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1Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt driemaal per jaar in een 
oplage van 400 stuks per keer. 

Week van de Scheidsrechter

Het was halverwege oktober weer zover; de 
jaarlijkse Week van de Scheidsrechter. Een 
goed bedoeld initiatief om stil te staan bij het 
belang van goede arbitrage en van het belang 
om sportief en respectvol met elkaar om te 
gaan. Ook dit jaar schonken tal van clubs er op 
een leuke manier aandacht aan. Een bloemetje 
hier, een lekkernij daar. Ook de KNVB greep 
de week aan, en stuurde een vriendelijke mail 
met al je persoonlijke gegevens. Zo weet 
iedere scheids nu precies hoeveel kaarten die 
gegeven heeft…

Allemaal leuk en aardig, maar is een dergelijke 
week echt nuttig? Onze vereniging deed af-
gelopen jaren ook een duit in het zakje, maar 
liet dit jaar even passeren. Niet omdat we geen 
waardering voor scheidsrechters hebben. Niet 
omdat we fair play en respect niet belangrijk 
vinden. Maar omdat we eigenlijk vinden dat 
dat soort zaken niet van één bepaalde week in 
het jaar zou moeten afhangen. Te vaak horen 
en zien we nog zaken die niet op of rond een 
voetbalveld (of ergens anders, maar dat ter-
zijde) thuis horen. Te vaak gedragen mensen 
zich zoals ze zich op hun werk of op straat niet 
zouden durven gedragen. Wellicht is kerst 
een mooi moment om daar eens over na te 
denken?

Wil dat zeggen dat wij tegen de Week van 
de Scheidsrechter zijn? Nee, dat zeker niet. 
Alle kleine beetjes helpen misschien wel. En 
wie weet gebruiken wij in 2019 die week ook 
wel weer om een aantal zaken onder ieders 
aandacht te brengen. Moeten we dat doen en 
zo ja welke zaken dan? Laat het ons weten via 
covsgroningen@gmail.com.   Fijne feestdagen!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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Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties
Henk Steenhuis, 050-3014277  
 Coördinatie
Bert Kamstra 
Redactie
Marcel Bellinga
Fotografie/illustraties
o.a. Wouter Horst, Martin Schipper, Marco Oosting, Marije 
Deuring, Marcel Bellinga  
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

is opgericht op 8 maart 1933.  Het bestuur:

Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621,
robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724,
covsgroningen@gmail.com
Martin Schipper, vice-voorzitter en penningmeester a.i.,
050-5261178, martin.schipper@ziggo.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028,
mulderheeren@home.nl
Marc van der Haak, penningmeester a.i., 06-27578829,
marc.vanderhaak@gmail.com
Marco Oosting, nieuwe projecten, 06-15557178,
marco_oosting@hotmail.com

Colofon

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 maart. Uw 

bijdragen kunt u tot 10 februari aanstaande naar 

het redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina: Zo’n honderd belangstellen-
den bezochten de zeer boeiende clubavond met 
Danny Makkelie, op 29 oktober jongstleden. Een 
verslag kun je lezen op pagina 8.
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Penningmeester afgetreden
Begin november is penningmeester Marcel Boekholt per direct tussentijds afgetreden. 
Op 26 november heeft het bestuur de situatie in een extra ledenvergadering toegelicht. 
Kijk ook op pagina 7.

Geweldige clubavond met Danny Makkelie
De grote clubavond op 29 oktober met Danny Makkelie was een groot succes. Danny 
zorgde met een eerlijk verhaal en prachtige beelden voor een boeiend en leerzaam 
betoog. We weten nu alles over de VAR. Een verslag in woord en beeld op pagina 8.

Mee naar Ameland? Het kan nog steeds 
Van 11 – 13 januari gaan we voor de 21e keer op rij naar Ameland voor een geweldig
driedaags technisch weekend. Nieuw is dit jaar de mogelijkheid om te strandzeilen.
Speciale gast is Erik Braamhaar. Ook mee? Lees alles op pagina 3 en schrijf je snel in.

Donderdag 20 december

Laatste training 2018! 20.00 uur

Zaterdag 05 januari 

Nieuwjaarsinstuif, 14.30 uur (GRC)

Dinsdag 08 januari

Training, 20.00 uur (GRC)

Vrij-za-zo  11-13 januari 

Sportweekend Ameland

Donderdag 17 januari

1e donderdag-training, 20.00 uur

Zaterdag  19 januari

NK zaalvoetbal COVS (Den Helder)

Maandag  11 februari 

Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)

Donderdag 21 februari

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 22 maart

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 25 maart

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Donderdag 18 april 

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 23 mei 

Bowlen en etentje trainingsgroep

Verenigingskalender 2018-2019

Trainingen 
De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag, van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras 
van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Uitvalsbasis is het GRC-clubhuis. 
Trainers zijn Henk Steenhuis en Bert Kamstra. Op dinsdagavond is van circa
19.30 – 21.45 uur sportmasseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig 
en voor leden gratis beschikbaar.  De laatste training van 2018 is op 20 december. 
De eerste training van 2019 is dinsdag 8 januari. Op donderdag 10 januari vervalt de 
training.



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.
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Verbouwingen

Onderhoud

Renovatie

Interieurbouw    

Nieuwbouw

Deuren, sloten en kozijnen

Verzekeringswerk

Overige werkzaamheden



Schoon Installaties Bedum

van Speijkstraat 18, 9781 BP Bedum - 06 - 23 33 26 39

www.schoon-installaties.nl

&&&
SCHOLTENS

MKB VERZEKERINGEN

ZAKELIJKE ASSURANTIËN B.V.

JAKOB ROORDA



Sportweekend 
Ameland 2018 in 
beeld
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Ameland, we komen er aan! Nog mee? Schrijf je snel in!

Wil je 2019 goed beginnen? Heb je zin lekker te trainen op het strand en door de duinen? 
Is het tijd je spelregelkennis op te frissen? Wil je een keer strandzeilen? En ben je klaar 
voor de nodige gezelligheid en ontspanning? Ga dan van 11 – 13 januari 2019 mee 
met Sportweekend Ameland. Schrijf je nu snel alsnog in voor het 21e Sportweekend 
Ameland! 

De organisatie heeft opnieuw een afwisselend en onderhoudend programma 
samengesteld. Naast de trainingen en spelregels is het dit jaar bijvoorbeeld mogelijk 
je op te geven om te gaan strandzeilen. Op zaterdagavond is oud internationaal 
voetbalscheidsrechter Eric Braamhaar te gast. Hij is tegenwoordig actief als wethouder. 
Sport en politiek dus!

We verblijven opnieuw in het knusse en gezellige hotel Ameland in Nes, dat dit 
weekeinde alleen voor ons geopend is. Deelname kost 185 euro p.p. Dat is voor reis 
(touringbus, boot en bus), verblijf (twee nachten), fiets, welkomstsandwich,  tweemaal 
ontbijt en drie warme maaltijden.

Ga je mee? Check het volledige programma op www.covsgroningen.nl en schrijf je 
vandaag nog in!



Lief-en-leed-pot voor alle trainende leden

De trainingsgroep kent sinds jaar en dag een lief-en-leed-pot. Deze is bedoeld om 
een kleine attentie te sturen bij bijvoorbeeld een langdurige blessure, geboortes, een 
trouwerij en dergelijke. Ook krijg je kleine verrassing met kerst. Van het overgebleven 
geld gaan we met eventuele bijbetaling aan het eind van het seizoen uit eten. De inleg 
is 30 euro per seizoen. Dat mag je ineens voldoen, maar je kunt ervoor ook sparen. De 
lief-en-leed-pot is dit jaar in beheer van Roel Bellinga. Hij is geregeld op de training om 
je inleg te innen. Maar overmaken mag ook, op rekeningnummer NL34INGB0001431031 
t.a.v. R. Bellinga, onder 
vermelding van: lief-en-
leed-pot COVS. Wil je 
meedoen, laat dit dan even 
weten aan Roel:
familiebellinga@gmail.com.

Vanuit de lief-en-leed-
pot werd donderdag 
13 december jongstleden 
na de training voor 
een hapje en drankje 
gezorgd! Het jaarlijkse 
afsluitende etentje van 
de trainingsgroep is op 
donderdag 23 mei 2019. 
Die avond gaan we bowlen 
en lekker eten. Noteer alvast de datum!
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Slagboom op parkeerplaats Corpus den Hoorn

Vanaf 5 november is het betaald parkeren bij Sportpark Corpus Den Hoorn, op 
werkdagen van 06.00 tot 18.00 uur. De eerste 3 uren zijn gratis. Wordt er langer 
geparkeerd, dan dient het gehele parkeertarief te worden betaald. In de avonden, op  
zaterdag en zondag is het vrij parkeren. Ook als het vrij parkeren is, is de slagboom 
echter naar beneden en kun je inrijden met creditcard of bankpas. Daarmee rijd je dan 
ook uit. Indien het vrij parkeren is, wordt er niets afgeschreven. 

De trainingen gaan dit jaar door tot en met 20 december. In 2019 hervatten we de 
dinsdagtraining op 8 januari, maar de donderdagtraining begint pas weer op 17 januari. 
Dit in verband het weekeinde Ameland. 
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Instuif: training, hapje en drankje

Zaterdag 5 januari beginnen we het nieuwe jaar met de traditionele en vooral informele 
nieuwjaarsinstuif. Van 14.30 – 15.30 uur kan er worden getraind, waarna we van 15.30 
– 17.30 uur in het GRC-clubhuis de gelegenheid bieden elkaar het beste voor 2018 te 
wensen. Uiteraard zal voorzitter Robert van Dorst in zijn nieuwjaarsspeech kort terug- 
en vooruit blikken.

Dit keer geen snert of stamppot tijdens de instuif, maar uiteraard zorgen we wel voor 
een hapje en drankje. De instuif is voor het hele gezin, dus neem partner en kinderen 
gerust mee naar het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen!

Het volledige programma van de instuif:
14.00 uur  –  GRC-clubhuis open, verzamelen voor de training / omkleden
14.30 uur  –  training o.l.v. Henk en Bert, op kunstgrasveld achter clubhuis
15.30 uur  –  einde training en douchen/kleden
15.30 uur  –  start instuif in GRC-clubhuis
17.30 uur  –  einde instuif

Kom je ook op 5 januari? Graag tot dan!

Ook 2018 begonnen we 
met een lekkere training 
en gezellige instuif.
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Een trotse Klaas toont de 
bijbehorende oorkonde

Scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal

De commissie schoolvoetbal zoekt nog enkele scheidsrechters die het leuk vinden in 
maart/april één of meerdere woensdagen de wedstrijden van de voetballende school-
jeugd uit Groningen te leiden! Het schoolvoetbal is een traditie die al jaren bestaat. De 
wedstrijden worden gespeeld conform het reglement voor jeugvoetbal onder 12, er 
wordt dus 8 tegen 8 op halve velden gespeeld. Het toernooi wordt gehouden op de vel-
den van vv. Helpman, op de Esserberg in Haren/Groningen dus. Speeldata zijn 27 maart, 
3 april, 10 april en 24 april. Er wordt overdag gespeeld. 

Heb je zin om op één of meer van bovengenoemde dagen te fluiten? Neem dan even 
contact op met John ten Cate van de commissie schoolvoetbal via telefoonnummer (06) 
11 18 03 15. Per mail kan ook: johntencate@kpnmail.nl. Zet dan in de mail even je adres 
en telefoonnummer.  Je krijgt een vergoeding. Bovendien wordt er op de derde dag 
direct na de laatste wedstrijden een Chinees buffet geserveerd.
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Gouden speld KNVB voor Klaas Smith

Eind november heeft de KNVB onze eigen Klaas Smith onder-
scheiden met de gouden speld. Een zeer terechte waardering 
voor de man die sneller kan praten dan zijn schaduw… En 
die ook aan dit clubblad al jarenlang trouw meewerkt. Klaas 
was en is onder andere actief als scheidsrechter, rapporteur, 
waarnemer, spelregel-commissielid en docent. Voor onze 
vereniging is hij ook al jaren actief en eerder benoemd tot lid 
van verdienste. Klaas van harte met de gouden speld!

Persoonlijke hoogtepunten voor Jochem, Marc en Sijbren

Twee leden traden afgelopen periode in het spreekwoordelijke huwelijksbootje, te weten 
Sijbren Wijnja en ons bestuurslid Marc van der Haak (met zijn Lieske). Sijbren en Marc (en 
echtgenotes uiteraard), van harte gefeliciteerd en heel veel liefde en geluk!

Jochem Kamphuis en zijn Sophie werden op 20 november de gelukkige ouders van 
Tycho Euwke. Van harte met de geboorte van jullie zoon!



 
 Dakbedekking    
  Zinkwerk 
  Onderhoud        
  Renovatie 
  Nieuwbouw 

        

Tel 050-2600008
www.dakmontagenoord.nl

GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET 
UW DETAILLIST

Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.



Een nieuw professioneel makelaarskantoor gevestigd in het centrum 
van Bedum. Sterk verbonden met het Groninger Hogeland en al ruim 
15 jaar ervaring in de woningmakelaardij, zowel in de stad Groningen 
als in de regio. Een fl exibel kantoor met korte lijnen en een klant-
gerichte werkwijze waarbij u zich prettig zult voelen. Een nuchtere 
no-nonsens mentaliteit, deskundig, helder en eerlijk advies, maar 
bovenal persoonlijk contact; daar sta ik voor! 

050 820 09 35  -  www.chrisslagermakelaardij.nl
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Ons voetbalteam werd in 2017 nog 
Nederlands kampioen

Deze periode staat in eerste instantie in het teken van het actualiseren van de (financiële) 
administratie en het innen van een groot aantal nog openstaande vorderingen van 
onze vereniging op anderen (denk aan contributies, donaties, sponsoring). Op dit vlak 
was helaas een forse achterstand ontstaan. Inmiddels wordt hier hard aan gewerkt! 
Ook wordt nader onderzoek verricht naar de ontstane situatie. Tijdens de reguliere 
jaarvergadering in maart 2019 zal het bestuur hier nader op ingaan en met voorstellen 
komen voor de toekomst.

Martin Schipper en Marc van der Haak zijn 26 november als respectievelijk 1e en 2e 
penningmeester benoemd. Zij zullen deze taak ad interim op zich nemen. Zodra de 
situatie volledig duidelijk is en de achterstanden in de vorderingen ingelopen zijn, zal 
het bestuur zich beraden op een definitieve opvolging.
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Tussentijds aftreden penningmeester zorgt voor extra 

ledenvergadering

Op 2 november jongstleden is penningmeester Marcel Boekholt per direct en 
tussentijds afgetreden. Een zeer spijtige, maar niet te voorkomen ontwikkeling. Tijdens 
de extra ledenvergadering op 26 november hebben we als bestuur een toelichting 
gegeven en zijn er afspraken gemaakt voor de komende periode.

Voetbalteam op weg naar NK?
Voor het eerst in jaren was er in ons district sprake
van een Noordelijk kampioenschap zaalvoetbal.
Op 17 december streden ons eigen REF United en
Drachten om de eer én om het enige
startbewijs voor het Nederlands Kampioenschap
zaalvoetbal, op 19 januari in Den Helder. Of het ons
team gelukt is zich te plaatsen, was bij het naar de
drukker gaan van dit blad nog niet bekend, maar
kun je lezen op www.covsgroningen.nl.

Mocht u vragen hebben over betalingen o.i.d., neem dan contact met Martin of Marc op, 
of mail het bestuur op covsgroningen@gmail.com. 

Het bestuur



Drenthe tours
Comfortabel en veilig naar uw bestemming!

DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

SPORTREIZEN
Bel voor info 0592-409905   A.H.G. Fokkerstraat 32,  9403 AP  ASSEN 

 www.drenthetours.nl
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Danny Makkelie tijdens clubavond: ‘VAR zorgt niet voor 

minder discussie, wel voor eerlijker verloop’

Internationaal voetbalscheidsrechter Danny Makkelie heeft op 29 oktober een zeer 
boeiende clubavond verzorgd voor bijna honderd belangstellenden. Hij ging uitgebreid 
in op de werking van de videoscheidsrechter, de zogenoemde VAR. Hij deed dat op 

een open en eerlijke wijze, en ging volop de interactie aan met de zaal. Danny maakte 
gebruik van actuele beelden van het WK, waar hij als VAR actief was, en recente 
wedstrijden als Ajax – Feyenoord en FC Groningen – PSV. Een leuke, boeiende en 
leerzame avond in het Best Western hotel in Groningen.
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Makkelie gaf meteen aan dat de invoering van de VAR vooralsnog niet voor minder 
discussie heeft gezorgd, maar ziet wel een enorme meerwaarde. ‘Het zorgt nog niet voor 
minder discussie, maar wel voor een eerlijker verloop van wedstrijden’. Hij is van mening 
dat spelers de meerwaarde wel zien en ziet ook wel minder en minder heftige protesten. 
‘Ze geloven in het systeem en weten ook dat de scheidsrechter het terug heeft kunnen 
kijken’. Voor de toekomst zou het laten zien van de beelden aan het publiek wellicht een 
optie zijn, zoals dat op het WK al wel gebeurde. Het zou de onduidelijkheid weg kunnen 
nemen.
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Voor de wedstrijd hebben scheidsrechter en VAR contact. ‘Die communicatie is 
belangrijk, je moet de klokken gezet hebben,’ aldus Makkelie. Zelf is hij als VAR meer 
gespannen dan als scheidsrechter: ‘Je hebt niet alleen je eigen lot, maar ook dat van 
de scheidsrechter in handen. Als je als VAR een fout maakt, wordt dat veel minder 
geaccepteerd’.

De VAR zal niet alle fouten eruit halen of alle overtredingen uitbannen. En om het te 
laten slagen moet je volgens Makkelie ook niet bij alles ingrijpen. ‘Het gaat erom de 
duidelijke, wedstrijdbepalende fouten eruit te halen. Bij twijfel terughoudend zijn. 
‘Discutabel is acceptabel,’ aldus Danny.

Al met al een fantastische clubavond in Groningen, die ook door enkele
verenigingsscheidsrechters en een groep leden van COVS Noord West Friesland werd
bezocht. Danny, dank je wel!
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Reanimatietraining van levensbelang, nieuwe helden 

gezocht

Maandag 19 februari 2019 wordt de jaarlijkse reanimatietraining gehouden. Het 
is een prima manier om ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een 
levensbedreigende situatie. Dus doe mee en weet hoe je levens kunt redden! De training 
is zowel bedoeld voor de jaarlijkse herhaling voor eerdere deelnemers als voor nieuwe 
helden…. Van levensbelang!

Deelnemers kunnen een praktijkgerichte training van docent Wim Grimberg verwachten. 
Ze zullen uitgebreid oefenen op de meegebrachte poppen. De training is gericht op het 
herkennen van een levensbedreigende situatie en het handelen volgens protocol. Zo 
komen tijdens de training aan bod:
 - de werking van de Automatische Externe Defibrilator (AED)
 - het herkennen van én eerste hulp bij een ademhalingsstilstand en een 

circulatiestilstand
 - het herkennen van én eerste hulp bij een afsluiting van de luchtweg.

Bij succesvolle afronding ontvang je als deelnemer na afloop het 
officiële NHS-reanimatie-certificaat.

De training wordt gehouden in het GRC-clubhuis, van 19.30 – 22.30 
uur. Deelname kost 15 euro en staat open voor leden, donateurs en 
relaties van de Scheidsrechtersvereniging en hun partners. Ken je dus 
familieleden, vrienden of collega’s die mee willen doen? Nodig ze uit 
en schrijf ze in.

Wil je meedoen? Stuur dan voor 5 februari 2019 een mail 
naar covsgroningen@gmail.com. Op de avond zelf kun je het 
verschuldigde bedrag voldoen. De reanimatietraining, omdat elke 
seconde telt!

Een impressie van de reanimatietraining van afgelopen jaren



Hoendiep 212 9745 ED Groningen Tel: 050-5590230 e-mail info@johnschokker.nl



* Tuinaanleg

* Onderhoud

* Renovatie

* BestratingJ.S. van Bruggen
Tel. 0592 - 613 509
Mob. 06 - 15142762

Linda Hoekzema

Ommelanderdrift 43

9781 LB BEDUM

Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl

info@administratiekantoor-balanz.nl

Bezoekadressen

Ampèrelaan 11

9207 AM Drachten

Grondzijl 12

9731 DG Groningen

Kleine Dreef 59-B

5504 LG Veldhoven

Telefoonnummers

Drachten

0512 35 13 33

Groningen

050 541 00 75

Veldhoven

040 820 00 68

De Haan Westerhoff is een begrip 

op het gebied van zonwering.

Met meer dan 50 jaar ervaring 

weten we bij De Haan Westerhoff 

alles over

binnen- en buitenzonwering.



De winnaars van ronde 4, v.l.n.r. 
Otmar Schoonderwoerd, 
Sam Tyler, Meine Groefsema en 
Richard Groenewegen.

Ronde 3 ging naar Mauricio, 
Bart en Dogan (v.l.n.r.)
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Pubquiz zorgt maandelijks voor vermaak

De pubquiz zorgt ook dit seizoen weer maandelijks voor veel vermaak. Deelnemers pijni-
gen de hersens over de soms onmogelijke vragen, hebben de nodige ahamomenten en 
zijn fanatiek aan het strijden om de eer. Thom Winkel en Wouter Wiersema zijn dit jaar de 
quizmasters en hebben inmiddels vier leuke avonden verzorgd. Sluit je in 2019 ook aan? 

Deelnemers doen in teams van twee of drie mee. Antwoorden gaat gewoon op papier. 
Elke maand is er een ander thema, bijvoorbeeld Holland of aardrijkskunde. Doe ook mee! 
Check de data op pagina 2.

De eerste rondes leverden al een spannende strijd op. Team ‘Belli en Kempi weer afwezig’ 
(gevormd door Sam Dröge, Danny Kempinga en Marcel Bellinga) wonnen de eerste twee 
rondes. Dogan Karacaoglan, Mauricio Plat en Bart Pleiter zegevierden ronde 3. Ronde 
4 ging naar ging naar Otmar Schoonderwoerd, Sam Tyler, Meine Groefsema en Richard 
Groenewegen. Deze ronde ging over ‘het jaar 2018’.

11 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 



Seniorensoos zorgt maandelijks voor nodige anekdotes

Elke tweede maandag van de maand vliegen de anekdotes over tafel tijdens de 
seniorensoos. Onder aanvoering van Garbrand Nienhuis vermaken de ‘old referees’ zich 
prima. Ook een keer aanschuiven? Dat kan in het GRC-clubhuis van 14.00 – 16.00 uur.  

De seniorensoos komt 
maandelijks bijeen

Gratis naar FC Groningen?

Op de website onder de knop ‘leden’ kun je lezen hoe je aan gratis kaarten voor 
thuiswedstrijden van FC Groningen kunt komen. Een leuke faciliteit voor al onze leden. 
Hup FC!

Maak ook de Spelregelvraag van de Week

Wil je jouw spelregelkennis up-to-date houden? Maak dan elke week even de 
spelregelvraag op onze site. Elke vrijdag plaatsen we de nieuwe Spelregelvraag van de 
Week. Dat verzorgt de onvolprezen Klaas Smith al sinds de lancering van onze site enkele 
jaren geleden. Hulde. En als je de vraag maakt, laat het antwoord dan ook even achter. 
www.covsgroningen.nl.

Voor slechts honderd euro compleet kledingpakket

Het moderne en sportieve kledingpakket van onze vereniging is nog steeds verkrijgbaar. 
Het Hummel-pakket bestaat uit een sporttas, trainingspak, all weather jack, sweater, 
polo en T-shirt. En kost slechts honderd euro! Bestellen kan via www.covsgroningen.
nl. Overigens zijn alle items ook los verkrijgbaar. Het kledingpakket is gerealiseerd in 
samenwerking met Sporthuis Winsum en mede mogelijk gemaakt door Dak Montage 
Noord, Hotel Ameland en John Schokker Makelaardij.
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Jelle Helmsma overleden

Op 2 augustus is ons lid van verdienste Jelle Helmsma overleden. Hij is 88 jaar geworden. 
Jelle was lid van onze vereniging sinds 1 januari 1980. In 1995 al werd hij vanwege diverse 
verdiensten benoemd tot lid van verdienste. Je kon in die jaren altijd een beroep op 
hem doen. Zo draaide hij bardiensten, verleende hand-en-spandiensten bij activiteiten 
én zat hij in de technische commissie. Vanuit die commissie regelde hij samen met 
onder andere Roel Bellinga en Fred Oostland jarenlang onze deelname aan de COVS-
voetbaltoernooien en organiseerde hij mede ons eigen jaarlijkse voetbaltoernooi om de 
Lammert Hummelbokaal. Verder was Jelle jarenlang verantwoordelijk voor de verzending 
van ons clubblad De Aftrap. We hebben hem leren kennen als een hele rustige, aardige, 
sociale en behulpzame man.

De laatste jaren was Jelle een lid op afstand, zeker toen hij vanwege zijn gezondheid 
verhuisde naar Maartenshof. We zullen ons hem echter blijven herinneren als iemand die 
veel voor onze vereniging heeft betekend. We wensen zijn vrouw Lena (met wie hij zestig 
jaar gelukkig getrouwd was), de kinderen Jelle jr. en Hilma en de overige familie veel 
sterkte met dit grote verlies.

Het afscheid van Jelle heeft in besloten kring plaatsgevonden. Het correspondentieadres 
van de familie is Hora Siccemasingel 204-10, 9721 HW Groningen.

Volg ons op twitter en facebook
De Aftrap verschijnt driemaal per jaar en biedt een mooi kijkje in ons verenigings-
leven. Voor de actualiteit kun je echter ook regelmatig www.covsgroningen.nl 
checken en ons volgen op facebook (www.facebook.com/covsgroningen) en 
twitter (@COVSGroningen).



DeAftrap Jaargang 38, nummer 3    (december 2018)

Johan Roeders spelregelkampioenschap 2018-2019: ronde 1 

De strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap is in september weer gestart. 
In dit blad de vragen van ronde 2 en 3. Het aantal deelnemers is in de eerste ronde 
gelukkig hoger geweest dan vorig seizoen. Met name niet-leden zorgden voor een 
redelijk groot aantal inzendingen. In totaal namen 37 mensen deel aan ronde 1, waarvan 
bijna veertig procent foutloos bleef. Afgelopen seizoen wist Bert Volders de bokaal weer 
voor een jaar in zijn bezit te krijgen. Wie gaat er dit seizoen met de bokaal vandoor?

14Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

In de vorige Aftrap werd abusievelijk vermeld, dat bij een doelschop of vrije schop 
voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied, medespelers de bal 
mochten aanraken, voordat de bal buiten het strafschopgebied was. Die wijziging was 
een mogelijk experiment, doch is door de KNVB niet ingevoerd.

De juiste antwoorden van ronde 1 waren: 1-B, 2-A, 3-B, 4-B en 5-A. 
Na loting is Auke van der Horn als als maandwinnaar uit de bus gekomen. Van harte!  

Ronde 2 (december 2018)

Vraag 1) Een speler bevindt zich op de zijlijn en beledigt van daaruit op grove wijze 

een toeschouwer, die zich achter de omheining bevindt. De scheidsrechter hoort dit, 

onderbreekt het spel en zendt de speler van het speelveld door het tonen van de 

rode kaart. Wat is de juiste spelhervatting?

a.  Een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding, omdat het hier gaat 
om een overtreding, niet elders genoemd in Regel 12, waarvoor het spel wordt 
onderbroken om de speler van het speelveld te zenden.

b.  Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van 
onderbreken, omdat het een overtreding is van binnen het speelveld naar iemand 
buiten het speelveld.

c.  Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van 
onderbreken, omdat het een overtreding is binnen het speelveld tegen een ander 
persoon.

d.  Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van 
onderbreken, omdat de scheidsrechter het noodzakelijk acht om het spel tijdelijk te 
onderbreken voor een reden die niet elders in de spelregels wordt genoemd.

Bert Volders (links) is de 
titelverdediger



Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Grillspecialist 
 Buffetten - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren
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Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot



Molenweg 20
9781 GM Bedum
tel.: 050-3010233
E-mail: bladzij20@bladzij20.nl
www.bladzij20.nl

Openingstijden:
Do. 13.00-18.00
Vr. 13.00-21.00
Zat. 10.00-17.00
En op afspraak.

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79
www.op t imaa l de s i gn . n l

Ontwerp en opmaak van o.a.
Website - Drukwerk - Nieuwsbrief - etc.

Boterdiep Z.Z. 27  •  9781 GP Bedum
06-21394203

Molenweg 13-14 - 9781 GM Bedum
T 050 30 12 379

G.A. Medema
Molenweg 5, 9781 GL Bedum

06-22809819
www.medemaadministratie.nl

SCHOOLSTRAAT 4A  BEDUM
050 501 43 34  WWW.KESH.NL

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

Dansschool
Marijke

Dansschool
Marijke
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20
16

Molenweg 18
9781 GM Bedum
050-3640828
styleachterover@hotmail.com
Behandeling uitsluitend op afspraak

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b, 9781 GK Bedum
tel: 050-3010375

www.chrisslagermakelaardij.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050 - 30 13 775
info@dijkvastgoed.nl • www.dijkvastgoed.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050-3016 153
info@dijkbelga.nl • www.dijkbelga.nl

Dijk Vastgoed

Makelaardij

Dijk & Belga
Hypotheken | Verzekeringen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Administratie & Advies

Boterdiep Z.Z. 38
9781 GP Bedum
Tel. 050 - 301 3758

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616

info@zijlschilderwerken.nl • www.zijlschilderwerken.nl

De Gele Klap

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Evenemententickets
• Drop- en zoetwaren
• Agenda's
• Boeken

• Lektuur
• Wenskaarten
• Kalenders
• Lotto / Toto / Krasloten
• Ticket-box

De Gele Klap, uw adres voor:

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1c  9781 GL Bedum
050-3012382

ONDERHOUD - REPARATIE
VERKOOP

BOTERDIEP Z.Z. 28 IN BEDUM



Een opgave de begroting sluitend te krijgen? 

Toe aan nieuwe tenues?

Gemakkelijk sportartikelen bestellen?

Bel of mail:

Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist

steenhuis@sporthuiswinsum.nl
of (06) 55 76 83 68

SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw

vereniging

VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

steenhuis@sporthuiswinsum.nl

HOGE KORTINGEN

GROTE VOORRAAD

HOGE KWALITEIT

SNELLE LEVERING

CLUBUNIFORMITEIT

VOOR ALLE
GROTE MERKEN



Sponsor
zoekt

vereniging

INFORMEER BIJ 
STEENHUIS@SPORTHUISWINSUM.NL

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

www.sporthuiswinsum.nl

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

Bonussysteem voor
extra sponsoring

Online bestellen

Online 
ledenshop

Beste club,

Is uw club dringend toe aan nieuwe tenues? 

Is het ieder jaar weer een flinke opgave om de

begroting sluitend te krijgen?

En wilt u ook meer overzicht en gemak bij het bestellen 

van uw sportartikelen?

Laten wij u dan een fantastisch aanbod doen!

Trots introduceren we het sponsorconcept van Sporthuis Winsum Teamwear.
Een riant aanbod, met behoud van de hoge kwaliteits- en leveringsstandaarden. 

Sporthuis Winsum geeft haar sponsorbijdrage een flinke boost en biedt een 
uniek bonussysteem voor extra sponsoring. Hoe meer sportartikelen de club
en de leden bestellen, hoe hoger de jaarlijkse sponsorbijdrage voor de club.

Met de nieuwe clublogin op onze website: www.sporthuiswinsum.nl en
ledenshop creëren we bovendien overzicht en gemak. 

Uw club kan eenvoudig online bestellingen doen in de volledig
gepersonaliseerde clubpagina, waar u uw clublijn aan alle leden presenteert.
Zo wordt de uniformiteit van de vereniging gewaarborgd. U bestelt de beno-

digde artikelen en geeft gemakkelijk aan wat er bedrukt moet worden.

Ook de leden van uw club kunnen zelf clubitems aanschaffen, via de online 
ledenshop. Denk aan een trainingsshirt, een extra paar kousen of een club tas 

met logo. De ledenshop is handig voor de leden, maar vooral ook goed voor de 
club. Want alle online bestellingen tellen mee in het bonussysteem en laten de 

sponsorbijdrage oplopen.

Neem contact op!
Nieuwsgierig geworden? Informeer bij steenhuis@sporthuiswinsum.nl

of bel naar (06) 55 76 83 68 naar de mogelijkheden voor uw vereniging.

Meer informatie vindt u ook op www.sporthuiswinsum.nl.
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Vraag 2) Een aanvaller staat duidelijk in buitenspelpositie, terwijl een medespeler op 

doel wil schieten. Het schot mislukt en dreigt meters naast het doel over de doellijn 

te gaan. Omdat zijn partij achter staat wil de doelverdediger de bal in het spel 

houden en probeert de bal te vangen. De bal glipt echter uit zijn handen en komt 

voor de voeten van de buitenspel staande aanvaller terecht, die direct scoort. Wat 

moet de scheidsrechter beslissen?

a.  Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de 
verdedigende partij, op de plaats waar de aanvaller stond toen hij de bal ontving.

b.  Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een doelschop.
c.  Hij keurt het doelpunt af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de 

verdedigende partij, op de plaats waar de aanvaller stond toen zijn medespeler op 
doel schoot.

d.  Hij keurt het doelpunt goed en laat het spel hervatten met een aftrap na een geldig 
doelpunt.

Vraag 3) De doelman heeft de bal zonder probleem gevangen. Een aanvaller staat 

rustig voor de doelman, zonder deze te hinderen. Als de doelman om deze aanvaller 

heen wil lopen, glijdt hem de bal uit zijn handen. Hij probeert nog tevergeefs te 

verhinderen dat de aanvaller in balbezit komt. Hij raakt de bal nog wel met zijn 

handen aan, maar de aanvaller weet de bal toch in het doel te schieten. Wat zal de 

scheidsrechter nu moeten beslissen?

a.  Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor 
de doelman, op de plaats waar de aanvaller de doelman aanviel 

b.  Hij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt.
c.  Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor 

de aanvallende partij, op de plaats waar de doelman de bal voor de tweede keer met 
de handen aanraakte.

d.  Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop 
voor de doelman, op de plaats waar de aanvaller de doelman aanviel. De aanvaller 
ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

.
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Vraag 4) Een aanvaller is in de netruimte van het doel van de tegenpartij terecht 

gekomen. Bij een schot op doel roept de aanvaller vanaf die positie iets naar de 

doelverdediger, die daardoor wordt afgeleid en de bal verdwijnt in het doel. Welke 

spelhervatting is van toepassing? 

a.  Aftrap na geldig doelpunt. 
b.  Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij binnen het doelgebied. 
c.  Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de lijn van het doelgebied die 

evenwijdig loopt aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. 
d.  Scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn, 

zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

Vraag 5) Een wisselspeler staat aan de zijlijn klaar om in te vallen. Vanuit die 

positie maakt hij op niet mis te verstane wijze aanmerkingen op de leiding van de 

scheidsrechter, omdat die niet voor een vermeende overtreding heeft gefloten. De 

scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont de wisselspeler de gele 

kaart. Hoe wordt het spel nu hervat? 

a.  De scheidsrechter hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de 
overtreding.

b.  De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats van de bal 
bij affluiten. 

c.  De scheidsrechter hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de 
overtreding. 

d.  De scheidsrechter hervat het spel met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

Ronde 3 (januari 2019)

Vraag 1) Een speler plaatst zichzelf tussen een tegenstander en de bal. De bal is 

niet binnen speelbereik en de speler tracht op deze wijze de tegenstander op 

correcte wijze van de bal te houden. Hij maakt bij deze actie wel contact met zijn 

tegenstander. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen? 

a.  Hij laat doorspelen, want hij mag op deze wijze verhinderen dat de tegenstander de 
bal kan spelen.

b.  Hij kent een indirecte vrije schop toe voor het op onreglementaire wijze de  
tegenstander te belemmeren de bal te spelen. 

c.  Hij kent een directe vrije schop toe, omdat hier sprake is van een overtreding die 
gepaard gaat met contact en dan wordt deze bestraft met een directe vrije schop of 
strafschop.

d.  Hij laat doorspelen, want lichamelijk contact is ook geoorloofd bij het belemmeren 
van de tegenstander om de bal te spelen ook al is deze niet binnen speelbereik.
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Vraag 2) Een aanvaller en een verdediger gaan een luchtduel aan, waarbij beide 

spelers naar de bal springen. De aanvaller heeft daarbij zijn arm onreglementair 

hoog geheven en raakt de verdediger daarmee op onbesuisde wijze tegen het hoofd. 

Deze blijft geblesseerd liggen en heeft verzorging nodig. Welke handeling van de 

scheidsrechter is niet correct?

a.  Hij vraagt de fysio en/of dokter het veld in voor behandeling. 
b.  Hij hervat het spel met een directe vrije schop.
c.  Na behandeling moet de verdediger aan de zijlijn wachten op een teken van de 

scheidsrechter om het speelveld weer te betreden. 
d.  Hij toont de aanvaller een gele kaart.

Vraag 3) In het strafschopgebied van de tegenpartij staat een aanvaller op het 

moment van spelen in buitenspelpositie en beïnvloedt het spel als hij vervolgens 

een duel aangaat met de verdediger. De aanvaller wil de bal koppen, maar dit wordt 

vervolgens verhinderd doordat de verdediger daarna een overtreding begaat door 

zijn tegenstander vast te houden. Hoe moet de scheidsrechter nu handelen? 

a.  De scheidsrechter moet de ernstigste overtreding bestraffen en kent dan ook een 
strafschop toe.

b.  De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal, omdat zowel het 
buitenspel als het vasthouden bijna gelijktijdig plaats vinden. 

c.  Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even 
ernstig zijn. 

d.  Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop voor strafbaar buitenspel, omdat het 
moment van beïnvloeden er eerder was dan het vasthouden.

Vraag 4) Als de bal over de doellijn dreigt te gaan, komt een ballenjongen het veld 

inlopen en schopt de bal naar de doelverdediger, omdat hij dacht dat de bal al over 

de doellijn zou gaan. De scheidsrechter onderbreekt het spel, hoe dient hij het spel te 

hervatten? 

a.  Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal over de doellijn zou zijn gegaan. 
b.  Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de ballenjongen de bal raakte. 
c.  Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter 

affloot. 
d.  Met een scheidsrechtersbal op de doellijn waar de ballenjongen het speelveld 

inkwam.
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Vraag 5) De aftrap moet aan een aantal voorwaarden voldoen, maar welke 

voorwaarde van de onderstaande 4 is niet juist? 

a.  Alle spelers moeten zich op eigen speelhelft bevinden. 
b.  Bevinden alle tegenstanders van de nemer zich op tenminste 9.15 meter van de bal 

totdat deze in het spel is. 
c.  De bal moet stilliggen op de middenstip. 
d.  De bal is in het spel, wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt.

De antwoorden kunnen via www.covsgroningen.nl  worden ingestuurd, maar een mail 
naar klaassmithuq@gmail.com  kan natuurlijk ook altijd.  Graag inzenden voor 1 februari. 

Klaas Smith
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Wist je dat…?

…  Martina Boer graag de samba wil dansen met Chieljan Veen?
…  Jan-Willem Bouw alles weet van grazende pony’s?
…  diezelfde Jan-Willem zich erg druk maakte over de inhammen van de secretaris?
…  Marco Oosting onlangs een wedstrijd met 20-0 zag eindigen?
…  hij in de rust een nieuw notitiekaartje nodig had?



GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN

TEL. 050 - 312 62 66

HOENDIEP 93
9718 TE GRONINGEN
TEL. 050 - 313 63 57

75 jaar

KNOL’S KOEK

Ambachtelijke koekbakkerij

w e b s h o p
w w w. b l o e m e n w e r e l d . n l

(naast) Hereplein 3
9711 GA  Groningen

tel.  050-3130705
info@bloemenwereld.nl

ook op zondag open

De Gast 39  9801 AB Zuidhorn  Tel. (0594) 50 21 43  Fax. (0594) 50 55 34

 R e s t a u r a n t  Z a l e n c e n t r u m  H . B a l k

De beste
Gildeslager van 
Nederland 2015

De Gildeslager verrast je smaak ©

Gildeslager Teerling
De Vlijt 10b
9781 NR  Bedum
050 - 3014018
www.slagerijteerling.nl
info@slagerijteerling.nl

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 



info@schildersbedrijfcleveringa.nl

www.schildersbedrijfcleveringa.nl

Sijtsmaweg 15, 9953 PR  Baflo

0595 - 4249256 / 06 - 22569716

* Binnen en buiten schilderwerk
* Beglazing (vlak, isolerend en 

gefigureerd)
* Tevens levering van alle  

professionele verven
* Voor al uw wandafwerking
* (behang etc.)
* Houtrot (windowcar system)
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Nieuws van COVS Nederland: gebruik van de naam COVS

Op de jaarvergadering van de overkoepelende COVS heeft de groep Leiden gevraagd om 
een onafhankelijk onderzoek te starten naar de herkenbaarheid van de naam COVS. Deze 
zou niets zeggen over wat we als organisatie doen. Het bestuur van COVS Nederland 
zegt hierover het volgende: ‘Hoewel we herkennen dat de naam COVS niet bij iedereen 
een associatie met voetbalscheidsrechters teweeg brengt, zijn wij niet van mening dat 
we onze naam aan moeten passen. We zien dat veel groepen de naam COVS niet in hun 
verenigingsnaam hebben en gewoon herkenbaar zijn als scheidsrechtersvereniging. 
Tevens zal een nieuwe naam ook snel weer afgekort gaan worden, waarna hetzelfde 
probleem gaat ontstaan. Daarom gaan wij in onze (externe) communicatie nadrukkelijker 
de volledige naam van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) 
vermelden. Ook zullen we de afkorting VCN (Verenigingsbestuur COVS Nederland) zo 
veel mogelijk proberen te beperken.’ 

Uw bestuur kan zich in dit standpunt vinden. Zelf hanteren we al jaren bewust de naam 
‘Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken’, zodat iedereen meteen weet waar 
we ons mee bezig houden.

19 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Tip van de trainer: genoeg drinken

Een goede voeding is belangrijk en vocht is een essentieel onderdeel daarvan. Toch 
wordt dit aspect door veel (assistent-) scheidsrechters onderschat. Tijdens (intensieve) 
trainingen of wedstrijden en zeker bij  warme temperaturen kan je al snel veel vocht 
verliezen. Bij 2% vochtverlies (van je lichaamsgewicht) kan een negatief effect op je 
prestatievermindering optreden, onder andere als gevolg van vermindering van het  
concentratievermogen en de coördinatie. Daarom is het belangrijk om jezelf aan te leren 
goed te drinken tijdens  trainingen en rondom wedstrijden. Bij elke inspanning van één 
uur of  langer is aanvulling van vocht tijdens het sporten noodzakelijk. In dat  geval wordt 
150-250 ml per kwartier (dus 600-1000 ml per uur) aanbevolen  om te drinken. Tijdens 
de rust van een wedstrijd en tijdens een  intensievere of langere training kun je het best 
kiezen voor een isotone  sportdrank. Deze zorgt voor een snelle aanvulling van vocht 
(t.o.v.  hypotone drank en water en hypertone drank, die tevens maag-darmklachten  kan 
geven bij gebruik tijdens het sporten). Het is ook belangrijk om  voldoende te drinken 
gedurende de rest van de dag. Alleen dan kun je een  goede vochtbalans bereiken.  Veel 
succes en plezier!
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KNVB organiseert samen met ons cursus 

verenigingsscheidsrechter

In het voorjaar organiseert de KNVB in samenwerking met onze vereniging een cursus 
voor verenigingsscheidsrechter (voor 11 tegen 11) in of om de stad Groningen. Precieze 
locatie volgt nog. Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter 
veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden 
bij je club.  De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur een ervaringsdeel 
(het leiden van wedstrijden binnen de vereniging). 
 
Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het 
toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. 
Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een 
belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider 
heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist 
optimaal te ontwikkelen.

Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de 
wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. 
Onderwerpen als spelregels, samenwerken met 
assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die 
in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), 
intervisie opdrachten die betrekking hebben 
op volgen en positiekiezen tijdens het spel en 
spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de 
leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt 
het interpreteren van spelregels en richtlijnen 
voor de scheidsrechter aan de orde

Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden 
binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in 
de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op 
deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de 
competenties. De individuele begeleiding tijdens 
het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. 
Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het 
geven van feedback.

Interesse? Informeer bij je eigen voetbalvereniging en check de info op 
www.covsgroningen.nl. 
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Herhaalde oproep: geef toestemming voor verwerken 

persoonsgegevens in kader Algemene Verordening 

Persoonsgevens

Zoals we in de vorige Aftrap schreven, is op 25 mei 2018 de nieuwe Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking getreden. Deze wet schrijft vrij strikt 
voor wat je als vereniging wel en niet mag doen als het gaat om het verwerken van 
persoonsgegevens en als het gaat om de privacy van personen. Onze vereniging is zich 
er al jaren van bewust dat er zorgvuldig met persoonsgegevens en privacygevoelige 
informatie om moet worden gegaan. Dat vinden wij normaal. Toch noopt de nieuwe 
wetgeving ook ons tot het aanscherpen van het beleid en het nemen van enkele 
maatregelen. Dat hebben we inmiddels grotendeels gedaan. Daarmee zijn jouw 
persoonsgegevens op een goede en veilige manier geborgd en gaan we zorgvuldig om 
met die gegevens en jouw privacy.

Onderdeel van de AVG is dat leden nadrukkelijk toestemming moeten geven voor het 
verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Dan gaat het niet alleen om 
bijvoorbeeld je adres, mail of telefoonnummer, maar ook om foto’s waar je op staat. Sinds 
25 mei vragen wij nieuwe leden bij aanmelding om toestemming tot het verzamelen, 
verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Dit doen we door hen te vragen akkoord 
te gaan met ons privacystatement en ons beleid persoonsgegevens. In het verwerken en 
beveiligen van informatie hebben we bovendien enkele werkwijzen aangepast. Hiermee 
voldoen we niet alleen aan ons aangescherpte statement/beleid, maar ook aan de AVG 
per 25 mei 2018.

Ook alle huidige leden moeten volgens de AVG formeel toestemming geven voor 
het verwerken van hun persoonsgegevens. Dat is uiteraard niet zomaar geregeld. Op 
de volgende pagina staat de toestemmingsverklaring afgebeeld. Inmiddels hebben 
veel leden deze al ingevuld en opgestuurd. Dank daarvoor! Mocht je dat echter nog 
niet hebben gedaan, dan willen we je vragen deze uit te knippen, in te vullen en te 
ondertekenen. Je kunt de verklaring vervolgens aan onze secretaris geven of sturen 
(postbus 6039, 9702 HA Groningen) of inscannen en mailen naar 
covsgroningen@gmail.com. Alvast bedankt!
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Overigens, onze 
privacystatement en beleid 
persoonsgegevens kun je 
vinden op
www. covsgroningen.nl ,
onder ‘contact’.
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Toestemmingsverklaring persoonsgegevens

We verzoeken alle leden om onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen. 
Je kunt het formulier inleveren bij secretaris Marcel Bellinga, inscannen en mailen naar 
covsgroningen@gmail.com of per post naar Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken, postbus 6039, 9702 HA Groningen. Alvast bedankt!

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken is het nodig dat we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en 
gebruiken. Uiteraard doen we dit op een zorgvuldige wijze, waarbij we de wet 
(de algemene verordening persoonsgegevens) en de privacy van onze leden 
als uitgangspunten hanteren. Kijk voor ons privacystatement en ons beleid 
persoonsgegevens op www.covsgroningen.nl onder contact.  Met dit formulier 
vragen we je als lid van onze vereniging expliciet om toestemming om jouw 
persoonsgegevens te verwerken.

O Ja, ik geef toestemming aan de Scheidsrechtersvereniging
 Groningen en Omstreken, aangesloten bij COVS Nederland, om gegevens over 

mij te verwerken, conform het privacystatement en beleid persoonsgegevens, 
zoals door de vereniging op www.covsgroningen.nl is gepubliceerd.  Deze 
toestemming omvat alle in het statement benoemde gegevens en doeleinden. Ik 
weet dat ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken.

Naam:

Datum:

Handtekening:
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Helaas is het zo dat steeds meer leden de contributie nadat dit door onze vereniging per 
incasso is afgeschreven, terug laten storten (storneren). Dit voorjaar deden bijna vijftig 
leden dit! Dat betekent extra veel werk voor de penningmeester én bovendien is door die 
leden dan de contributie nog niet voldaan. 

Uiteraard kan het zo zijn dat je op een bepaald moment even weinig saldo hebt, 
waardoor je het bedrag niet kunt missen. Daar proberen we ook rekening mee te 
houden. Het is echter ook je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een tijdige 
contributiebetaling. Lukt het niet, neem dan contact op met onze penningmeester om te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Halverwege november zijn alle leden en donateurs die hun bijdrage over 2018 nog 
niet hadden voldaan per mail of post aangeschreven, met het verzoek de contributie of 
donatie te voldoen. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, dan hierbij het verzoek alsnog 
zo spoedig mogelijk te betalen. Alvast bedankt. Voor vragen kun je contact opnemen met 
het bestuur via covsgroningen@gmail.com.

Als lid van een vereniging betaal je eenmaal per jaar contributie. In ons geval bedraagt 
die contributie in 2018 51 euro. Leden van 22 jaar en jonger betalen 11 euro minder. 
Betaling kan door zelf te maken voor 1 april van het verenigingsjaar op rekeningnummer 
NL52INGB0001200817 t.n.v. penningmeester Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken, door het afgeven van een automatische incasso of door te wachten 
op een factuur van de penningmeester. In dat laatste geval betaal je wel vijf euro 
administratiekosten. Gelukkig betaalt het merendeel van de leden per automatische 
incasso. Dat is de manier die zowel jou als lid als ons als vereniging het minste werk kost. 
Check de site (onder menutab leden) voor de volledige contributieregeling.

DeAftrap Jaargang 38, nummer 3    (december 2018)

Contributiebetaling: storneer niet onnodig een incasso
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VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum  -  050 301 22 13info@hotelbedum.nl  -  www.hotelbedum.nl



Contact gegevens:
BRES activiteiten

E. Thomassen a Thuessinklaan 29
9713 JR Groningen

+31 (0) 50 744 05 05
ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur

info@bresactiviteiten.nl

www.BRESactiviteiten.nl
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Marco Oosting wordt in 2020 
voorgedragen als nieuwe 
voorzitter

Van de bestuursvergadering 

Afgelopen periode is door het tussentijds aftreden van de penningmeester (zie elders 
in dit blad) zeer hectisch geweest. Het kan daardoor zijn dat sommige reguliere zaken 
iets langer duren, we vragen uw begrip daarvoor. Ondanks alles draaien de meeste 
zaken uiteraard gewoon door. Zo kan er elke dinsdag en donderdag worden getraind, 
beleefden we een geweldige clubavond met Danny Makkelie, zijn de pubquizen zeer 
vermakelijk en staat 2019 met instuif, Sportweekend Ameland en de reanimatietraining 
alweer in de steigers.

Samenstelling bestuur

Zoals eerder geschreven zal het bestuur de komende jaren geleidelijk vernieuwd worden. 
In maart 2019 is Jannes Mulder aftredend. We beraden ons nog over zijn opvolging, 
mogelijk in combinatie met een eventuele nieuwe secretaris per maart 2021. In 2020 
stopt voorzitter Robert van Dorst. Zijn opvolger wordt komend jaar door hem zelf 
ingewerkt. Marco Oosting, die al lid van het bestuur is, heeft namelijk ingestemd met een 
voordracht als voorzitter over ruim een jaar. Daar zijn we zeer verguld mee!

Sportmasseur

Vanaf februari zal onze sportmasseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren voor haar 
studie tijdelijk (tot aan de zomer) naar Utrecht vertrekken. Ze gaat daar een minor volgen. 
Samen met haar zoeken we naar een waarnemer voor de komende maanden.

Fair play prijs

We hebben onlangs besloten om over het 
seizoen 2017-2018 geen fair play prijs uit te 
reiken. Het huidige systeem, dat ooit is ingesteld 
voordat zaken als B-categorie en tijdstraffen 
werden ingevoerd, roept teveel vragen op om 
tot een eerlijke en realistische ranking te komen. 
We hebben de Noordelijke COVS-verenigingen 
gevraagd samen naar het systeem te kijken. We 
hopen dat we volgend najaar de uitreiking van 
de prijs kunnen hervatten.

Tot zover. Het bestuur wenst u mooie 
feestdagen en een prachtig 2019. Graag tot bij 
de instuif op 5 januari!

Marcel Bellinga, secretaris



HOUTHANDEL HARKEMA

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl

Aan de slag met hout van

Alles voor slimmer bouwen een gedegen advies
en echte service

Voor elk moment de juiste buiten meubelen

  Tuinhout, vele soorten
  Hardhout
  Tuinschermen
  Pergola’s
  Houten tuinmeubilair
  Blokhutten en tuinhuisjes

  Speeltoestellen
  Tuindecoratie
  Onderhoudsproducten
  Hang- en sluitwerk
  Dierenverblijven

Erkend dealer van:

5.500 m 2 
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John Schokker foundation steunt jong sporttalent 

John Schokker is al jarenlang een trouw supporter van onze vereniging. Hij ging 
bijvoorbeeld meermalen mee met Sportweekend Ameland, maakte onze huidige 
kledinglijn financieel mede mogelijk én is al jarenlang trouw sponsor van onze 
vereniging. Dat hij sportminded is blijkt ook wel uit het feit dat hij via zijn eigen 
foundation jonge talenten op weg naar de top steunt. Tijd om die foundation hier kort 
aan iedereen voor te stellen!

Wat is de John Schokker foundation?

Een groep enthousiaste sportliefhebbers zet zich in om jonge sporttalenten uit de regio 
Groningen een ruggensteuntje te geven in hun ontwikkeling. Daarvoor is in 2017 de 
John Schokker Foundation opgericht met een startkapitaal van € 10.000, beschikbaar 
gesteld door Makelaardij John Schokker in Hoogkerk. Een benefietavond bracht liefst 
ruim € 31.000 op. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar het toewijzingsbudget. 
De beoordeling voor 2019 is inmiddels al weer afgerond. Van de 32 aanvragen van 
sporttalenten uit 11 sporten zijn er 17 gehonoreerd.

Wie komen in aanmerking?

Als je een jonge sporter met aangetoond talent bent, in een individuele sport of 
teamsport, kun je aanmerking komen. Je kunt ook voortrekker zijn in een bijzonder 
sportproject. Je hebt ambitie, wilt stappen maken. Maar hebt daarbij een beetje hulp 
nodig in welke vorm dan ook. Ben jij zo iemand? Of ken je zo iemand? De John Schokker 
Foundation kan misschien de helpende hand bieden. Die hulp kan van verschillende 
aard zijn in brede zin. Het hoeft niet altijd om alleen maar geld te gaan.
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Op www.johnschokkerfoundation.nl staat alle informatie. Een prachtig initiatief! En 
misschien zijn er ook jonge scheidsrechters die in aanmerking komen? 



De Herberg Ameland
Reeweg 28,

9163 GV Nes
0519 542 638

www.deherbergameland.nl



Contact & adresgegevens:
Hotel Restaurant de Jong

Reeweg 29, 9163 GT Nes (Ameland)
Telefoon 0519 542016

E-mail info@hoteldejong.nl

Hotel de Jong: hartje Nes, hart van Ameland
Hotel de Jong is het centrum van gezelligheid in het hart van 

Amelands sfeervolste dorp: Nes. Voor een betaalbaar, comfor-
tabel verblijf zonder een cent in te boeten aan kwaliteit. Ame-

landse gastvrijheid en gemoedelijkheid op z’n best. Jaarrond uw 
thuis. Uw uitvalsbasis naar alle windstreken. Uw hartelijk wel-
kom bij thuiskomst. En uw eigen Amelandkamer met heerlijke 
bedden om in uit te rusten! Plus verwenner van de inwendige 
mens. Welkom bij Hotel De Jong, waar u uit toch thuis bent.
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Co
lu
m
n Voetbal is ArbitraiR (VAR)

     Column door Principaul

Wij leven in verwarrende tijden. De FIFA heeft besloten de VAR versneld in 
te voeren, omdat het de eerlijkheid zou vergroten (lees: wij willen echt wel 
vernieuwingen hoor!). Tegelijkertijd is er in de eredivisie constant discussie, 
omdat de kwaliteit van de VAR te wensen over laat. Kees en Geert denken 
achter de TV nog steeds beter een rode kaart te kunnen beoordelen dan 
Kevin B. in het busje. Nee, ze draaien ons nog steeds allemaal een rad voor 
de ogen bij de KNVB. Maar dat komt niet omdat de kwaliteit van de VAR ter 
wensen overlaat, maar omdat de illusie van eerlijkheid helemaal niet bestaat.

Ondertussen heb ik andere problemen. De surprises bijvoorbeeld. Surprises 
horen, net als de VAR, vreugde te brengen. Zelfs al is een surprise niet mooi 
of nuttig – en dat is zij zelden – toch brengt ze vreugde, de aanblik van een 
gigantisch poffertje van papier-maché dat iemand met weinig knutseltalent 
voor je geknutseld heeft omdat jij ooit hebt laten vallen dat je best wel van 
poffertjes houdt. Zelf komen mensen bij mij altijd aan met gigantische fluitjes, 
inclusief papier-maché erwt. Dat is weer een andere illusie: denken dat het 
geinig is uitgekauwde clichés te blijven herhalen. Natuurlijk is dat ook wel 
weer leuk. 

Het gaat er om: de verwachtingen bij de gemiddelde voetbalsupporter 
zijn altijd zo hoog. Dat Kevin B. in dat busje er voor gaat zorgen dat álle 
oneerlijkheden wel even opgelost gaan worden. Maar zoals Hans Kraay jr. 
ook vaak zegt: het lijkt wel alsof er steeds meer discussie komt. Want, dat is 
het logische gevolg. Fouten worden niet getolereerd. Dat ik nou in Witteveen 
drie situaties verkeerd beoordeel (vrije trap, strafschop, hands: en dat binnen 
5 minuten) en daardoor de wedstrijd 0 -3 eindigt wordt niet gewaardeerd 
door de lokale inwoners. Maar vaak kom ik er met een lach en een traan 
nog wel mee weg. Maar de VAR? Die kan geen moment verkeerd of anders 
beoordelen. De publieke opinie vind toch dat iemand achter 5 schermen en 
een beetje tijd alles wel moet kunnen beoordelen. En dat blijkt dus niet zo te 
zijn. En dat heeft alles te maken met verwachtingen, die niet reëel zijn. 

Het is trouwens best kunstzinnig, een poffertje van papier-maché. 
Performance art. En ik denk dat Kevin B. daar in het busje ook best van kan 
genieten. Nu de voetbalsupporters nog. Omarm de imperfectie!
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De 50 euroclub

De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok  Klaas Smith

Freek Vandeursen Schilderbedrijf Cleveringa

Valley Dusink  Eddy en Marjan Kamphuis 

Klaas Mulder   Jacob Hettinga 

Henk Renken  Administratiekantoor Jan Ensing

Jan Kamps  Bert Kamstra

Felix Nordhauzen G.R.C. Groningen

Martin Schipper John Schokker Makelaardij

Truus Visser  

De 50 €uro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel 
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro. 
Interesse?  Bel Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.  

Klasse: ...................... Wedstrijdnr.:  ................................

d.d. .........................................................................

....................................  ...................................
Doelpunt

min. nr. min. nr.

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

Clubartikelen nodig?

Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Bestellen kan online: 
www.covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun je naar CLUBARTIKELEN). 
Zie voor onze kledinglijn ook de site. 

Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem   €   2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem  €   2,50
Embleem vereniging    €   1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks) €   5,-
Vaantje Pupil van de Week   €   1,-
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo €   5,-
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Kledingpakket    € 100,-
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Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

sinds 
1895

www.haan-bedum.nl info@haan-bedum.nl

via (050) 301 22 71 of info@haan-bedum.nl

Gelegen in centrum van Bedum -  Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum  

Kwaliteit tegen scherpe prijzen!

Het adres voor al uw drukwerk.
Persoonlijke service en advies,

lage tarieven en superieure kwaliteit!



Oude Steiger 5
9163 GV Nes Ameland

Tel.: (0519)543138
Email: restaurantdepiraat@knid.nl

Het leukste familierestaurant van Ameland!
Bij ons kunt u heerlijk genieten van uitstekende ge-
rechten en het mooie uitzicht op de haven van Nes, 
terwijl uw kinderen zich prima kunnen vermaken in 

het grote kinderspeelhol. 
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Co
lu
m
n Tiamo

De directeur amateurvoetbal van de KNVB doet een oproep aan alle 
bestuurders en nodigt 30 nieuwe afgevaardigden uit om in de Ledenraad 
te komen. Zij gaan de belangen vertegenwoordigen van meer dan 1,2 
miljoen leden en hopen een verontrustende ontwikkeling het hoofd te 
bieden.  Met name de jongens tussen de 5 en 18 jaar oud keren massaal 
hun eigen voetbalwedstrijd de rug toe. Weinig plezier in het spel en een 
belabberde leider/coach/trainer. 

Nu al een missie die tot mislukken is gedoemd.

De 1-op-1 relatie werkt wel. Dat ondervind ik als scheidsrechter bij de 
jongere jeugd. Nog  gevoelig voor opvoedende adviezen. Zo haalde ik 
het boekje met de kaarten uit de borstzak toen de chagrijnige captain ‘rot 
op’ tegen mij zei. Ik heb hem vermanend toegesproken. Met dank aan zijn 
belabberde trainer, die mijn beslissingen steeds in twijfel trok. En toen 
hij 2x riep: scheidsie, scheidsie  omdat ik volgens hem de afstand bij een 
hoekschop niet goed inschatte, gaf ik hem wel te verstaan: nog 1 keer, dan 
kun je vertrekken. Daarna probleemloos verlopen wedstrijd.

Niemand staat boven de wet. Recent weer een slecht voorbeeld uit 
Amsterdam. Het Boerka (of Burka?)-verbod is nu juridisch onderbouwd. 
Maar het heeft volgens de burgemeester niet de hoogste prioriteit. Zo 
on-Amsterdams. Ik erger mij hier groen en links aan. Bovendien ga je bij het 
dragen van volledig bedekkende kleding na verloop van tijd ontzettend 
stinken. En je draagt een steentje bij aan de opwarming van de aarde. Het is 
zo anti-klimatologisch.

Daarom moet je het als scheidsrechter in het veld 
het zelf maar doen. Geen cliëntenraad en slechts 
24 spelers. Met de APP is het gezicht van iedereen 
gelukkig herkenbaar. Er zijn al genoeg stille tochten 
georganiseerd.

Ik kwam, zag en overwon

Tiamo

Ik kwam, zag en overwon
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Rustpunt op Ameland
 

  Hotel Ameland is een 3-sterren hotel, 

centraal gelegen tussen het dorp Nes (10 min. 

lopen) en het brede Noordzeestrand (10 min. 

lopen), met het Nesserbos als ‘achtertuin’. 

De ideale uitvalsbasis voor uw fi ets- of 

wandeltochten.

  Een royale tuin, met een ruim terras op 

de zonzijde, geven u het gevoel van rust en 

ruimte. Het vrije uitzicht versterkt dit alles. 

Vanuit de kamers met dakterras heeft u vanaf 

het terras zelfs uitzicht op duinen of het wad

en het dorp Nes.

  Eigen parkeerruimte is aanwezig. Het pand 

is eenvoudig toegangelijk voor mensen met 

een mobiele beperking.

  Kijk voor onze speciale arrangementen op: 

www.hotelameland.nl.

Strandweg 48, 9163 GN Nes
Tel. 0519 - 5 42150
Fax 0519-543106
info@hotelameland.nl
www.hotelameland.nl


