Bram Vazel

Dag Bram, leuk dat je mee wilt werken aan dit interview, kun je wat meer over je zelf vertellen?
Natuurlijk, ik ben geboren in Musselkanaal en heb daar tot onze huwelijksdag gewoond. Ik werkte bij de NMB
Bank in Veendam en wij zijn dan ook na ons huwelijk gaan wonen in Veendam en daar wonen wij nu nog.
Mijn echtgenote Jopie Everts is geboren in Bronneger en woonde vanaf haar prille jeugd in Nieuw-Buinen. Ik
heb altijd gevoetbald bij de vv Nieuw-Buinen. Bij deze vereniging ook commissiewerk gedaan en ben daar ook
vele jaren actief als jeugdleider geweest. Mijn leeftijd is 65 jaar. Heb heel mijn arbeidsleven (vanaf 15-jarige
leeftijd) bij de NMB/ING Bank gewerkt en door reorganisatie heb ik een aantal jaren terug van dit beroep als
bankwerker afstand moeten doen. Heb daardoor veel tijd voor familie en voetbal. Wij hebben drie kinderen
(1 zoon en twee dochters) en we zijn in de gelukkige omstandigheid te kunnen genieten van 4 kleinkinderen.
De COVS HZO Drenthe, is zoals je weet een fusie vereniging. Ben je zelf ook lid van een COVS-vereniging?
Ben ruim 40 jaar lid van de COVS. Thans lid van scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën. Dit jaar
benoemd tot lid van verdienste van deze COVS-groep. In het verleden heb ik deel uitgemaakt van het bestuur
van onze COVS-groep en ook heb ik jaren achtereen zitting gehad in het bestuur van COVS Noord. Heb thans
geen formele bestuursfunctie binnen de COVS maar fungeer binnen onze vereniging vaak als haarlemmerolie
om zaken waar ik tegen aan loop op vele terreinen zo soepel mogelijk te begeleiden. Elke dinsdag- en
donderdag avond train ik van 19.30 tot 20.30 bij de COVS te Wildervank op gras. Binnen de COVS wordt veel
aandacht besteed aan besturen/training/spelregels/opleiding van scheidsrechters. Wij zijn als COVS-groep
een vakbond voor scheidsrechters. In die laatste hoedanigheid wordt volgens mij door de COVS te weinig de
belangen van de scheidsrechters richting KNVB en voetbalverenigingen behartigd.
Ben je nog in functie voor de KNVB?
Ben je nog in functie voor de KNVB?
Als official van de KNVB heb ik thans een aantal functies: *scheidsrechter begeleider van 35 scheidsrechters
veldvoetbal *Rapporteur veld en zaal * waarnemer namens KNVB voor ordemaatregelen. Ik bezoek per week
drie of vier wedstrijden (veld en zaal)
Ook scheidsrechter geweest? Zo ja, op welk niveau heb je gefloten? Of was je assistent-scheidsrechter? En wat
had je voorkeur, het zaterdag of het zondag voetbal?
Mijn jeugdleidersdiploma gaf mij recht om wedstrijden voor de KNVB-afdeling Groningen te fluiten.
Gedurende 25 jaar was ik KNVB-scheidsrechter veldvoetbal op zondag. Ik ben nooit een topper geweest maar
de subtop kon ik in mijn groep veelal wel halen. Als ik dan geluk had dat er veel promoties waren dan kon ik
mooi naar een hogere groep doorschuiven. Uiteindelijk heb ik de hoogste groep van de amateurafdeling
gehaald. Ik vond het in groep 2 echter wel fijner om te fluiten dan in groep 1. Wedstrijd WKE tegen SVBO in
eerste klasse sprak mij meer aan dan een hoofdklasse wedstrijd in Brabant. Mijn mooiste wedstrijd was een
interland van G-voetbal tijdens WK in Hoogeveen. Nederland tegen Roemenië. Terrein HZVV ruim 6000
toeschouwers.
Heb je nog een memorabel moment waar je nog weleens aan terug denkt? Een wedstrijd of een huldiging?
Leuke anekdote: Ik floot VKW tegen Nieuw-Buinen. Op zeker moment is een speler van Nieuw-Buinen wat
vervelend en ik pak hem bij de borst en zet hem twee meter naar achteren. Dit spelertje daar was ik vroeger
jeugdleider van geweest en die kon het wel hebben dat ik hem wat hardhandig aanpakte. Het was een
inhaalweekend en er werd nauwelijks gevoetbald. Dus veel pers aanwezig. De volgende dag las ik in het
Nieuwsblad van het Noorden een grote kop met opschrift “”ARBITER vecht mee”” Met daaronder een foto
waarbij het leek of ik een speler van Nieuw-Buinen een directe kaakslag gaf. Ik moest op matje komen bij
KNVB. Maar na uitleg werd ik niet gestraft maar het moest niet een nieuwe werkwijze van mij worden.
Volg je een voetbalclub in het bijzonder? Amateur of betaald voetbalclub?

Mijn voorkeur voor een voetbalclub is Feyenoord. Natuurlijk volg ik Nieuw-Buinen ook op de voet (gaat dit
seizoen echter niet zo goed).
Hoe denk je over de hulpsystemen in het betaalde voetbal, zoals de VAR (Video ref, en camera’s op de doellijn?
Ik ben geen voorstander van hulpsystemen zoals de VAR. Voetbal moet niet voorspelbaar zijn. Het moet ook
kunnen dat we weken achtereen kunnen napraten ober een buitenspeldoelpunt. Voordeel van VAR is wel dat
spelers het nu wel nalaten om achter de rug van de scheidsrechter een beuk uit te delen.
Welke spelregel zou jij aanpassen als je FIFA-spelregel coördinator was?
Welke spelregel zou jij aanpassen als je FIFA-spelregel coördinator was? Inworp wijzigen in de spelhervatting
zoals die ook bij hockey gebruikelijk is. Gewoon vanaf zijlijn met bal aan voet het speelveld weer binnen gaan.
Het respect op de velden is soms ver te zoeken. Welke maatregel zou de KNVB moeten nemen?
Scheidsrechters dienen nog vaker spelers die over de scheef gaan de rode kaart te tonen. Verenigingen die
vaak onsportiviteit op en rond het veld laten zien beboeten met winstpunten in mindering. Er gaat echter ook
heel veel goed. Nadruk wordt soms teveel gelegd op zaken die niet goed gaan.
Wat zijn je voorkeuren voor:
Auto: geen eten: Stamppot
TV programma: Pauw Muziek: Nederlandstalig
Vakantie naar: Witterzomer Assen
Zijn er nog interesses in andere sporten?
Wielrennen maar dan wel op TV en natuurlijk Max Verstappen
Bedankt Bram voor dit interview, we hebben je weer een beetje beter leren kennen. Vooralsnog wensen wij je een
goede gezondheid toe en hopen dat je nog veel jaren in diverse functies tegen te komen.

Antwoorden graag terugmailen naar: ab.1@home.nl

