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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt vijfmaal per jaar in een 
oplage van 450 stuks per keer. 

Zie voor verdere gegevens het colofon op pagina 2.

De Aftrap

In deze Aftrap onder andere: zomertrainingen op kunstgras (5), KNVB-
onderscheiding Albert Oost (8), Johan Suurd neemt afscheid als trainer 
(14), ontwikkelingen sportpark (17), Sander Over getrouwd (20), vlot 
verlopen jaarvergadering (21), Bert Volders wint opnieuw Johan Roeders 
spelregelkampioenschap (23), nieuw bestuurslid Marc van der Haak in 
de schijnwerpers (26), Danny Makkelie verzorgt perfecte clubavond (28), 
scheidsrechters op tribune Langeleegte (30) en de column van Tiamo (36). 

w w w.covsgroningen.nl

Monddood

Wat is Pierluigi Collina door de mand gevallen zeg. Ooit was het een geweldige 
scheidsrechter. Een man met gezag en een bijzondere uitstraling. Iemand die zich door 
anderen de wet niet liet voorschrijven. Maar helaas. Pierluigi is nu bobo en maakt ‘zijn’ 
EK-scheidsrechters monddood. Onze eigen Björn Kuipers mocht namelijk niet zeggen 
dat hij genoten had van Barcelona – AC Milan. Terwijl hij niets verkeerds zei, zich alleen in 
algemene bewoordingen uitliet over die wedstrijd. Boze tongen beweren zelfs dat Björn 
hierdoor de CL-finale is misgelopen. 

Tuurlijk moet je als scheidsrechter terughoudend zijn met commentaar in de media. 
Zeker als er wat beslissingen in een wedstrijd zijn die veel discussie en emotie oproepen. 
Maar je mag toch wel zeggen hoezeer je als sportman hebt genoten? Je mag toch wel 
iets zeggen over arbitrage in het algemeen? We hoeven geen potsierlijke mediadag 
bij trainende scheidsrechters, zoals tijdens het voorbije WK. Maar scheidsrechters 
mogen toch wel hun mond open doen? Daarmee kweek je persoonlijkheid. Lieten 
scheidsrechters als Merks en Van der Ende zich de mond snoeren? Laat staan 
scheidsrechter Collina! Of ben je bang voor andere persoonlijkheden Pierluigi?
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n 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.

Verenigingskalender 2012
Donderdag 5/12/19/26 juli  Zomertraining, 19.45 uur, kunstgras
Donderdag 2/9/16/23 augustus Zomertraining, 20.00 uur, kunstgras
Donderdag 30 augustus  Laatste zomertraining, 20.00 uur, kunstgras
Donderdag 06 september  Training, 20.00 uur, kunstgras
Maandag 10 september  Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur, GRC
Dinsdag 11 september  1e dinsdagtraining, 20.00 uur, kunstgras

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag op het kunstgras van sportpark Corpus 
den Hoorn. Trainers in 2012-2013 zijn Roel Bellinga, Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Cindy 
Suurd. Het GRC-clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis.  Zoals het nu lijkt zijn de trainingen 
vanaf 1 augustus aanstaande een kwartier later, van 20.00 – 21.00 uur. Nadere info 
daarover via nieuwsbrief en www.covsgroningen.nl. 

In de maand juni wordt er niet getraind. In juli en augustus kan er alleen op 
donderdagavond worden getraind. In juli van 19.45 – 20.45 uur en in augustus van 20.00 – 
21.00 uur, op kunstgras. Het GRC-clubhuis is hierbij beperkt geopend.

Vormgeving & drukwerk :  Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties  :  Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883  
Coördinatie  : Bert Kamstra 
Redactie  : Marcel Bellinga
Fotografie :  o.a. Ger Rijskamp, Roel Visscher, Evert IJspeert, KNVB, Adriaan 

Inia, Wouter Horst
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
Marcel Boekholt, penningmeester, 06-25307514 / m.boekholt@drenthecollege.nl 
Martin Schipper, vice-voorzitter, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl 
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com
Marc van der Haak, aspirant-bestuurslid, 06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com 

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Gironummer 1200817 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 augustus. Uw bijdragen kunt u tot 1 augustus aanstaande naar het 
redactieadres sturen/mailen. 
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Promoties: Freek naar betaald voetbal, Siemen naar 
masterclass, Marcel, Christian en Joachim naar groep 1

Het jaarlijkse promotiebal heeft opnieuw veel succes voor individuele leden van onze 
vereniging opgeleverd. Zo wisten Siemen Mulder en de assistent-scheidsrechters 
Nick Stuifzand en Frans Ozinga te promoveren naar de masterclass betaald voetbal. 
Penningmeester Marcel Boekholt maakt de stap naar groep 1, net als Christian Mulder en 
Joachim Will. Kijk voor een volledig overzicht pagina 6 en 7 van dit blad.

Erelid Tjip Teenstra overleden  

Op 30 mei 2012 is ons erelid Tjip Teenstra overleden. Tjip was al lid sinds 1957 en heeft 
grote verdiensten gehad voor onze vereniging. Een in memoriam kun je lezen op pagina 10.
 

Sam Dröge Noordelijk 
spelregelkampioen

De Noordelijke spelregelfinale werd onlangs gewonnen 
door COVS Drachten. Onze teams eindigden als 
derde en vierde. Er was echter toch een Groninger 
winnaar. Sam Dröge werd namelijk individueel 
spelregelkampioen van ons district. Een verslag en foto’s 
op pagina 12.

 

Conflict met Groen Geel voltooid verleden tijd

Het bestuur is onlangs tot overeenstemming gekomen met het bestuur van 
voetbalvereniging Groen Geel over het conflict uit de jaren negentig. Met de 
overeenkomst wordt een streep onder het verleden gezet. Groen Geel zal onze 
vereniging financieel compenseren. Lees er alles over op  pagina 18. 

Sam Dröge
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Scheidsrechters voetballen en fluiten voor het goede doel

Op 22 en 23 juni organiseert onze donateurvereniging De Heracliden uit 
Uithuizermeeden een bijzondere 24-uurs-wedstrijd. De verschillende teams van de 
vereniging wisselen elkaar om het uur af tegen uiteenlopende teams. En dat 24 uur 
achter elkaar. Alle spelers betalen een bijdrage voor het goede doel. Met deze 24-uurs-
wedstrijd sluit De Heracliden een jaar vol acties voor het goede doel af. Een jaar lang 
namelijk hebben de Heracliden geld ingezameld voor Spieren voor Spieren. Met 
sponsorlopen, veilingen en een veelbesproken blootkalender van het damesteam.

Onze vereniging én diverse leden van onze club dragen ook een bescheiden steentje bij. 
Zo zal een team van leden van onze vereniging om 22 juni om 22.00 uur 
’s avonds aantreden tegen De Heracliden 2. We zijn benieuwd… Overigens allemaal 
op initiatief van Christian Mulder. Om deze prima actie van onze voetballende leden te 
ondersteunen zal de vereniging de bijdrage van € 10,- per speler verdubbelen.

Overigens zijn ook de meeste scheidsrechters lid van onze vereniging, want Wouter 
Horst, Alex Traa, Martijn Elzinga, Marcel Boekholt, Bob Kempinga, Marcel Bellinga, 
Siemen Mulder en Jochem Kamphuis leiden diverse duels. Jochem mag op 23 juni het 
laatste duel leiden, tussen De Heracliden 1 en Oud FC Groningen. Eric Braamhaar bijt de 
22e om 18.00 uur het spits af.

Spieren voor Spieren
De stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte en richt 
zich op fondsenwerving. Onder het motto ‘gezonde spieren zetten zich in voor zieke 
spieren’ ondersteunen veel (ex) topsporters de doelstellingen van de stichting. Spieren 
voor Spieren zet de netto-opbrengsten snel en effectief in ten behoeve van spierziekte 
onderzoek en de verbetering van het diagnosetraject. Daarnaast organiseert zij leuke 
activiteiten voor kinderen met een spierziekte.

Wil je de actie ook ondersteunen? Dat kan 
door geld te storten op rekening 13.23.49.728 
t.n.v. sv De Heracliden Spieren voor Spieren.

Jochem Kamphuis fluit het laatste uur 
van de 24-uurs-wedstrijd op 23 juni.
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Zomertrainingen vanaf 5 juli op kunstgras

De trainingen liggen na het seizoen slechts een maandje (in juni) stil. In de maanden juli 
en augustus kan er namelijk al gewoon weer op het vertrouwde kunstgras van sportpark 
Corpus den Hoorn in Groningen worden getraind! Vanaf 5 juli begint de training zoals 
gebruikelijk om 19.45 uur. Ook douche- en kleedgelegenheid is gewoon beschikbaar. De 
kantine zal beperkt geopend zijn.

Dus deze zomer je conditie op peil houden? Of na een rustperiode weer starten met 
de voorbereiding op het nieuwe seizoen? Kom vanaf 5 juli elke donderdag trainen! De 
trainingen staan onder leiding van onze deskundige trainers.

De trainingen op dinsdag worden vanaf 11 september hervat.

Zoals het nu lijkt zullen de trainingen vanaf 1 augustus een kwartiertje later beginnen 
en dus worden gehouden van 20.00 – 21.00 uur. Dit geldt vanaf september ook voor de 
dinsdag. Dit is onder voorbehoud van het sportparkoverleg van eind juni. Nadere info 
daarover via nieuwsbrief en www.covsgroningen.nl. 

Bert Kamstra en Henk Steenhuis completeren trainersstaf

Niemand minder dan onze prominente leden van verdienste Bert Kamstra en Henk 
Steenhuis fungeren met ingang van het nieuwe seizoen als trainer van onze vereniging. 
Zij vormen samen met good-old Roel Bellinga en vaste stand-in Cindy Suurd de 
trainersstaf. Bert en Henk zullen in beginsel de dinsdag afwisselend voor hun rekening 
nemen, Roel verzorgt de training op donderdagavond (vanaf september). 
Bert en Henk nemen de plaats in van de naar Eindhoven verhuizende Johan Suurd. Zie 
voor een impressie van het afscheid van Johan overigens pagina 14.

Trainende leden in april 2012 voor de camera van Ger Rijskamp
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Promoties bekend: Siemen, Nick en Frans naar 
masterclass, Gert-Jan naar landelijke lijst

Het jaarlijkse bal van promoties en degradaties is weer achter de rug. Ook dit jaar 
een fors aantal promoties voor leden van onze vereniging. Zo mag Siemen Mulder 
het het komend jaar laten zien op de masterclass betaald voetbal! Bij de assistent-
scheidsrechters promoveerden Nick Stuifzand en Frans Ozinga eveneens naar de 
masterclass. In het amateurvoetbal promoveerde ons lid Gert-Jan Bakker uit Hardegarijp 
naar de landelijke lijst (topklasse) en maken Christian Mulder, Joachim Will en Marcel 
Boekholt de stap naar groep 1. Een overzicht:

Lijst junior assistent-scheidsrechters betaald voetbal
Freek Vandeursen

Naar de masterclass betaald voetbal
Siemen Mulder
Frans Ozinga (assistent-scheidsrechter)
Nick Stuifzand (assistent-scheidsrechter)

Naar groep 1
Marcel Boekholt
Christian Mulder
Joachim Will

 Joachim Will

Marcel Boekholt

Siemen Mulder

Freek Vandeursen
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Naar groep 2
Robert de Wit
Jurjen Kaper
Theo Beijert
Jantinus Meints

Naar groep 3
Henk Steenhuis
Marja Adema

Naar groep 3+ (talentengroep)
Victor Ris
Wouter Horst
Danny Meiring
Jan de Jong
Carim Mesbah (donateur)

Naar groep 4
Bob Dröge

Naar groep 5
Jules Michel Ndjialeu
Jan Groenewoud

Naar groep 22 (jeugd)
Frits van Hell
Jan-Willem Bouw
Eeuwe Aardema
Mels Klabbers
Jurgen Geertsema
Ben Dröge

Wel gepromoveerd, maar niet opgenomen in dit overzicht? Laat het ons weten via 
covsgroningen@gmail.com. Niet gepromoveerd of zelfs gedegradeerd? Kop d’r veur en 
komend seizoen ervoor gaan!

Alle promovendi van harte gefeliciteerd!

Jan-Willem Bouw

Jurjen Kaper

Robert de Wit
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Bekerfinale als afscheidswedstrijd voor Albert en Marcel

Twee van onze leden hebben onlangs afscheid genomen als actief (assistent-) 
scheidsrechter. Marcel Bellinga besloot dat het na 23 jaar mooi is geweest. Hij mocht op 
16 mei de beslissingswedstrijd WHC – DETO om het kampioenschap in de hoofdklasse C 
leiden en was drie dagen later scheidsrechter van de Noordelijke bekerfinale Genemuiden 
– Staphorst. Die finale was ook het afscheidsduel van assistent-scheidsrechter Albert Oost, 
die een nog langere staat van dienst heeft. Een passend afscheid voor Marcel en Albert! 
Overigens was Bob Kempinga als 4e official ook actief bij de finale. 

 Albert BobMarcel
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Na afloop volgde op het veld bloemen en mooie woorden van de KNVB en onze 
vereniging, terwijl beide clubs na afloop in de ontvangstruimte ook nog de nodige 
cadeaus en bloemen voor onze leden hadden. Diverse leden hadden de reis naar 
Genemuiden gemaakt en waren getuige van het afscheid. 

KNVB-onderscheiding Albert
Een paar dagen na de finale werd Albert Oost tijdens een KNVB-bijeenkomst 
onderscheiden met de gouden speld van verdienste van de voetbalbond voor al 
zijn verdiensten als (assistent) scheidsrechter, coach, begeleider en waarnemer. Zeer 
verdiend, Albert van harte!

Albert Oost werd door 
Minne Modderman 
onderscheiden met 
de gouden speld van 
verdienste.
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In memoriam: erelid Tjip Teenstra

Op 30 mei is ons erelid Tjip Teenstra overleden. Tjip was jaren actief als bestuurder voor COVS 
Nederland, de KNVB en FC Groningen (bestuurslid van 1974 - 1984). Bovenal was hij voor onze 
vereniging actief. Onderstaand een verkorte weergave van de tekst zoals Jacques d’Ancona 
die tijdens de herdenkingsdienst op 5 juni in Niekerk uitsprak, ter nagedachtenis aan Tjip 
Teenstra. Hij is 78 jaar geworden.

Twee jaar was hij ziek, hij heeft 
geleden. En toen het bericht kwam 
dat Tjip was gestorven, waren er 
mensen die zeiden: Het is beter 
zo! Ze bedoelden het goed, maar 
ik ben het niet met hen eens. 
Wij, de leden van zijn club  - de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken - waren verdrietig. 
Natuurlijk snappen we dat we moeten 
berusten, net als jullie, Ria en de 
kinderen. Voor ons was Tjip een 
voorbeeld van trouw, gedegenheid 
en kunde. Een warm mens, een echte 
vriend van de scheidsrechters. En 
misschien weet u het: scheidsrechters 
zijn mensen die het vaak moeilijk hebben en onder druk van kritiek leven. Tjip was geen 
man die de stormen ontweek. Hij ging in het debat, handhaafde zijn principes, was een 
man met een mening, een man met visie. Tjip was er voor ons, sinds hij op 1 december 
1957 lid werd en ging fluiten. Een jaar later zat hij al in het bestuur. Dat zegt alles. 

Hij ontwikkelde zich tot een top bestuurder die secretaris werd en later voorzitter was 
tot aan het jubileumjaar 1983. Hij werd een autoriteit, ook buiten het veld - aan de 
vergadertafels waar het soms roerig toe kon gaan. Op het sociale vlak was hij sterk. Toen 
FC Groningen niet zo scheutig was met vrijkaarten voor onze leden, sprong hij op de 
barricaden! Met Wim Peters uit Beilen was hij de motor achter de samenwerking tussen 
Drentse en Groninger scheidsrechtersverenigingen en hij deed daarmee iets belangrijks. 
Bij de Centrale Organisatie in Nederland leidde dit tot de vorming van districten. Nog 
zoiets. Tegenwoordig zijn allerlei vormen van conditieproeven voor de fluitisten een 
normale zaak. Maar het was Tjip Teenstra die in 1960, ruim vijftig jaar geleden, tot de 
initiatiefnemers behoorde van de conditietest. Legendarisch was de eerste test. Die werd 

Tjip Teenstra, hier links op een foto uit 1978 
met Lammert Hummel.
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in Groningen gehouden in het Stadspark en uit de annalen blijkt dat Tjip, samen met 
voorzitter Evert Lammerts en de beroemde internationale arbiter Klaas Schipper, als eerste 
de finish haalde. 

Het kon niet uitblijven, Tjip werd lid van verdienste en in 1983 erelid van onze vereniging. 
Inmiddels had hij de zilveren speld ontvangen van de KNVB. Van de nationale Organisatie 
van Voetbalscheidsrechters kreeg hij zilver en goud. Ruim negen jaar maakte hij deel uit 
van het hoofdbestuur. Maar op elk niveau bleef hij functioneren en betrokken. Zo was 
hij bij ons redacteur van het clubblad De Aftrap, speelde hij een grote rol in het beheer 
van ons Clubhuis en werd hij adviseur toen zich problemen voordeden. Er werd naar hem 
geluisterd. Iedereen kende Tjip Teenstra, de man van wie we nooit hebben geweten dat hij 
Tjipke heette. Hoe goed hebben we hem gekend? Wat wisten we van hem? Dat hij in 1993, 
bij zijn afscheid van zijn werkkring bij De Verzinkerij Noord Nederland, Koninklijk werd 
onderscheiden. Toen lazen we in de krant dat hij zich ging wijden aan de tuin, aan fietsen, 
wandelen en een kookcursus. Het is ons niet bekend of die plannen allemaal gelukt zijn. 

We zijn buitenstaanders die hem herdenken als iemand die als een karakteristieke 
Groninger zijn emoties zoveel mogelijk binnen hield. Toch kon niemand zo onopvallend 
opvallend zijn als Tjip, maar hij stond er. In zijn jaarrede in 1980 vond hij dat er teveel 
aandacht was voor de profs en te weinig voor de amateurscheidsrechters. Geen wonder, 
want hij heeft er honderden, misschien wel duizend opgeleid en probeerde verjonging 
altijd te stimuleren. En in zijn nieuwjaarstoespraak van hetzelfde jaar zei hij dat er ten 
onrechte te vaak wordt geknaagd aan de integriteit van het korps fluitisten. 'Er worden er 
steeds meer vogelvrij verklaard,' stelde hij kernachtig. 

Opmerkelijk is de reactie van de vroegere internationale scheidsrechter Mario van der 
Ende. Hij heeft vaak bij FC Groningen gefloten en ontmoette Tip dan als begeleider. ‘Tjip 
Teenstra was een correcte kerel, die er tegen kon als FC Groningen verloor’, zei Mario. ‘Een 
normale vent. Hij gedroeg zich niet als bobo, als hij namens de FC drie Groninger koeken 
kwam brengen in onze kleedkamer. Dan zei hij: "Die koeken zijn twee weken oud, maar dit 
is een geste van FC Groningen. Het is niet de bedoeling jullie om te kopen."’  Tjip heeft tot 
het laatst de regie over zijn leven gevoerd. Zoals hij heeft geleefd, is hij gestorven. Krachtig 
en zelfbewust. Dat leven was te kort, veel te kort en we zijn er trots op dat hij een van ons 
was en bleef. Het is heel verdrietig, dat hij er niet meer is, maar er is in elk geval binnen de 
familie niets blijven liggen dat nog uitgesproken had moeten worden. Zo heeft dochter 
Anita het me verteld. En aan Ria, en aan de kinderen zeggen we: een mens hoeft niet altijd 
sterk te zijn. Onze wens: ga in je verdriet, houd deze sfeer bij je...  

Jacques d’Ancona
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Spelregelteams 3e en 4e bij 
noordelijke finale, Sam Dröge 
individueel kampioen

Onze twee spelregelteams mochten 27 april een gooi doen 
naar de Noordelijke spelregeltitel. De finale werd in Meppel 
georganiseerd. Door de ‘mindere voorbereiding’ was de 
verwachting niet hoog gespannen. Maar het resultaat kan zeer 
verdienstelijk worden genoemd, met een derde en vierde plaats 
én de individuele titel voor Sam Dröge. 

Traditiegetrouw bestond de eerste ronde uit tien schriftelijke 
vragen.  Direct na het maken waren we positief en uiteindelijk 
bleek team 1 hier de derde score neergezet te hebben. In de 
tweede ronde volgden de zogenaamde leesvragen. Met een 
goede score beloofde het een leuke avond voor onze beide 
teams te worden. 

Na de pauze mochten de teams aantreden voor de altijd lastige 
mondelinge ronde. Hierin krijgt de deelnemer een vraag 
tweemaal voorgelezen, waarna hij of zij één minuut de tijd 
heeft een zo volledig mogelijk antwoord te geven.Helaas was 
niet ieder van ons even gelukkig en scoorden we als vijfde en 
zesde. In de allesbeslissende quizronde volgde gelukkig herstel.
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Na het juryberaad bleek dat Drachten en Centraal Drenthe gelijk waren geëindigd. Een 
barragevraag was nodig om Drachten tot winnaar uit te kunnen roepen. 

Bij de prijsuitreiking bleek Sam Dröge individueel de beste deelnemer te zijn. Hulde! 

De eindstand:
1. Drachten, 245 punten
2. Centraal Drenthe, 245 punten
3. Groningen I, 209 punten (Sam Dröge, Robert de Wit, Marije Deuring)
4. Groningen II, 186 punten (Wouter Horst, Paul Lips en Luuk van Dijk)
5. Centraal Drenthe II, 181 punten
6. Meppel, 173 punten
7. Oost Groningen, 162 punten.

Evert IJspeert
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Indrukwekkend afscheid Johan Suurd na laatste training

De trainingsgroep heeft na de laatste training van het seizoen 2011-2012 op 31 mei op 
indrukwekkende wijze afscheid genomen van Johan Suurd. Onze trainer, die na zoveel 
jaren stopt omdat hij deze zomer zal verhuizen naar Eindhoven. Op een informele 
wijze en in een gezellige sfeer werd in bijzijn van zo’n zestig leden en donateurs Johan 
uitgebreid in het zonnetje gezet. Er was een kort dankwoord van secretaris Marcel 
Bellinga, die dat vergezeld liet gaan van een dinerbon en een bos bloemen voor Marjon. 
Er waren ook mooie woorden van Roel Bellinga, Henk Steenhuis, Marja Adema, Robert 
de Wit, Bert Kamstra, Henk Krans en Theo Kok. En de youngsters Mels Klabbers, Wouter 
Horst, Marc van der Haak en Paul Lips toonden hun waardering met een cadeautje. 
Vanuit de trainingsgroep kreeg Johan een mooi boek met persoonlijke verhalen en 
foto’s van de leden, een spiegel met opdruk (in het kader van Johan’s credo dat je moet 
doen aan zelfreflectie) en een royale cadeaubon. Dat allemaal dankzij het vele werk van 
vooral Marja Adema. De vele aanwezigen, de mooie woorden en talrijke cadeaus maken 
duidelijk hoezeer de leden trainer Johan Suurd hebben gewaardeerd!

In zijn dankwoord stelde Johan dat hij de groep zou gaan missen. ‘Blijf jezelf 
ontwikkelen, en maak daarbij gebruik van de aanwezige kennis en ervaring.’ Johan, het 
gaat je goed in Eindhoven en we hopen je nog vaak in Groningen te mogen begroeten! 
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Ruim honderd deelnemers EK-poule

De EK-poule van onze vereniging telt deze EK ruim honderd deelnemers. Zij maken het 
EK daardoor extra spannend voor zichzelf en steunen bovendien op bescheiden schaal 
onze vereniging. Dank! In een volgende uitgave en op www.covsgroningen.nl volgt 
uiteraard de eindstand: welke scheidsrechter heeft het meest verstand van voetbal…?

Marc van der Haak kilometervreter op de fiets

Ons kersverse aspirant-bestuurslid (zie pagina 35) Marc van der Haak blijkt een echte 
kilometervreter op de fiets… Op 2e pinksterdag volbracht hij voor de derde keer de 
Elfstedentocht op de fiets. Goed voor 240 kilometer. En begin juni ging hij met collega’s 
per fiets langs alle Ikeavestigingen in Nederland. Dat voor een goed doel. 729 kilometer 
door weer en wind. Marc, ons respect heb je!

Wist je dat…?

… Marcel Boekholt een dag na het ontslag van Fred Rutten gewoon in
  PSV-shirt durfde te trainen?
… Jan-Willem Bouw barman Alex Traa dingetje noemde?
… Paul Lips liefhebber van ‘snel’ is?
… hij laatst na een fietstochtje met Marc van der Haak echter niet zo snel meer 

liep?
… Danny Meiring gek is van zangeres Adéle?
… Henk Krans een hamster in zijn auto heeft?
… mevrouw Dröge deze rubriek vunzig noemt? 
… wij ons daarom deze keer netjes gedragen hebben?

Als hij niet op de fiets zit,
is Marc van der Haak ook nog eens 
actief scheidsrechter
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Jubilea donateurverenigingen Be Quick, GRC, 
Omlandia, Groen Geel en Hoogezand

Diverse als donateur aan ons verbonden voetbalverenigingen vierden onlangs 
een jubileum. Zo vierde Be Quick 1887 op grootse wijze het 125-jarig bestaan. GRC 
Groningen gaf een feestelijk tintje aan het 110 –jarig jubileum, terwijl Groen Geel (90 
jaar), Hoogezand (90 jaar) en Omlandia (60 jaar) ook een feestje te vieren hadden. Tot 
slot vierde COVS Centraal Drenthe haar zeventig jarig bestaan. Ze combineerden dat met 
de organisatie van het NK spelregels in Grolloo. Allen van harte gefeliciteerd!

Op sportief vlak was er voor diverse donateurverenigingen succes. Zo was er promotie 
voor Glimmen, FC Grootegast, Groen Geel, GRC Groningen en tal van andere clubs. Ook 
hier onze hartelijke felicitaties!

Spannende ontwikkelingen sportpark Corpus den Hoorn

De precieze uitwerking is nog onzeker, maar zeker is wel dat er vanaf medio 2013-2014 
het nodige gaat veranderen op ‘ons’ sportpark Corpus den Hoorn in de stad Groningen. 
FC Groningen zal namelijk met alle teams, dus ook de eerste selectie, verhuizen naar 
‘Corponello’. De FC zal daartoe ook een multifunctioneel gebouw nabij de huidige 
entree van het sportpark neerzetten. Bovendien zal het aantal velden met twee of drie 
worden uitgebreid en zullen de kunstgrasvelden worden verbeterd. Dat lijkt vrij zeker. 
Mogelijk heeft de komst van FC Groningen gevolgen voor één of meer van de huidige 
gebruikers, waarbij met name de rugbyclub en Gronitas worden genoemd.

Hoe de precieze plannen zullen worden is nog onzeker. Onze vereniging participeert 
in een werkgroep van de huidige sportparkbewoners. De werkgroep behartigt de 
belangen van de clubs richting gemeente en FC Groningen. We houden je op de hoogte.
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Conflict Groen Geel voltooid verleden tijd

Zoals via onder andere de website al eerder gemeld, heeft onze vereniging op 12 april 
jongstleden een overeenkomst gesloten met Groen Geel om het conflict uit het verleden 
op te lossen. Op deze plek schetsen we nogmaals kort de aanleiding en de inhoud van 
de overeenkomst.

Onze vereniging en Groen Geel realiseerden eind jaren tachtig een gezamenlijk 
clubgebouw op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De verhuizing van beide 
verenigingen was noodzakelijk door de bouw van het hoofdkantoor van de Gasunie 
in het stadspark, waar Groen Geel destijds was gehuisvest en wij mede gebruik van 
maakte. De eerste jaren na de opening in 1990 liep de samenwerking goed, later 
ontstond er frictie. Dat leidde zelfs tot een rechtszaak in 1995. Uiteindelijk maakte Groen 
Geel gebruik van het recht de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Wij 
vertrokken daarop naar GRC Groningen, waar we ons nog steeds thuis voelen.

In de jaren na de breuk behielden wij een vordering op Groen Geel als compensatie 
voor de gepleegde investering in de nieuwbouw en de exploïtatie over de laatste 
contractperiode.

In de zomer van 2011 zijn wij opnieuw in gesprek gekomen met het bestuur van Groen 
Geel. In een zeer constructieve sfeer is gezocht naar een oplossing voor het conflict. 
Uitkomst is dat Groen Geel in termijnen een bedrag van zevenduizend euro aan onze 
vereniging zal overmaken en een gebaar zal maken naar enkele persoonlijk betrokken 
leden. Dat laatste is inmiddels gebeurd. 

Het bestuur is zeer verheugd over het feit dat we nu een streep onder het verleden 
kunnen zetten. Van het bestuur van Groen Geel ontvingen we onderstaande open brief 
aan alle leden van onze vereniging.

Boike Teunissen en Neal Haan van Groen 
Geel schudden de hand met voorzitter 
Robert van Dorst. 
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Ingezonden brief Groen Geel
Geachte leden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, 

Het is u waarschijnlijk al ten ore gekomen dat de Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken en Groen Geel samen een mooie stap richting de toekomst hebben gezet. 
Het verleden tussen de Scheidsrechtersvereniging en Groen Geel zal u bekend zijn. In 
de zomer van 2011 zijn wij als nieuw bestuur van GV Groen Geel op deze vervelende 
zaak uit het verleden gestuit. Dat wij hiervan niet op de hoogte waren lag aan het feit 
dat de interne administratie bij Groen Geel niet op orde was. Door het bestuur van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken werden we snel op de hoogte 
gesteld van het conflict tussen onze verenigingen. Hierna zijn beide besturen met elkaar 
in gesprek getreden. De besturen hebben in een goede sfeer om de tafel gezeten en 
tevens via mail contact gehouden. 

Wij zijn geschrokken van de aard en omstandigheden van het toenmalige conflict. Het 
feit dat de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken niet het verschuldigde 
bedrag liet vorderen en zodoende de club Groen Geel in staat stelde te blijven bestaan 
wordt door de club ten zeerste gewaardeerd.  

Namens de gehele vereniging Groen Geel willen wij u als lid van 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken dan ook onze oprechte 
excuses aanbieden voor al het ongemak dat het conflict de afgelopen jaren de 
Scheidsrechtersvereniging heeft bezorgd. In het bijzonder vinden wij het zeer te 
betreuren dat een aantal individuele leden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken destijds persoonlijk is geraakt door het gebeuren. 

Zowel het huidige bestuur van Groen Geel als het bestuur van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken wilden graag een streep onder het 
verleden zetten. Hiervoor zijn de beide verenigingen op 20 maart jongstleden tot een 
overeenkomst gekomen. Deze open brief is één van de stappen die de club Groen Geel 
neemt naar aanleiding van deze overeenkomst. Het bestuur van Groen Geel is verheugd 
over het feit dat  de constructieve opstelling van beide partijen heeft bijgedragen aan 
het beëindigen van een slepend conflict. De  leden van Groen Geel en het bestuur willen 
graag vooruit kijken en samen met de  Scheidsrechtersvereniging nog jarenlang in 
goede harmonie samenwerken op het Sportpark Corpus Den Hoorn.  

Hoogachtend, bestuur van GV Groen Geel
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Sander Over getrouwd met zijn Mirjam

Ons lid Sander Over is 25 mei jongstleden getrouwd met zijn Mirjam. Met een stralende 
zon werd het een prachtige dag voor het bruidspaar. Onze vereniging was bij de 
receptie aanwezig. Overigens was onze eigen Robert de Wit ceremoniemeester. Sander 
en Mirjam, van harte gefeliciteerd!

Kaarters winnen opnieuw in Ten Boer

Vrijdag 13 april gingen onze kaartliefhebbers voor de zestiende maal naar Ten Boer voor 
de jaarlijkse klaverjaswedstrijd met de voetbalvrienden van Omlandia. En weer wisten 
de scheidsrechters te winnen, hoewel de achttien kaarters van onze vereniging werden 
gesteund door vier gastspelers van Omlandia. Onze kaarters behaalden uiteindelijk 
101.632 punten, tegen 101.485 punten voor Omlandia. Na zestien jaar is de stand nu 12-4 
voor ons… Persoonlijk winnaar werd Geert Ellens met 6061 punten, voor Thijs Hoving 
van Omlandia en Jan Niko de Boer. We danken Omlandia voor de gastvrijheid en het 
spelplezier. Tot april 2013?

Sportpark Vinkhuizen weer sportpark West-End

Mede dankzij onze eigen voetbalhistoricus Gerard Helsma is eerder dit kalenderjaar 
sportpark Vinkhuizen weer omgedoopt in sportpark West-End. En dat is de naam die het 
sportpark bij de realisatie in 1950 ook kreeg. In de jaren zeventig werd het veranderd in 
sportpark Vinkhuizen, tot afschuw van de gebruikers en sportliefhebbers. Onze eigen 
Gerard Helsma, ook prominent lid van Gruno, maakte er zelfs een gedicht over. Een 
couplet daaruit: Hoewel we niet hoefden te verhuizen, moesten we nu luisteren naar de 
naam Vinkhuizen. Verloren ging de naam West-End, door gemeentelijke ambtenaren 
zonder sentiment.

Tijdens het 90-jarig bestaan van Gruno twee jaar geleden werd de oude wens het sportpark 
de oude naam weer terug te geven nieuw leven ingeblazen. Gerard stuurde wethouder 
Frank de Vries een brief en begin dit jaar was het zover: sportpark West-End is weer…

Deze zomer lekker op veld onder deskundige leiding blijven trainen? Samen met 
andere scheidsrechters? Doe in juli en augustus mee aan de zomertrainingen, elke 
donderdagavond van 19.45 – 20.45 uur (vanaf 1 augustus 20.00 uur) op kunstgras 
van Corpus den Hoorn. Vanaf 5 juli!
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Vlot verloop jaarvergadering, Age de Goede zestig jaar lid

De jaarvergadering ligt alweer even achter ons. Op www.covsgroningen.nl deden we al 
uitgebreid verslag. Zo kun je op de site de volledige tekst van de openingsspeech van 
voorzitter Robert van Dorst lezen, kun je alle beleidsvoornemens vinden en staan er 
diverse foto’s online.

Terugkijkend kunnen we stellen dat de vergadering op 5 maart voor ruim vijftig 
aanwezigen zeer vlot verliep. Binnen twee uur, inclusief pauze, kon de derde helft 
beginnen! De aanwezige leden toonden zich dan ook zeer positief en tevreden. KNVB-
bestuurder Minne Modderman complimenteerde de vereniging met het goede beleid. 
Hij noemde de grote toestroom van jonge leden opvallend. ‘Zorg dat u daar ook specifiek 
beleid op gaat ontwikkelen, koester de jeugd en zorg dat zij straks het stokje kunnen 
overnemen.’

Voorzitter Robert van Dorst sprak kritische woorden aan het adres van de COVS 
en sprak zijn zorgen uit over de mate waarin de KNVB de COVS nog als volwaardig 
gesprekspartner beschouwd. Ook ging hij in op de mogelijke samenwerking tussen 
scheidsrechtersverenigingen. In de vergadering  schetste hij ook de beleidsvoornemens 
van het bestuur. Zo wil het bestuur de medische faciliteiten uitbreiden, is er aandacht voor 
de positie op het sportpark en wil men specifieke aandacht voor assistent-scheidsrechters. 

Voorzitter Robert van Dorst en bestuurslid Evert IJspeert werden herkozen. Alfons de 
Graaf trad af. Marcel Boekholt werd benoemd tot penningmeester, waardoor Martin 
Schipper terugkeert naar zijn oude functie van vice-voorzitter. In de commissies werd 
afscheid genomen van Henk Steenhuis. Het lid van verdienste blijft wel betrokken, maar 
neemt na een jarenlange periode afscheid van de commerciële commissie. 

Henk Steenhuis wordt bedankt voor zijn vele verdiensten in de 
commerciële commissie.
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Age de Goede werd gehuldigd voor zestig jaar trouw lidmaatschap. Een bijzondere 
prestatie! Age kreeg een speciale oorkonde uit handen van Jan Ensing van COVS Noord 
en bloemen van onze vereniging. De Johan Roedersbokaal werd uitgereikt aan Bert 
Volders (zie pagina 23), terwijl in de personen van Alex Traa en Klaas Smith het vele 
goede werk van alle vrijwilligers werd beloond!

Age de Goede wordt onderscheiden omdat hij zestig jaar lid is.

Een aantal besluiten op een rij:

- notulen 2011, algemeen en financieel verslag 2011 en begroting 2012 
werden conform voorstellen vastgesteld

- contributie voor 2013 werd verhoogd tot 46 euro voor actieve en 40 
euro voor niet-actieve leden, de donaties blijven gehandhaafd op 25 
euro voor verenigingen en 19 euro voor individuele donateurs

- Marcel Boekholt benoemd tot penningmeester

Kortom, een prima vergadering voor onze vereniging. 
Kijk op www.covsgroningen.nl voor alle teksten en foto’s.
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Bert Volders prolongeert Johan Roeders 
spelregelkampioenschap

Het was een spannende strijd begin dit jaar. Wie zou het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2011-2012 winnen en daarmee in de illustere voetsporen treden 
van eerdere winnaars als Willem Wieringa, Roelof Luinge en Kristian Bakkelo? Na zes 
rondes van vijf meerkeuzevragen bleven uiteindelijk twee leden foutloos: titelverdediger 
Bert Volders en niemand minder dan Henk Steenhuis, beiden uit Bedum. Een barrage 
moest kort voor de jaarvergadering de beslissing brengen. En dat lukte…. Het was 
opnieuw Bert Volders die zich tot winnaar mocht laten kronen!

Bert en Henk bleven Sam Dröge, die in april wel noordelijk spelregelkampioen werd (zie 
elders in dit blad) en Bert Kamstra maar net voor. De top van het klassement:

01.  Bert Volders 300 punten
02.  Henk Steenhuis 300 punten
03.  Sam Dröge 290 punten
03.  Bert Kamstra 290 punten
05.  Bart Tjalma  280 punten
05.  Ger Rijskamp 280 punten
07.  Albert Oost 270 punten
07.  Auke van der Horn 270 punten
09.  Bob Kempinga 250 punten
10.  Roy van den Steen 220 punten.

In de categorie niet-leden bleek Colin Prooi uit Hellevoetsluis de beste met de maximale 
score. Na de zomer zullen we Colin in het zonnetje zetten. Colin is overigens een echte 
spelregelkenner en COVS-lid elders.

Alle antwoorden en toelichtingen staan op www.covsgroningen.nl. Bert en Colin, van 
harte gefeliciteerd! En Klaas Smith bedankt voor het wederom op voortreffelijke wijze 
verzorgen van deze rubriek. De strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 
2012-2013 start direct na de zomer…

Age de Goede wordt onderscheiden omdat hij zestig jaar lid is.

Tijdens de jaarvergadering werd de 
Roedersbokaal opnieuw uitgereikt aan 
Bert Volders (links). 
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Willy Loos nieuwe sponsor: 
15 procent korting op hele assortiment

Tijdens de grote clubavond op 2 april ondertekenden we een prima sponsorcontract 
met sportspeciaalzaak Willy Loos. De sportspeciaalzaak aan de voet van de Martinitoren 
(Kwinkenplein 1-3 in Groningen) zal onze vereniging in eerste instantie voor drie jaar 
ondersteunen. De overeenkomst behelst niet alleen een financiële bijdrage, maar omvat 
een samenwerking op divers gebied. Zo zullen we in dit blad regelmatig artikelen 
over blessurepreventie en sportmateriaal/kleding plaatsen en kijken we samen naar 
aantrekkelijke aanbiedingen voor leden. 

Onderdeel van het sponsorschap is dat alle leden en donateurs van onze vereniging op 
alle aankopen bij de sportspeciaalzaak vijftien procent korting krijgen! Wel bij afrekenen 
even vermelden dat je lid bent.

Het jaarlijkse technisch weekeinde zal de komende drie jaar het Willy Loos 
sportweekeinde Ameland heten.

Sportspeciaalzaak Willy Loos is al sinds 1930 een begrip in Groningen. De zaak 
onderscheidt zich door service en samenwerking met andere bedrijven. Door het 
uitvoeren van persoonlijke analyses en uitgebreide testen heb je als klant de garantie 
van goed materiaal. Uniek is het 100m2 grote schoeneneiland waar je je schoenen kunt 
testen op een Fifa gecertificeerd kunstgras. Loopanalyses kunnen worden gedaan op 
een loopbaan van maar liefst 40 meter. Kijk ook op www.willyloos.nl.

Voor alle bezoekers aan de grote clubavond met Danny Makkelie op 2 april jongstleden 
had Willy Loos een aardigheidje meegenomen. Een tasje met inhoud, waaronder een 
kortingsbon van twintig euro voor de aankoop van sportschoenen.

Ga dus allemaal eens kijken bij onze nieuwe sponsorpartner!

Robert van Dorst en directeur 
Alwin Dijk van Willy Loos 
na het tekenen van het 
sponsorcontract.
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Seniorensoos sluit seizoen smakelijk af bij Ni Hao

De maandelijks bijeen komende ‘club’ van oudere leden en oud-leden, de zogenaamde 
seniorensoos, heeft 14 mei het seizoen op smakelijke wijze afgesloten. De groep 
ging namelijk lunchen in wokrestaurant Ni Hao, in het prachtige stadsparkpaviljoen 
in Groningen. De aanwezigen lieten zich het eten prima smaken, zo hebben we uit 
betrouwbare bron begrepen… Op deze pagina enkele foto’s, met dank aan Ger 
Rijskamp. De seniorensoos komt vanaf september weer elke 2e maandag van de maand 
in het GRC-clubhuis bijeen, van 14.00 – 16.00 uur.
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Naam: Marc van der Haak

Leeftijd: 25

Woonplaats: Groningen

Burgerlijke staat: vrijgezel 
 
Beroep: student Sociologie aan de RUG / reach-/heftruck chauffeur bij IKEA

Favoriete stad: Groningen en Boedapest

Vakantieland: Italië

Beste boek, cd en/of film: De Vliegeraar van Khaled Hosseini (boek), Discovery van Daft 
Punk (cd) en The Dark Knight (film)

Kranten/tijdschriften: NRC Next

Favoriete website:  Tweakers.net, Geenstijl.nl, Autoblog.nl, Facebook en mijn eigen 
website uiteraard (marcvanderhaak.nl)

Andere hobby’s: wielrennen, koffie drinken, tv-series uit de VS kijken, boeken lezen en 
zo nu en dan gamen

Scheidsrechter vanaf: 2006-2007

Eigen voetbalverleden: keeper in jeugdcombinatie ZBC/Sp. Zweeloo en selectie ZBC

In de schijnwerpers…

In deze rubriek zetten we elke keer een lid van onze 
vereniging kort in de schijnwerpers. Zo leren we 
iedereen ook eens op een andere manier kennen.
Ook in deze rubriek? Mail ons:
covsgroningen@gmail.com
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Scheidsrechter geworden omdat: blessure aan de heupen, maar het spelletje was te 
leuk om helemaal mee te stoppen. Ik had de BOS-cursus al gedaan en Jan Hooge heeft 
mij eigenlijk aangespoord om te gaan fluiten voor de KNVB. Van die keuze heb ik nooit 
spijt gehad.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: zondag groep 3 en talententraject AV
 
Voorbeeld als scheidsrechter: misschien raar, maar ik heb niet echt een scheidsrechter 
uit het betaald of amateurvoetbal als voorbeeld. Alle scheidsrechters op hoog niveau 
hebben wel iets waar ik bewondering voor heb, maar ik denk dat de scheidsrechters in 
de lagere regionen van het amateurvoetbal ook bewondering verdienen voor hun inzet 
voor de verenigingen en KNVB.

Wedstrijdvoorbereiding: die begint vrijdag al wanneer ik vorige wedstrijdverslagen 
doorneem, de wedstrijden en de stand in de competitie bekijk. Op zaterdagavond 
heb ik een vaste manier van de sporttas inpakken, die ik op zondagochtend nog eens 
controleer. In de auto naar de wedstrijd toe zet ik mijn favoriete muziek op en bel ik 
(uiteraard handsfree) met mijn RSC (Jan Hooge) en mijn coach uit het TTAV (Anton 
Panneman) om de wedstrijd en mijn beleving naar de wedstrijd toe te bespreken. Na de 
wedstrijd bel ik beide heren wederom op om de wedstrijd kort na te bespreken. Het is 
een vast ritueel dat eigenlijk nooit verandert.
 
Trainen: bijna altijd 2x in de week bij de COVS, een enkele keer moet ik een training 
laten schieten helaas

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: COVS Groningen 
heeft eigenlijk een voorbeeldfunctie naar andere scheidsrechtersverenigingen toe als 
je kijkt naar trainingsopkomsten, de diversiteit van leeftijd en niveau waarop gefloten 
wordt, maar ook de gezelligheid die er is na het trainen. Naast de collegialiteit is er 
ook wel wat sprake van concurrentie, maar dat houden de heren/dames die willen 
presteren scherp en dat is ook één van de grote krachten binnen onze COVS. Eigenlijk 
is COVS Groningen ontzettend goed bezig, maar ik ben er wel een voorstander van om 
een soort trainingskamp o.i.d. in de zomer te organiseren voor de mensen die graag in 
groepsverband zich willen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Het is moeilijk vanwege 
de zomervakantie, maar het lijkt mij een leuk idee.
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Danny Makkelie tijdens drukbezochte clubavond:

‘De beste scheidsrechter is degene die het spel kan lezen’

Geen Bas Nijhuis en Coen Droste (die komen later alsnog een keer), maar wel 
internationaal scheidsrechter Danny Makkelie op 2 april jongstleden in het Hampshire 
hotel. De ruim honderd aanwezige leden, verenigingsscheidsrechters en overige 
belangstellenden genoten volop van het boeiende betoog van de jonge internationaal. 
‘De beste scheidsrechter is degene die het spel kan lezen. Dat zorgt voor beter positie 
kiezen en daardoor meestal een betere waarneming,’ zo stelde hij. 

Makkelie had een leuk en leerzaam verhaal, waarbij hij veelvuldig de dialoog met de zaal 
zocht. Bovendien maakte hij gebruik van actuele beelden. Tips die Danny had waren 
bijvoorbeeld dat als je een muurtje op de rand van het strafschopgebied moet zetten, je 
de muur beter iets meer naar voren of achteren kunt verplaatsen, zodat er bij eventueel 
hands geen discussie kan ontstaan of het er nu binnen of buiten was. En bij het geven 
van een rode kaart adviseerde Danny dat dan maar zo snel mogelijk te doen, om zo door 
die duidelijkheid eventuele onrust te voorkomen. 

Danny begon zijn verhaal met felicitaties aan het adres van Freek Vandeursen, die kort 
ervoor had gehoord dat hij een contract als assistent-scheidsrechter betaald voetbal krijgt. 
Verder zette hij Marcel Bellinga in het zonnetje. ‘Jammer dat je nu al stopt,’ aldus Danny. 

Danny (links) reikt de fair 
play prijs uit aan 
FC Grootegast
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Tijdens de geslaagde clubavond in het Hampshire hotel werd sportspeciaalzaak Willy 
Loos gepresenteerd als nieuwe sponsor. Zie ook pagina 24. Verder werd de fair play 
prijs uitgereikt aan FC Grootegast. ‘Wij danken onze leden voor hun sportieve inzet’, 
aldus een trotse vice-voorzitter. Al met al een geslaagde clubavond. Zie ook www.
covsgroningen.nl voor een uitgebreide fotoreportage.

Freek Vandeursen dwingt contract in betaalde voetbal af

Eind maart werd bekend dat onze eigen Freek Vandeursen een contract krijgt als junior 
assistent-scheidsrechter betaald voetbal. Een prachtige prestatie voor Freek en de 
beloning van hard werken en goed presteren. Freek van harte en veel succes!

Begin april maakten twee andere assistent-scheidsrechters, Frans Ozinga en Nick 
Stuifzand, hun debuut in de eerste divisie. Dat ging blijkbaar prima, want inmiddels zijn 
beiden gepromoveerd naar de masterclass betaald voetbal. Nick en Frans, van harte!
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Ingezonden: een avond aan de lange lange leegte…

14 maart. De aanstellingen betaald voetbal voor het weekend worden bekend gemaakt. 
Altijd spannend. Telkens weer die vraag: wie fluit er in de Kuip, de Arena of Euroborg? 
Mijn clubje krijgt Reinold Wiedemeijer aangesteld. FC Groningen – PSV is de wedstrijd, 
iets wat een leuke pot moet worden zou je denken. Achteraf blijkt de nadruk vooral op 
het woordje ‘denken’ te staan. In de Business Corner zie ik PSV kansloos verliezen van 
een sterk FC. Een anticlimax in een weekend dat zo leuk begon… 

Het idee begon zomaar na een training op Corpus den Hoorn. Onder het genot van een 
Fanta Red Fruit hoor ik dat die vrijdag de wedstrijd SC Veendam – FC Dordrecht wordt 
gespeeld. Zomaar een wedstrijd lijkt het. Echter: Jochem Kamphuis mag deze wedstrijd 
fluiten, met Siemen Mulder als 4e official. Onmiddellijk ontstaat  het enthousiasme om 
bij de wedstrijd met een groep te gaan kijken. Het gebeurt immers niet vaak dat twee 
jongens van onze scheidsrechtersvereniging tegelijk in een wedstrijd in het betaalde 
voetbal actief zijn en dan ook nog zo dicht bij huis!

Zo gezegd, zo gedaan. Thuis gelijk een mail gestuurd en op de website van COVS 
Groningen aandacht gevraagd voor deze wedstrijd. Ik merk dat er veel enthousiasme 
was onder de leden om deze wedstrijd te bezoeken. Erg leuk! Op de donderdag voor de 
wedstrijd waren er 9 aanmeldingen en is er contact gezocht met het oostelijke deel van 
provincie. Veel clubs kunnen gebruik maken van een speciale introductiekorting van 
Veendam, door voor 1 euro naar een wedstrijd te gaan. Dit weigeren ze echter, waardoor 
wij het volle pond moeten betalen. Uiteindelijk zijn 10 personen bereid om ons te 
vergezellen in de reis naar die lange, lange leegte.

De aankomst verloopt niet geheel vlekkeloos. Ongeveer de helft van de beloofde 
bezoekers zijn kwijt, en lijken niet op te komen dagen. Waar zouden ze toch zijn? 
Het verlossende telefoontje komt snel. Paul Lips en consorten zijn de weg kwijt. Het 
zal ook wel weer niet! Nadat we de kaarten gekregen hebben (grappig feitje: ze zijn 
geel), kunnen we onze plaats innemen op de hoofdtribune. Het tweede geel komt 
niet, waardoor we netjes in gelid naast de heren Bakkelo en Kamphuis senior kunnen 
gaan zitten. Een enkeling, niet ikzelf, roept nog wat naar de scheidsrechters. Na een 
vriendelijke glimlach van één van beiden begint de wedstrijd eindelijk.  

Wát een vreselijk saaie wedstrijd zeg! Ondanks dat Kamphuis en Mulder de wedstrijd 
prima in de hand hebben, is het voetbaltechnische niveau vreselijk. Basisdingen als 
een simpele aanname, een pass over 5 meter of een ingooi gaan fout. Het zegt genoeg 
dat zelfs een leek als ik dat waarneemt. Volledig verkleumd fluit Jochem om 21.45 af 
en blijven we met een leeg gevoel achter. Ondanks de slechte wedstrijd is er één ding 
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wat als een paal boven water staat. Het is enorm gezellig! Ik denk en ik hoop voor mijn 
clubgenoten te spreken, dat we kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Zeer 
leerzaam een wedstrijd eens met zijn allen te reflecteren.

Wait and see you next time!

Wouter Horst

Ingezonden: Bratwurst und kartoffelsalat tijdens 
uitwisseling Duitsland

Dit voorjaar stond opnieuw een uitwisseling van scheidsrechters op het programma 
tussen KNVB district Noord en de DFB in Duitsland. In beide landen stond een tweetal 
wedstrijden onder leiding van een buitenlandse scheidsrechter, één buitenlandse 
assistent en één assistent uit het land zelf. Namens de KNVB werden onze leden Joachim 
Will en Robert de Wit voor de eerste wedstrijd afgevaardigd en ik (Sam Dröge) samen 
met Veendammer Chieljan Veen voor de tweede wedstrijd.

11 maart stond net over de grens de wedstrijd TuS Aschendorf – Concordia Emsbüren 
op het programma. Een wedstrijd in de Bezirksliga, vergelijkbaar met de tweede of 
derde klasse in Nederland. Opvallend hierbij was dat de scheidsrechter van dienst niet 
een Duitser was, maar de Groninger Joachim Will. Hij werd hierbij geassisteerd door een 
Duitse collega en de Nederlandse assistent Robert de Wit. Samen met onze voorzitter 
Robert van Dorst vertrokken zij vroeg op weg naar Aschendorf. In een spannende 
wedstrijd werd het 1-2 voor de uitploeg, die door Joachim uitstekend werd geleid. 18 
maart werden de rollen dan omgedraaid. Twee Duitse collega’s kwamen naar Nederland 
om de wedstrijd tussen SVBO en VKW in de tweede klasse in goede banen te leiden. 
Joachim was hierbij de eerste assistent om alle formaliteiten af te kunnen handelen.
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7 april kwamen er opnieuw twee Duitse scheidsrechters naar Nederland. Dit keer stonden 
zij aangesteld voor de wedstrijd Omlandia tegen Olympia’28, een belangrijke wedstrijd 
in de strijd om nacompetitie voor promotie. Ik was hierbij aangesteld om scheidsrechter 
Marcel Hamphoff en assistent-scheidsrechter André Holthuis te assisteren. Deze lastige 
wedstrijd wist Marcel op uitstekende wijze tot een goed einde te brengen.

22 april stond dan voor het eerst een wedstrijd in de Landesliga (een klasse hoger dan 
de Bezirksliga) onder Nederlandse leiding. Met Jan Hooge als coach, Marije Deuring 
als “supporter” (Jan vond “freundin” niet zo’n geschikte benaming in het Duits, omdat 
men dan nogal rare dingen over hem kon gaan denken…) en Chieljan Veen en ik voor 
de arbitrage vertrokken we al vroeg op weg naar Papenburg. Om 15.00 stond hier de 
wedstrijd SB BW Papenburg’94 – VfL Oldenburg op het programma. Omdat we al vroeg 
waren vertrokken, waren we twee uur van tevoren aanwezig. Helaas bleken we op één, 
enigszins aparte, vrouw na vooralsnog de enige aanwezigen te zijn. Zij stuurde ons 
van de kantine al naar de kleedkamer met de mededeling “dan kom ik zo wel drinken 
brengen”. Een paar minuten later stond de dame met een krat met een thermoskan koffie, 
een fles water, drie stukken gebak en zes flesjes bier(!) in de kleedkamer, ons verbaasd 
achterlatend. Gelukkig kwamen al snel daarna de Duitse rapporteur en 1e assistent en 
konden we ons op de wedstrijd gaan richten.

Vooraf wisten zij ons te vertellen dat er waarschijnlijk erg weinig publiek aanwezig 
zou zijn. Echter, in het mooie stadion van Papenburg waren toch al gauw zo’n 500 
toeschouwers aanwezig, waarvan het merendeel gekleed was in de clubkleuren en 
de “harde kern” was uitgerust met trommels, spandoeken en 90 minuten lang aan 
het schreeuwen is geweest. Niet gek in vergelijking met de 1e klasse in Nederland. 
De wedstrijd was 90 minuten lang erg spannend. De al voor de prijzen uitgespeelde 
middenmoter Papenburg stond al snel met 2-1 voor tegen kampioenskandidaat 
Oldenburg. Dit leidde aan de ene kant tot het proberen vast te houden en verdedigen 
van de voorsprong, en aan de ander kant tot enorme aanvalsdrang en irritatie. Tussen 
de soms harde tackles, die overigens uitstekend geaccepteerd werden door de 
tegenstander, bleek ook in welk land men de zogenaamde “schwalbe” ook alweer heeft 
uitgevonden. 

Gelukkig kon de wedstrijd zonder problemen tot een goed einde worden gebracht, 
waarna in de kantine het bier weer op tafel werd gezet en we ook rijkelijk beloond 
werden met “Bratwurst und Kartoffelsalat”. Hierna konden we met een goed gevoel en 
een ervaring rijker terug naar Nederland.

Sam Dröge
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De ideale voorbereiding begint aan het einde van 
het vorige seizoen

In samenwerking met onze sponsor Willy Loos zullen we in dit blad en op onze 
site regelmatig tips geven over bijvoorbeeld het voorkomen en behandelen 
van blessures, geschikt sportmateriaal et cetera. Deze keer een bijdrage van 
Fysiosportief. Fysiosportief helpt je optimaal te kunnen bewegen. Bij lichamelijke 
klachten door fysiotherapie, manuele therapie en echografie. En ter verbetering van 
je fitheid door fysio fitness en personal training. Zie www.fysiosportiefgroningen.nl. 
Deze keer over de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Verfrissing
Je bent waarschijnlijk vanaf de zomer 2011 wekelijks actief geweest als scheidsrechter. Tijd 
om even afstand te nemen, want - net als in het veld - heb je dan het beste overzicht om 
het afgelopen seizoen te evalueren. Ga daarom eerst 2 weken lekker wat anders doen.

Evaluatie
Om in het nieuwe seizoen met nog meer plezier nog beter te presteren, is het 
interessant eens naar het afgelopen seizoen te kijken. Neem rustig de tijd om jezelf af te 
vragen: Waar ging het goed? Wat viel tegen? Wat waren oorzaken? Hoe was je motivatie 
en scherpte? Hoe voelde je lichaam? Wanneer je moeite hebt om alles terug te halen, 
dan is dit een goede reden het nieuwe seizoen te beginnen met het bijhouden van een 
logboek. Hier noteer je op een eenvoudige manier wat je hebt gedaan en hoe dit ging.

Plannen
Wanneer je het vorige seizoen overdenkt, had je achteraf wellicht  een aantal zaken 
anders aangepakt. Bijvoorbeeld afname in je plezier of je prestatie kun je nu verklaren. 
Dit is de reden om nu alvast het nieuwe seizoen te gaan plannen. Deel het bijvoorbeeld 
op in 4 blokken: zomerstart, periode 2012, winterstop, periode 2013. Noteer je doelen, 
aandachtspunten en belangrijke activiteiten in het jaar. Breng alles in balans. Zo heb je 
sturing over je seizoen en bedenk eens hoe krachtig het voelt wanneer in zomer 2013 
jouw logboek je planning overtreft!
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Blessures
In je evaluatie en planning zul je zeker kleine pijntjes of zelfs blessures zijn 
tegengekomen. Doordat je nu naar het gehele seizoen kijkt, is de kans groot dat 
je hier een lijn in ontdekt. Eigenlijk loop je bijvoorbeeld al heel lang met die pijn 
in je achillespezen. Nu heb je de tijd om de aard en de oorzaak van je blessures te 
onderzoeken. Bijvoorbeeld met echografie, dat de status van je botten en pezen 
weergeeft. Of een loopanalyse, die ongelijke belasting zichtbaar maakt. Ook het gewoon 
proberen van andere schoenen. 

Training
Naast mentaal, moet er fysiek aan het eind van het seizoen ook variatie in de belasting 
van je lichaam zitten. Door 2 weken totale rust, herstellen kleine blessures en 
beschadigingen aan botten en pezen. Beweeg je lichaam daarnaast eens op een andere 
manier. Ga bijvoorbeeld zwemmen, of doe eens een andere sport met vrienden. Ben je 
blessures rond je onderrug en bekken tegengekomen in je evaluatie? Of merk je dat je 
steeds langzamer hersteld? Dan is dit de tijd om te beginnen met een programma om 
de soepelheid en stabiliteit van je gewrichten te verbeteren. In 2x 30 minuten per week 
versterk je je lichaam en verklein je de kans op blessures aanzienlijk. Succes!

Nieuwe leden

Nick Stuifzand, Smilde
Ramon Elzer, Groningen
Richard Willem Heuving, Bierum
Florian van Ginkel, Bedum
Geerhard Schuurman, Bedum

Uitgeschreven als lid

Jan van Leeuwen, Stedum (gestopt)
Olaf Nicolai, Eelde (gestopt)
Berend Talens, Eelde (geen binding meer)
Tjip Teenstra, Niekerk (overleden)

Nick Stuifzand
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Marc van der Haak aspirant-bestuurslid

Na de jaarvergadering was in het bestuur een vacature ontstaan. Inmiddels is in Marc 
van der Haak een kandidaat voor de vacature is gevonden. De komende maanden 
loopt Marc mee, waarna binnen het bestuur opnieuw naar de taakverdeling gekeken 
zal worden. Het is de bedoeling Marc in maart 2013 door de jaarvergadering formeel als 
bestuurslid te laten benoemen. Op pagina 26 en 27 een portret van Marc. Welkom!

Het bestuur

”Like” ons op facebook

Zit je op facebook? Zoek dan ook de nieuwe pagina van onze vereniging op en ‘like’ 
ons. Op die manier kun je ook via facebook op de hoogte blijven van de laatste 
verenigingsnieuwtjes en activiteiten. Bovendien kun je in contact komen met andere 
leden en vrienden van onze vereniging. Ga naar www.facebook.com/covsgroningen en 
vindt ons leuk! See you op facebook?

50 euroclub

De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:
Theo Kok  Klaas Smith
Marcel Bellinga  Roel en Nel Bellinga 
Voetbalvereniging C.V.V.B.  Thom van Wijk
Robert van Dorst  Valley Dusink
Klaas Mulder   Steenhuis Tuinontwerpen 
Henk Renken                                            Metis cnc draai- en freeswerk
Jan Kamps  Bert Kamstra
Felix Nordhauzen  G.R.C. Groningen
Martin Schipper  John Schokker Makelaardij
Truus Visser  Jacob Hettinga
Eddy en Marjan Kamphuis   Schildersbedrijf Cleveringa

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 Johan 
Suurd (06-22227883), Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.  



36

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 32, nummer 2                                       (juni 2012)

Miauw

Druk bezig om te ontvrienden. Een afschuwelijk woord, maar dat valt de 
meesten toch niet meer op. Nou ben ik nooit op Fasenboek geweest. En Hieves 
ken ik alleen van horen en zien. 

Ik kan u bovendien niet teveel vertellen over wat bij ons op de wc allemaal 
aan de muur hangt. Wel ligt lectuur in een bedje van herfstspulletjes bij dit 
mooie weer. De tijd gaat zo hard. Een snelle plas nodigt niet bepaald uit voor 
rustig bladeren. Totdat ik na een uitje in een Griekse Gyros-tent wat langer op 
de pot moest blijven zitten. De VI lag te lonken naar mij. Prikkelende koppen 
over voetballers, bobo’s en scheidsrechters. Er was niets te vinden over onze 
Portugese collega in de Champions League finale. Hij floot dan ook goed. 

Lag het nou aan mij? Ik word immers een dagje ouder. Ik herkende bijna 
niemand meer. Totdat ik ontdekte dat het populaire blad jarenlang had 
dienst gedaan als ondergrond voor de kattenbak. Ontelbare keren heeft onze 
Australische poes hierop geplast en gepoept. Wat pis en stront met foto’s en 
letters doet is met geen pen te beschrijven. De waan van de dag! 

Met zacht pagepapier sloot ik het bezoek af. Er klonk gemiauw. Alweer honger 
na het uitlebberen van het drinkbakje. Ik liep naar de afvalbak en gooide 
voorzichtig het papier op de wuppies en andere verbleekte oranjespullen. Met 
een nieuw toernooi is het tijd voor een nieuw exemplaar. Want Nederland wordt 
ooit weer eens KAMPIOEN!

Miauw!

Column door Tiamo


