscheiden!

2006

2015

Jacques, de Bondsridder

In 2015 werd Jacques benoemd tot Bondsridder van de 
KNVB. In bijzijn van partner Hans (op de foto links) kreeg 
hij deze hoge onderscheiding uit handen van Michael van 
Praag. Die roemde de staat van dienst van Jacques: ‘Ik ken 
niemand die zich meer dan zestig jaar op zo’n intensieve 
wijze voor het voetbal heeft ingezet. Hij heeft zoveel voor 
de KNVB en met name voor de scheidsrechters gedaan. 
Deze onderscheiding is Jacques meer dan gegund.’
(bron: knvb.nl)
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Jacques, de voetballer…

Jacques werd al vroeg scheidsrechter. Bijzonder voor die tijd. Of hij ooit gevoetbald 
heeft? We hebben hem in elk geval een bal zien trappen op 13 juni 2016. Toen 
namelijk verrichte hij de officiële aftrap van het door ons georganiseerde Nederlands 
Kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams. 
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Jacques,
van harte gefeliciteerd!




