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Grensrechter van Minnertsga laat zich provoceren: rood
RADBOUD DROOG

Hallo Gerrit Jan Visser. Past het
dat ik u bel?
,,Hier was ik al een beetje bang
voor. Hendrik Kootstra had me
gewaarschuwd.”

Hoezo?

AAN DE LIJN

Gerrit Jan Visser vergeet de derby
in 3B tegen Berlikum (0-2) nooit
meer. De grensrechter van Min-
nertsga kreeg zaterdag rood. We
belden met hem.

,,Je belde een paar weken geleden
met Hendrik voor deze rubriek. Hij
vertelde me zaterdag dat ik wel een
telefoontje kon verwachten.”

Hendrik keepte een puike wed-
strijd als veldspeler. Uw rol was
zaterdag anders.
,,Klopt. Ik heb me laten gaan. Had
niet gemoeten.”

Wat gebeurde er precies?
,,Na een uur spelen rolde de bal
over de lijn. Ik vlagde en gaf de
ingooi aan ons. Daar was de speler
van Berlikum het niet mee eens.”

En toen?
,,De speler kwam op me af lopen en

bleef vlak voor me staan. We ston-
den met de borst tegen elkaar aan.
Ik heb hem toen van me afge-
duwd.”

Geen klap gegeven?
,,Nee. Maar ik had het niet moeten
doen. Ik heb hem wel geraakt, maar
niet geslagen. Ik wilde mijn arm op
zijn schouder leggen en toen ging
hij liggen.”

Hij overdreef het.
,,Ja, maar ik hoorde later in de kan-
tine dat hij, al voor de wedstrijd,
last van zijn kaak had. Ik denk dat
hij geschrokken is en bang was dat
ik hem zou raken. Ik ben groot, heb
een fors postuur. Ik kan me zijn

reactie wel een beetje voorstellen.”

En toen kwam de scheidsrechter
op u aflopen.
,,Hij had de rode kaart al in zijn
hand. Tja, toen ben ik over de om-
heining geklommen en naar de
kleedkamer gelopen.”

Dat was een lange wandeling,
denk ik.
,,Nogal. Ik heb het moment onder
de douche opnieuw beleefd. Dit
was een domme actie. Ik ben de
dertig gepasseerd. Ik heb me laten
provoceren en had dat, nogmaals,
niet moeten laten gebeuren.”

Weet u wat ik dacht toen ik de

tweet over uw rode kaart zag?
,,Nou?”

Ik las dat het zaterdag derbydag
was en dat jullie E1, derde en
damesteam van Berlikum verlo-
ren.
,,Dat klopt.”

En toen dacht ik. Die grens is
gefrustreerd omdat zijn zoontje,
vrouw en broer ook hebben ver-
loren.
,,We hebben zaterdag inderdaad
vier keer van Berlikum verloren.
Maar mijn vrouw houdt helemaal
niet van voetbal, mijn broers spe-
len niet en mijn zoontje is pas
negen maanden.”


