Dag Douwe, kun je wat meer over je zelf vertellen?
Natuurlijk, mijn naam is Douwe Efdee, ik ben geboren op 5 juli 1947 in het mooie waterrijke
Sneek. Op mijn 13de jaar zijn we verhuisd naar de stad Groningen alwaar ik tot mijn 20ste
jaar heb gewoond. Daarna heb ik gewoond in Assen, Beilen, Den Haag. Vanaf 1980 wonen
wij in Veenhuizen. Met veel plezier!
We zijn onderhand al 51 jaren getrouwd en houden dit nog steeds vol (haha).
Na een opleiding aan de sociale academie in Den Haag ben ik komen te werken bij het Min
van Justitie. Hier ben ik gebleven tot 2007. Toen mocht ik met SBF op 60-jarige leeftijd de
zaak verlaten. (SBF= substantieel bezwarende functie)
Heb je zelf ook nog gevoetbald?
Ja, in mijn tijd in Groningen. Daar heb ik een paar jaar gevoetbald bij Helpman, maar ik was
in het voetballen geen hoogvlieger!
Je bent bekend met de COVS, heb je daar nog iets gedaan?
Nee, ik heb binnen de COVS geen andere functie gehad dan trouw lid te zijn. Gezien mijn
huidige leeftijd ambieer ik geen functies meer. Dit laat ik aan de jongere generatie over.
Hoe hoog heb je gevoetbald Douwe?
Als scheidsrechter heb ik nog derde klasse gefloten maar door rugproblemen ging het hele
veld belopen niet meer voor mij. Daarna ben ik nog 17 seizoenen vaste assistentscheidsrechter geweest. Zaterdag in de Hoofdklasse (was toen het hoogst haalbare in het
amateurvoetbal) en geregeld op de maandagavond assistent bij de reserves betaald voetbal.
Het voetbal in de zaal heeft mij nooit zo geboeid!
Heb je nog bepaalde voorkeur voor een betaalde club?
Ik heb binnen Nederland geen voorkeur voor een bepaalde voetbalclub. In het buitenland
ben ik fan van Manchester City.
De beste voetballer ter wereld vind ik Kevin de Bruijne van City.
En een scheidsrechter, heb je daar in een favoriet?
Nee, dat heb ik niet. Er lopen in Nederland veel goede scheidsrechters rond. Ook in het
jeugdvoetbal zie ik gelukkig steeds weer goede jonge scheidsrechters opstaan!
Heb je een club waar je graag mocht komen?
Ik ben in mijn actieve periode bij veel amateurclubs van naam geweest. Mijn mooiste
wedstrijden heb ik als assistent meegemaakt bij IJsselmeervogels, Spakenburg en bij DOVO
waar de "hapjes" na de wedstrijd altijd uitstekend verzorgd waren.
Nu even wat anders, wat mag jouw lekker smaken?
Mijn persoonlijke voorkeuren; je mag mij altijd wakker maken voor een goede Chinese
maaltijd.
En je favoriete drankje?
Op mijn vrije avonden in het weekeind geniet in van een goed glaasje whisky!

Luister je in de auto naar de radio?
Overdag en in de auto heb ik bijna altijd Radio Drenthe aan staan. Dat is voor mij genoeg.
En wat is je favoriete tv-programma?
Op TV is mijn favoriet het programma Vroege vogels op de vrijdagavond en de beste
zangers!
En naar welke muziek luister je het meest?
Mijn muziek smaak is nogal breed, dat gaat vanaf licht klassiek tot Hazes. Ik vind dat er veel
mooie muziek wordt gemaakt.
Verder nog hobby’s Douwe?
Mijn hobby is fotografie en video. In het verleden heb ik veel trouwreportages gemaakt. Nu
ben ik daar mee gestopt en doe alleen nog wat ik leuk vind.
Ik zit geregeld op internet. Vooral Marktplaats mag zich in mijn belangstelling verheugen.
Welk voertuig brengt jou naar je bestemming?
De auto waar we momenteel in rijden is een Ford Focus wagon diesel. In de zomer met
mooi weer wil ik de elektrische fiets nog wel eens pakken.
Hoe ziet je vakantie eruit?
Na veel omzwervingen in het verleden met de camper hebben we nu weer een caravan en
blijven in de zomer meestal in Nederland. Het is hier ook verschrikkelijk mooi!
Kun je ons wat vertellen over je eigenschappen?
Mijn goede eigenschap is dat ik die niet heb. Mijn slechtste eigenschap is dat ik die niet heb!
Bijna klaar, waar kunnen ze je voor wakker maken?
Haha, Je mag me in de nacht wakker maken voor een lekkere portie kibbeling met saus.
Wil je nog wat kwijt aan ons>?
Ja, ik roep de scheidsrechters op, die nog tijd over hebben en geen problemen met hun
vrouw krijgen op om zich ook op te geven om jonge en startende scheidsrechters te gaan
begeleiden!
Namens de webbeheerders hartelijk bedankt Douwe voor dit Interview.

