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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt viermaal 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: 
veel interesse in nieuwe service sportmasseur (4), elk leven telt: schrijf je in voor de 
reanimatietraining (8), korting op zorgverzekering VGZ (15), in memoriam: Edo 
Stukje (17), het Johan Roeders spelregelkampioenschap (18), respect: een jaar na 
Richard (23), een nieuwe column (26) en natuurlijk Tiamo (28).

w w w.covsgroningen.nl

Een jaar later
Het is alweer een jaar geleden dat de dood van Richard Nieuwenhuizen tot collectieve 
verontwaardiging leidde. Een moment van bezinning, vele discussies, gedragscodes bij 
voetbalverenigingen, een uitgebreid actieplan van de KNVB en daaruit voortvloeiend de 
invoering van de tijdstraf, het instellen van een meldpunt, het visueel controleren van de 
spelerspas, strengere straffen volgden. Ook onze vereniging roerde zich in de discussies. 
We riepen alle betrokken op hun verantwoordelijkheid te nemen, deden concrete 
aanbevelingen en gaven clubs een podium hun visie te etaleren. Ook werkten we 
rondom het thema respect samen met onder andere Sportplein Groningen, BSlim en de 
Federatie Groninger Amateurclubs (FGA). Maar wat is er een jaar na Richard veranderd?

Pessimisten zeggen dat er niets veranderd is, dat nog steeds alleen de waan van de 
dag regeert en dat voetbal dus nog steeds oorlog is. Zo stemt ook ruim zestig procent 
‘eens’ op onze stelling op de site dat er niets is veranderd. Hebben ze gelijk? Cijfers 
van de KNVB wijzen op minder excessen en we zien bij tal van voetbalverenigingen 
een gegroeid bewustzijn en diverse prima initiatieven. We denken dat we er nog lang 
niet zijn en dat er altijd incidenten zullen zijn, maar we zijn ook van mening dat er een 
jaar naar Richard Nieuwenhuizen wel degelijk iets is veranderd. Laat dat een teken van 
hoop zijn in deze maand van bezinning. Op naar een veilig en sportief 2014 voor alle 
sportliefhebbers op en rond de velden!
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Verenigingskalender 2013-2014

Donderdag 19 december Laatste training 2013, 19.45 uur 
Zaterdag 21 december Jaarafsluiting 2013, 19.00 uur (GRC)
Zondag  22 december Training REF United, 19.00 uur (ACLO)
Zondag 29 december Training REF United, 18.30 uur (ACLO)
Donderdag 02 januari Zaalvoetbaltoernooi RUG, 17.00 uur
Zaterdag 04 januari Nieuwjaarsinstuif, 15.30- 17.30 uur (GRC)
Vrij-za-zo 10-12 januari Sporthuis Winsum sportweekend Ameland 
Maandag  13 januari Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC) 
Dinsdag 14 januari Eerste training 2014, 20.00 uur
Zaterdag 18 januari NK zaalvoetbal voor COVS-teams (Noord)
Maandag 03 februari Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Maandag  10 februari Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 04 maart Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
Maandag 11 maart Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Zaterdag 14 juni NK veldvoetbal voor COVS-teams

Trainingen elke dinsdag en donderdag 
De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag op kunstgras, sportpark Corpus den Hoorn. 
Op dinsdag trainen we van 20.00 – 21.15 uur en op donderdag van 19.45 – 20.45 uur. Trainers in 
2013-2014 zijn Roel Bellinga, Bert Kamstra en Henk Steenhuis. Het GRC-clubhuis is hierbij onze 
uitvalsbasis. 
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Snert, speech en gezelligheid bij nieuwjaarsinstuif 4 januari

Wil je nieuwe jaar goed beginnen? Kom dan zaterdag 4 januari naar de informele 
nieuwjaarsinstuif, van 15.30 – 17.30 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. 
Traditiegetrouw serveren we voor de liefhebbers een heerlijke kop snert, compleet met 
roggenbrood met spek. Lees er meer over op pagina 5. 

Programma Sportweekend Ameland aangepast, 
aanmelden kan nog

Op speciaal verzoek van enkele jongere leden is het programma van het zestiende 
Sporthuis Winsum Sportweekend Ameland aangepast. Op vrijdag is de mogelijkheid om 
te paintballen en een pubquiz aan het programma toegevoegd. Het Sportweekend wordt 
van 10-12 januari gehouden. Enkele tientallen leden hebben zich inmiddels ingeschreven. 
Aanmelden kan nog steeds, maar doe het wel snel. Kijk voor alle info op pagina 9. 

Jochem en Richard verzorgen eerlijke en boeiende clubavond

Voor de ruim zestig aanwezigen was de clubavond op 18 november zeer geslaagd. Met dank 
aan Richard Brondijk en Jochem Kamphuis, die een hele eerlijke, interessante en leerzame 
avond verzorgden. Kijk voor een terugblik in woord en beeld op pagina 10 van dit blad. 

REF United op weg naar NK zaal in Leek

Ons eigen voetbalteam, dat zichzelf REF United noemt, is volop bezig met de 
voorbereidingen voor de deelname aan het Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal voor 
COVS-teams, zaterdag 18 januari aanstaande in Leek. Er wordt eind dit jaar een aantal 
malen getraind en begin januari wordt aan een voorbereidingstoernooi deelgenomen. 
Lees alles over het NK en de voorbereidingen op pagina 12. 

Jochem (links) en Richard waren 18 november te 
gast bij hun eigen vereniging….
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Korte winterstop trainingen: 14 januari hervatting 

De trainingen liggen rond de feestdagen voor korte tijd stil. De laatste training van 2013 
is op 19 december. Na afloop van de training wordt een drankje en hapje genuttigd. De 
eerste training van het nieuwe jaar is op dinsdag 14 januari. De trainingstijden na de 
winterstop blijven ongewijzigd: op dinsdag van 20.00 – 21.15 uur en op donderdag van 
19.45 – 20.45 uur. 

Sportmasseur Peter Sulmann ook na winterstop actief
Ook na de ‘winterstop’ zal op de donderdagavond sportmasseur Peter Sulmann 
beschikbaar zijn voor alle leden (dus niet alleen de trainende leden!). Zoals eerder 
gemeld zal Peter elke donderdagavond vanaf circa een uur voor tot een uur na de 
training aanwezig en beschikbaar zijn voor sportmassage. Peter is tevens fysiotherapeut 
in opleiding (derdejaars) en kan daarom bij eventuele pijntjes of lichte blessures meteen 
van dienst zijn. Waar nodig en wenselijk zal Peter je doorsturen (dat wil zeggen adviseren) 
naar een arts of fysiotherapeut te gaan voor verdere behandeling. Mocht dat het geval 
zijn, dan brengen we graag onze samenwerking met fysiosportief onder de aandacht. 
Zoals je wellicht weet kun je als lid van onze vereniging gratis gebruik maken van het 
blessurespreekuur. Kijk voor informatie ook op www.covsgroningen.nl. 

Wil je gebruik maken van de diensten van onze masseur, kom naar het clubhuis en spreek 
Peter aan. Hij helpt je graag! Voor een behandeling hoef je als lid van de vereniging niets 
te betalen (geen eigen bijdrage). Die kosten zijn voor de vereniging. In eerste instantie 
gaan we tot 1 maart 2014 kijken of er daadwerkelijk voldoende behoefte is aan een 
wekelijks aanwezige sportmasseur en of de gekozen werkwijze voldoet. Op basis van de 
ervaringen kijken we hoe we een en ander na 1 maart invullen. Het zou ook kunnen zijn 
dat we na 1 maart per behandeling wel een bescheiden eigen bijdrage vragen, maar dat 
weten we nog niet.

Elke dinsdag en 
donderdag wordt 
er door de groep 
enthousiast getraind.
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Een smakelijke start van het nieuwe jaar

Zaterdag 4 januari beginnen we het kalender- en verenigingsjaar 2014 op smakelijke 
en informele wijze. In het GRC-clubhuis is er dan alle gelegenheid elkaar een sportief, 
gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen. Voor de liefhebbers wordt er een echte 
Hollandse kop snert geserveerd, uiteraard met roggenbrood en spek. 

Voorzitter Robert van Dorst zal in zijn speech kort terugblikken op het bewogen jaar 2013 
en uiteraard ook in de toekomst kijken.

De informele nieuwjaarsinstuif is bedoeld voor het hele gezin, dus neem je partner en/of 
kids gerust mee naar het GRC-clubhuis. De instuif is van 15.30 – 17.30 uur. Graag tot dan!

Jaarafsluiting niet laatste verenigingsactiviteit 2013

Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met de Jaarafsluiting kort voor kerst. Die 
jaarafsluiting was op 21 december, maar daarmee is het nog niet gedaan. Zoals je 
elders kunt lezen zal ons zaalvoetbalteam ter voorbereiding op het NK zaalvoetbal 
eind december tweemaal trainen, op de zondagavond in het ACLO-sportcentrum. Een 
terugblik in woord en beeld op de smakelijke jaarafsluiting van 21 december volgt 
overigens in de eerste Aftrap van 2014, welke medio februari zal verschijnen.

Jaarvergadering begin maart

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal maandag 4 maart in het GRC-clubhuis 
plaatsvinden. Aanvang zoals gebruikelijk 20.00 uur. Tijdens de vergadering legt het bestuur 
rekening en verantwoording voor het gevoerde beleid af en worden de beleidsvoornemens 
geschetst. In De Aftrap van februari volgen de agenda en het algemeen jaarverslag. Deze 
stukken zijn vanaf medio februari ook te vinden op www.covsgroningen.nl. 

De instuif werd begin 
2013 goed bezocht. Jurjen 
Kaper en de andere 
aanwezigen lieten zich de 
snert goed smaken
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Naam: Ralph Krijgsheld

Leeftijd: 18 jaar

Woonplaats:  Bedum

Burgerlijke staat: ongehuwd 
 
Beroep: student (Atheneum 6, Wessel Gansfortcollege)

Favoriete stad: Groningen natuurlijk!

Vakantieland:  Italië en Kroatië 

Beste boek, cd en/of film: de boeken ‘Koning voetbal’ en ‘Gijp’, qua muziek en films heb 
ik een hele brede smaak

Kranten/tijdschriften: DvhN

Favoriete website:  Nu zou ik natuurlijk covsgroningen.nl moeten zeggen... ;-) en 
facebook

Andere hobby’s: veel sport, voetbal uiteraard, maar ook basketbal. Bezoek graag 
wedstrijden van Gasterra Flames (aanrader!). Daarnaast vind ik het ook leuk om met 
vrienden op stap te gaan. 

Scheidsrechter vanaf: in Bedum ben ik al sinds 2010 clubscheidsrechter (tot dit seizoen). 
Dit seizoen fluit ik voor het eerst voor de bond.

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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Eigen voetbalverleden: Ik heb zelf 11 jaar bij CVVB (tegenwoordig SV Bedum) 
gevoetbald.

Scheidsrechter geworden omdat: Ik werd ooit een keer gevraagd door een mevrouw 
die in de scheidsrechterscommissie van CVVB zat, om een paar wedstrijden te fluiten. 
Het begon natuurlijk bij de E-tjes en F-jes. Ik vond dit zo leuk, dat ik besloot om hier mee 
verder te gaan. Niet veel later gaf Henk Steenhuis een BOS-cursus bij CVVB, en die kon ik 
niet aan me voorbij laten gaan.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Dit is het eerste seizoen voor mij bij de bond, 
dus begon ik in de startersgroep (groep 26). Ik heb het aardig naar mijn zin, en na de 
winterstop mag ik naar groep 23 verhuizen. Zin in!
 
Voorbeeld als scheidsrechter:  Op dit moment heb ik erg veel bewondering voor Björn 
Kuipers. Erg rustig, maar ook duidelijk en een goede uitstraling. Hij voelt de wedstrijden 
goed aan.

Wedstrijdvoorbereiding: Van tevoren bekijk ik de sites van beide teams. Ik lees recente 
verslagen van beide teams, om een zo goed mogelijk beeld van hen te krijgen. Daarnaast 
bekijk ik ook even de stand en uitslagen op voetbal.nl en natuurlijk welke kleur shirts 
beide teams dragen. Als het nodig is, zoek ik via mijn OP de accommodatiegegevens op.
 
Trainen: De trainingen bevallen mij erg goed. Goede oefeningen, maar er hangt ook 
zeker een goede sfeer en dat maakt de trainingen leuk!

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Tot nu toe ben 
ik erg te spreken over de COVS. Ik werd/word goed opgevangen en de trainingen, 
activiteiten en natuurlijk de kortingen spreken me erg aan. Nog niks op aan te merken!

Wat wil je verder nog kwijt?: Ik hoop dat ik nog vele contacten mag maken met 
collega- (assistent) scheidsrechters. Want ik denk ook dat dat goed is. Daarnaast wil ik 
ieder dit seizoen nog veel succes wensen! Bovenal veel plezier natuurlijk, want dit is een 
fantastische hobby.
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Reanimatietraining: omdat elke seconde telt!

Maandag 3 februari 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….

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 25 januari 2013 een mail naar covsgroningen@gmail.com. 
Op de avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen. De reanimatietraining, omdat 
elke seconde telt!

De deelnemers aan de training in 2012, 
met uiterst links docent Wim Grimberg

Freek 
Vandeursen en 
Marcel Boekholt 
oefenen op de 
pop tijdens de 
training van 
februari 2012.
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Zestiende editie Sportweekend Ameland: trainen, 
pubquiz, spelregels, mountainbiken en paintballen

Het zestiende Sporthuis Winsum sportweekend Ameland staat al bijna weer op punt 
van beginnen. Vrijdag 10 januari zullen enkele tientallen enthousiaste leden met de 
bus vanuit Groningen vertrekken voor drie dagen plezier, ontspanning en inspanning. 
De vernieuwde organisatiecommissie Marc van der Haak, Marcel Boekholt en Henk 
Steenhuis heeft een leuk en nuttig programma opgesteld, dat op veler verzoek recent is 
aangevuld met de mogelijkheid om te paintballen, om mee te doen aan een pubquiz en 
de kans om de film ‘Kill the referee’ te bekijken. 

Kans deel programma zelf samen te stellen
Gedurende drie dagen zijn we te gast in het gezellige Hotel Ameland, in het centraal 
gelegen dorp Nes. Met prima kamers, goede maaltijden en ongetwijfeld de nodige 
gezelligheid. Er wordt elke dag getraind dan wel gewandeld (voor degenen die niet 
kunnen trainen), er is een sport- en spelregelquiz, een korte uitleg van enkele belangrijke 
spelregels, een ongedwongen pubquiz en daarnaast heeft elke deelnemer de kans een 
deel van zijn programma zelf samen te stellen. Zo kun je op vrijdagmiddag kiezen tussen 
paintballen, de film ‘Kill the referee’ of wat extra vrije tijd, terwijl je zaterdagmiddag de 
keuze hebt tussen een training of een pittige tocht op de mountainbike.  

Schrijf je nu in!
Deelname kost 175 euro per persoon en daarvoor krijg je de reis per bus, boot en 
wederom de bus v.v., twee overnachtingen (inclusief extra schone handdoeken), een 
welkomstsandwich, tweemaal ontbijt, driemaal diner en het hele weekeinde gratis een 
fiets tot je beschikking. Inschrijven kan nog steeds, maar doe het wel snel via 
www.covsgroningen.nl. 

Ameland, here we come again!

Uiteraard wordt er heerlijk op het 
strand getraind
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Jochem Kamphuis en Richard Brondijk tijdens boeiende 
clubavond: ‘Durf fouten te maken’

Het was een zeer boeiende en leerzame avond voor de bijna zeventig aanwezigen, 
18 november jongstleden in het GRC-clubhuis. Want onze eigen betaalde collega’s 
Jochem Kamphuis en Richard Brondijk hadden een interessant en eerlijk verhaal, 
waarbij ze enige zelfkritiek en zelfspot niet uit de weg gingen. Het leverde een zeer 
geslaagde clubavond op!

Forward trots op fair play prijs
Voordat het woord aan Jochem en Richard was, stond Marc van der Haak stil bij het 
Sportweekend Ameland en reikte Evert IJspeert de fair play prijs 2012-2013 uit aan de 
studenten van Forward. Compleet met stropdassen en een krat bier in plaats van de 
gebruikelijke bloemen. De voorzitter van GSAVV Forward stelde trots te zijn op de prijs: 
‘Gezien alle discussies rondom respect, zijn we extra blij en trots dat ons beleid werkt. We 
leren de teams hoe ze een wedstrijd moeten leiden en blijkbaar helpt dat goed.’

‘Learn and enjoy’
De hoofdmoot van de avond was het betoog van scheidsrechter betaald voetbal Jochem 
Kamphuis en assistent-scheidsrechter Richard Brondijk. Ze deden het prima en boeiden 
van de eerste tot de laatste minuut. Na een korte introductie van zichzelf, vertelden ze 
over het ontwikkeltraject voor talentvolle (assistent-) scheidsrechters van de Uefa, de 
CORE. Jochem: ‘De CORE is een tiendaagse praktijkgerichte training, met inzet van acteurs 
e.d. Ze zeggen vooraf “learn and enjoy”, fouten maken mag, maar leer er dan van. Je 
wordt onder andere meegenomen in het ‘managen van een wedstrijd’. Jochem stelde na 
de CORE anders en meer te zijn gaan trainen en zich nu ook veel fitter te voelen.

Richard Jochem
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‘Durf risico te nemen’
Richard stelde dat de CORE leerzaam en soms confronterend was. Richard: ‘belangrijkste 
les was dat je risico moet durven nemen bij buitenspelsituaties. Het gaat soms zo snel, 
dat het bijna niet honderd procent waar te nemen is, in dat geval neem je het risico in het 
voordeel van het aanvallende voetbal.’

Na de inleiding en de CORE werd de rest van de avond gebruikt voor een uitgebreide 
terugblik in woord en vooral beeld op de voor Jochem en Richard minder goed verlopen 
wedstrijd FC Utrecht – Sc Heerenveen. Daarbij toonden ze zich zelfkritisch en stelden ze 
zich zeer kwetsbaar op. Hulde! Bovendien bleken ze reëel en konden ze goed aangeven 
waar het mis ging en wat ze ervan geleerd hebben.

Inner cirkle
Een aantal cruciale situaties in het begin van de wedstrijd ontstonden mede door een 
ongelukkige positie, waardoor Jochem’s zicht op de situatie niet optimaal was. ‘Deels 
ontstaan uit een vorm van passiviteit, te laat anticiperen op wat komen ging,’ aldus 
Jochem. In de loop van de wedstrijd speelde concentratie een rol. Jochem: ‘je moet 
voor een goede concentratie in de inner cirkle blijven, want als je meer gaat nadenken 
drijf je verder van die binnenste cirkel af en maak je meer fouten. Door wat er allemaal 
gebeurde, ging ik meer nadenken en werd de concentratie dus minder.’

Dat Jochem en Richard iets langer doorgingen, vond geen van de aanwezigen erg. In 
tegendeel. Jochem en Richard: dank voor jullie openhartigheid en dank voor een hele 
leerzame en boeiende clubavond!

De zaal vol aandacht

Forward nam met een ruime delegatie de 
fair play prijs in ontvangst
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REF United enthousiast op weg naar NK zaal 

Zaterdag 18 januari wordt het Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal voor 
scheidsrechtersverenigingen (COVS-teams) in sportcentrum Leek in onze eigen 
provincie gehouden. En natuurlijk zijn we van de partij! Het team is enthousiast en 
zal zich de komende weken grondig voorbereiden. 

De voetballende scheidsrechters die zich inmiddels voor het NK hebben opgegeven 
zijn Jan Willem Bouw, Carim Mesbah, Sam Dröge, Jurjen Kaper, Danny Meiring, Danny 
Kempinga, Theo Beijert, Nick Alberts, Koen van de Laan en Nick Stuifzand. Coach is de 
ervaren David Hiariej, bijgestaan door Harold Basstra en de leiders Marije Deuring en 
Marcel Bellinga. 

Voorbereidende trainingen en toernooi
Ter voorbereiding wordt er tweemaal getraind en wel zondag 22 december van 19.00 
– 20.00 uur en op zondag 29 december van 18.30 – 19.30 uur. Beide trainingen vinden 
plaats in het sportcentrum van de ACLO (Blauwborgje 16 te Groningen). Aan onze 
voetballers de vraag op tijd aanwezig te zijn en te zorgen voor schoeisel (geen zwarte 
zool!). 

Op donderdagavond 2 januari doet REF United mee aan het personeelstoernooi van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De eerste wedstrijden starten deze avond om 17.00 uur en 
dit toernooi vindt ook plaats in het sportcentrum van de ACLO. Supporters zijn bij dit 
toernooi van harte welkom!

Laten onze jongens ons 18 januari ook juichen?
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Ondersteuning organisatie
En dan is op naar het NK, zoals gezegd in sportcentrum Leek. De organisatie is in handen 
van COVS Drachten, met enige ondersteuning vanuit onze vereniging. Onder andere 
Evert IJspeert, Marije Deuring, Marc van der Haak, Richard Meints en Marja Wardenier (als 
speaker) zetten zich hiervoor in: hulde!

Loting geweest: in poule B
Onlangs is de loting verricht voor het Nederlands Kampioenschap. De eerste wedstrijden 
op 18 januari zijn om 10.00 uur. Ons team is ingedeeld in poule B, samen met Zeeuws 
Vlaanderen, Centraal Drenthe en Zaanstreek. Poule A bestaat uit Drachten, Boxmeer/
Cuijk, Oss/Uden en Nijverdal. De beste twee per poule gaan door naar de kruisfinales.

Twee eerdere deelnames
Het NK zaal voor COVS-teams wordt sinds 1979 georganiseerd. Slechts tweemaal deed 
een team van Groningen en Omstreken mee. In 1993 werd in Sittard genoegen genomen 
met de achtste en laatste plaats, terwijl in 2002 in Eelde plaats 6 het eindstation was. Dat 
NK was voor onze vereniging overigens wel een groot succes, omdat we verantwoordelijk 
waren voor een zeer geslaagde organisatie van dat evenement. Kan REF United die 8e en 
6e plaats overtreffen? Come on boys!  

Wil je op de hoogte blijven van het laatste NK-nieuws? Volg dan het NK-twitteraccount 
@COVSNKZaal2014 en ‘like’ de facebookpagina met dezelfde naam. 
Op www.covsgroningen.nl onder de knop ‘REF United’ kun je ook de laatste berichten lezen.

Het NK veld verliep in juni 2013 
in grote harmonie
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Geboren: Nienke Willemijn Vredevoogd

Ons lid Jeroen Vredevoogd en zijn Eveline zijn 15 november jongstleden de trotse ouders 
geworden van Nienke Willemijn. Nienke is het zusje van Lars. Jeroen, Eveline en Lars: van 
harte gefeliciteerd!

Ingezonden: bedankt I

Langs deze weg wil ik het bestuur, de trainingsgroep en anderen bedanken voor 
hun belangstelling tijdens mijn ziekteperiode. De bloemen, kaarten, telefoontjes en 
persoonlijke contacten hebben mij goed gedaan. Het gaat de goede kant op en ik hoop 
begin volgend jaar weer de oude te zijn!

Bert Kamstra

Ingezonden: bedankt II

Graag wil ik iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond tijdens en na mijn 
verblijf in het ziekenhuis. De bloemen, vele kaartjes, mailtjes, telefoontjes, bezoekjes 
thuis en alle app-jes hebben mij goed gedaan en dragen zeker bij aan mijn herstel. Ik 
ben inmiddels al weer enkele weken thuis en het herstel gaat voorspoedig, maar zal nog 
enkele weken duren.

Met vriendelijke sportgroet, Simon Schuil

Nieuwe leden

Michael Dijk, Roden
Carim Mesbah, Groningen
Wouter Bouw, Peize
Chris van der Velden, Appingedam
Stefan Brondijk, Hoogezand
Nadia Stefanova, Groningen

Uitgeschreven als lid

Roelof Luinge, Bussum (geen binding meer)
Jeroen Hagenouw, Groningen (gestopt)

Nieuwe donateurs

Rowan Spinder (Groningen/Drachten)
Rico Cadogan (Bedum)
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Profiteer van korting op zorgverzekering VGZ

Speciaal voor alle leden van de COVS heeft COVS ´s-Hertogenbosch e.o. een prima 
groepskorting op een zorgverzekering bij VGZ kunnen bedingen. Indien je op deze 
manier de zorgverzekering afsluit, krijg je via het zorgcollectief van UnitedConsumers 
een maximale korting van tien procent op de basisverzekering. Bovendien krijg je 
per afgesloten polis een eenmalig welkomstcadeau van twintig euro! Ook leden van 
onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken kunnen nu van dit aanbod 
profiteren!

We zetten een en ander op een rijtje: 
-  Je profiteert van een maximale korting van 10% op de basisverzekering bij het 

zorgcollectief van UnitedConsumers.
-  Aanmelden kan alleen via de link op onze site: www.covsgroningen.nl, tot en met 31 

december 2013. UnitedConsumers zegt jouw huidige polis(sen) op.
-  De laatste aanmelding telt op 31 december 2013, dus mocht je eerst elders een verzekering 

hebben afgesloten en thans via de COVS bij VGZ jouw zorgverzekering willen afsluiten, dan 
kan dat.

-  De premie wordt maandelijks automatisch ingehouden door VGZ. Bij UnitedConsumers 
wordt de korting bijgeboekt, deze korting kun je bijvoorbeeld maandelijks laten uitbetalen.

-  Via COVS ´s-Hertogenbosch e.o., als initiator, krijg je per afgesloten polis een welkomstkado 
van 20 euro op jouw rekening. Dit cadeau krijg je na acceptatie van jouw aanvraag door 
VGZ, in februari/maart 2014.

-  TIP: één polis per persoon afsluiten, betekent per persoon per polis na acceptatie een 
welkomstkado.

De premie van VGZ Natura Basisverzekering is, met een wettelijk vastgesteld eigen 
risico van € 360,- per jaar, vastgesteld op € 95,95 per maand. Met 10% extra korting via 
UnitedConsumers komt dat neer op een erg scherpe premie van € 86,35 per maand. 
Dit betekent een korting van € 115,20 per persoon per jaar. Over de aanvullende 
verzekeringen/ pakketten wordt geen korting verstrekt. Wel zijn deze pakketten 
aantrekkelijk geprijsd. Kijk voor informatie ook op www.covsgroningen.nl. 

Uitgeschreven als lid

Roelof Luinge, Bussum (geen binding meer)
Jeroen Hagenouw, Groningen (gestopt)
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Seniorensoos maandelijks feestje der herkenning

Na de reünie in het jubileumjaar 2008 ontstond het idee voor de ‘leden op leeftijd’ een 
maandelijkse actviteit te organiseren. Zo ontstond de seniorensoos, een ‘club’ van onze 
seniorleden en enkele oud-leden, die elke tweede maandag van de maand in het GRC-
clubhuis bijeen komen voor een kop koffie of borreltje, het leggen van een kaartje of 
het bijpraten over ‘vrouger’ en zeker ook over het heden. Maandelijks komen tussen de 
10-15 senioren bijeen. Wil je ook aansluiten? Dat kan! De bijeenkomsten zijn elke tweede 
maandag van de maand, van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

Fusieperikelen in COVS-land

Na een wat stroeve aanloop lijken de COVS-verenigingen in ons district toch gehoor 
te gaan geven aan de wensen van de leden, zoals uitgesproken in het grote COVS-
ledenonderzoek in 2011. Want na een succesvolle fusie van de COVS-groepen Hondsrug 
en Zuidoost Drenthe tot COVS HZO Drenthe, zijn er nu meer ontwikkelingen. COVS Sneek 
fuseert met de Leeuwarder Scheidsrechtersvereniging tot Scheidsrechtersvereniging 
Noord- en West Friesland. Ons verhuisde oud-lid Sander Over is inmiddels benoemd tot 
voorzitter. Sander, veel succes met deze mooie uitdaging!

In onze eigen provincie zijn Oost Groningen en Veendam met elkaar in gesprek over de 
fusiemogelijkheden. De groep Centraal Drenthe onderzoekt de mogelijkheden van een 
fusie met HZO Drenthe, maar heeft ook een verkennend gesprek met onze vereniging 
gevoerd. Wij staan, zoals we afgelopen jaren steeds hebben aangegeven, open voor 
dergelijke gesprekken, hoewel het voor de toekomst van onze vereniging zeker geen 
noodzaak is. Het gaat ons goed! Maar grotere COVS-verenigingen en meer samenwerking 
kan in onze ogen de slagkracht van de COVS vergroten. We houden je uiteraard op de 
hoogte!

In mei sluit de seniorensoos af 
met een lunch in wokrestaurant 
Stadspark, hier de deelnemers 
aan die lunch in mei 2012.
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In memoriam: Edo Stukje en Lena van Dijken

Vrijdag 8 november is ons lid Edo Anno Stukje overleden. Sinds Edo in januari 2013 
tijdens het technisch weekeinde van onze vereniging niet lekker werd en per helikopter 
naar het ziekenhuis in Groningen werd gebracht, heeft zijn gezondheid hem in de steek 
gelaten. Hij kreeg sinds die tijd diverse fysieke tegenslagen te verwerken. Edo is 67 jaar 
geworden.

Edo werd op 15 juni 1968 lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. 
En bleef dat tot zijn overlijden. In de jaren zeventig was hij als kaderlid actief voor de 
vereniging, daarnaast was hij de afgelopen jaren trouw sponsor en adverteerder in De 
Aftrap. 

In stad en ommeland was Edo vooral bekend als uitbater van café Bolhuis aan de 
Paterswoldseweg en als sportliefhebber. Zo was hij een echte supporter van de 
korfballers van NIC en was hij in het verleden met een naar hem zelf genoemd paard 
actief (en succesvol) in de drafsport. Edo was daarnaast trouw lid en volger van onze 
‘huisbaas’ GRC Groningen. Hij was jarenlang de begeleider van de scheidsrechters bij de 
thuisduels van zondag-1.

De afgelopen jaren ging Edo met onze vereniging mee naar Ameland voor het jaarlijkse 
technische weekeinde. Hij wandelde, legde een kaartje en genoot van het plezier dat de 
mensen om hem heen maakten. Afgelopen januari ging het mis en moest hij met spoed 
naar het ziekenhuis worden vervoerd. Sindsdien heeft zijn gezondheid hem in de steek 
gelaten.

We verliezen in Edo niet alleen een trouw lid en betrokken adverteerder, maar bovenal 
een aardige en gulle man. Edo, rust in vrede!

Lena van Dijken
Op 6 november kwam Lena van Dijken te overlijden. Lena was sinds 9 december 2010 
weduwe van ons oud-bestuurslid Henk van Dijken. Lena was een lieve en rustige vrouw, 
die altijd een grote steun voor Henk en dochter Marijke was. Diverse leden waren bij de 
uitvaartplechtigheid aanwezig. Lena, rust in vrede.

Het bestuur
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014

We zijn al weer halverwege het seizoen 2013-2014 wat het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap betreft. We gaan nu voor ronde 4 en 5, terwijl er dan voor de 
jaarvergadering in maart 2014 nog één ronde zal worden gespeeld, waarna de kampioen 
bekend moet zijn. Op dit moment zijn er nog voldoende kandidaten die meestrijden voor 
de winst. Het aantal deelnemers aan ronde 2 en 3 was duidelijk minder dan in ronde 1. 
Toen waren er van onze eigen mensen ruim 30 deelnemers en van de buitenstaanders 
ongeveer 20. Onze eigen mensen laten het een beetje zitten en dat is toch jammer, zeker 
voor degene die tijd en energie steekt in deze rubriek. Meedoen dus!

De juiste antwoorden van ronde 2 zijn: 1-B, 2-D, 3-C, 4-C en 5-C.  
En de juiste antwoorden van ronde 3: 1-C, 2-D, 3-B, 4-C en 5-C. 
De toelichting op de antwoorden staat op www.covsgroningen.nl. De maandwinnaars 
zijn deze keer respectievelijk Wiebe Wolda uit Groningen en Bart Tjalma uit Farmsum 
Proficiat heren, de attentie komt jullie kant op. 

Ik wens jullie allen prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en voor 2014 een goede 
gezondheid en succes bij de uitoefening van jouw hobby!

Dan de vragen van ronde 4 (december 2013): 

Vraag 1) Een wisselspeler komt in de 56e minuut zonder toestemming van de 
scheidsrechter het speelveld in, om een met een blessure uitgevallen medespeler 
te vervangen. Onmiddellijk hierna scoort hij. Nog voor de aftrap bemerkt de 
scheidsrechter de wisseling. Wat zal hij moeten beslissen?
a. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De hervatting is een aftrap na een geldig doel-

punt. De wisselspeler moet eerst wel het veld verlaten.
b. Het doelpunt wordt goedgekeurd. Hervatting aftrap na geldig doelpunt. De wisselspeler 

ontvangt een gele kaart wegens het zonder  toestemming betreden van het speelveld.
c. Het doelpunt wordt afgekeurd. De hervatting is een indirecte vrije schop op de 

plaats waar de bal was op moment van onderbreken. 
d. Het doelpunt wordt afgekeurd. De hervatting is een scheidsrechtersbal ter hoogte 

van de middenstip.
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Vraag 2) Inworp: de speler werpt de bal met de juiste armbewegingen in.  Hij werpt 
de bal opzettelijk en krachtig tegen het bovenlichaam van een tegenstander, die op 
3 meter afstand van de inwerper staat. De inwerper stond bij het inwerpen echter 
met een voet geheel binnen het speelveld. Wat beslist de arbiter?
a. De inwerpende speler wordt van het speelveld gezonden met de rode kaart. De inworp 

wordt door de tegenpartij overgenomen.
b. De inwerpende speler wordt van het speelveld gezonden met een rode kaart. De in-

worp wordt door dezelfde partij overgenomen. 
c. De inwerpende speler wordt van het speelveld gezonden (rode kaart). Het spel wordt 

hervat met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander werd geraakt.
d. De inwerpende speler wordt van het speelveld gezonden (rode kaart). Het spel wordt 

hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de tegenstander werd geraakt.

Vraag 3) Een aanvaller met de bal aan de voet verlaat om tactische reden, om een 
verdediger te kunnen passeren, het speelveld. De verdediger die op de zijlijn loopt, 
houdt de aanvaller buiten het speelveld vast om hem te hinderen om door te lopen. 
De scheidsrechter onderbreekt het spel en beslist  …….?
a. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken, 

omdat de overtreding buiten het veld plaats vond.  Waarschuwing door tonen van 
de gele kaart wegens vasthouden.

b. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken, 
omdat de overtreding buiten het speelveld plaats vond. Geen disciplinaire straf.

c. Directe vrije schop op de zijlijn, daar waar de verdediger stond.
d. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.

Vraag 4) De doelman die op de doellijn staat, tikt met zijn scheenbeschermer in de 
hand de bal - die anders zeker in het doel zou gaan - over de doellat. Wat moet de 
scheidsrechter beslissen?
a. Hij fluit af en zendt de doelman van het speelveld door het tonen van de rode kaart 

wegens het voorkomen van een doelpunt door opzettelijk hands te maken.
b. Hij fluit af; de doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele 

kaart wegens onsportief gedrag en de hervatting is een indirecte vrije schop op de 
lijn die evenwijdig loopt aan de doellijn.

c. Hij fluit af en de hervatting is een strafschop. De doelman ontvangt een waar-
 schuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag en de hervat-

ting is een indirecte vrije schop op de lijn die evenwijdig loopt aan de doellijn.
d. Hij fluit af en de hervatting is een hoekschop. De doelman ontvangt een waar-
 schuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag en de hervat-

ting is een indirecte vrije schop op de lijn die evenwijdig loopt aan de doellijn.
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Vraag 5) Er wordt een scheidsrechtersbal genomen net binnen het eigen 
strafschopgebied. Deze wordt correct uitgevoerd (de bal heeft de grond geraakt). 
Een verdediger trapt de bal in de richting van zijn eigen doelman, die in zijn doel 
op de doellijn staat. Deze weet de bal nog maar net met zijn hand over zijn doel te 
werken. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter zijn?
a. De scheidsrechter fluit af  en kent een hoekschop toe omdat de doelman de bal als 

laatste aanraakte.
b. De scheidsrechtersbal wordt overgenomen, omdat de bal pas in het spel is als deze 

buiten het strafschopgebied is gekomen.
c. De scheidsrechter fluit af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de 

aanvallende partij, te nemen op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan 
de doellijn, wegens  doelbewust  terugspelen van de bal naar de eigen doelman.

d. De scheidsrechtersbal wordt overgenomen, omdat je bal vanuit een scheidsrechters-
bal niet mag terugspelen naar je eigen doelman.

De vragen van ronde 5 (januari 2013):

Vraag 1) Tijdens een correct duel verliest een speler een schoen. Hij loopt nu achter 
de bal aan en weet hem bij een volgend duel - ongeveer 10 meter verder - over  het 
doel te koppen. Wat beslist de arbiter?
a. Het spelen van de bal is in dit geval niet geoorloofd; de hervatting is een indirecte 

vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.
b.   Het spelen van de bal is in dit geval geoorloofd; de spelhervatting is een doelschop. 
c.    Het spelen van de bal is in dit geval niet geoorloofd; de hervatting is wel een hoek-

schop, doch de speler dient een waarschuwing te krijgen omdat zijn uitrusting niet 
meer in orde was.

d.   Het spelen van de bal is niet geoorloofd; hervatting is een indirecte vrije schop op de 
plaats waar betrokken speler zijn schoen verloor.

Vraag 2) Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld 
tegen een verzorger, die zonder toestemming binnen het speelveld komt. Hoe zal 
het spel hervat worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken?
a. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
b. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was 

toen het spel werd onderbroken.
c. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding.
d. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was 

toen het spel werd onderbroken.
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Vraag 3) Tijdens een onderbreking geeft de scheidsrechter toestemming om te 
wisselen. De wisselspeler bevindt zich al binnen het speelveld als de uit te wisselen 
speler het speelveld nog moet verlaten. De uit te wisselen speler beledigt nog 
binnen het speelveld de scheidsrechter. Hoe zal de scheidsrechter handelen?
a. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een rode kaart en laat de wisselspeler toe.
b. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een gele kaart en laat de wisselspeler toe.
c. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een rode kaart en laat geen vervanger toe.
d. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een rode kaart, de wisselspeler een gele 

kaart en stuurt deze dan weer terug naar de spelersbank. Men moet met 10 man verder.

Vraag 4) Geldt de tijdstrafregeling bij een wedstrijd in de B-categorie ook voor een 
uitgewisselde speler in de dug-out? 
a. Neen, de tijdstrafregeling geldt alleen voor spelers op het veld.
b. Neen, de tijdstrafregeling geldt alleen voor het senioren-voetbal
c. Ja, maar indien een wisselspeler of uitgewisselde speler een waarschuwing krijgt, 

toont de scheidsrechter direct een rode kaart.
d. Ja, indien een wisselspeler of uitgewisselde speler een waarschuwing krijgt, mag hij 

10 minuten niet worden gewisseld 

Vraag 5) De bal is ergens op het middenveld in het spel. De scheidsrechter ziet nu 
dat een speler binnen zijn eigen strafschopgebied een andere speler een klap geeft 
en onderbreekt hiervoor het spel. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op 

de plaats waar de bal was op  moment van onderbreken.
b. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een strafschop of met een 

indirecte vrije schop op de plaats waar de tegenstander de klap kreeg.
c. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop 

op de plaats waar de tegenstander klap kreeg.
d. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een strafschop.    

  
Antwoorden kun je inzenden via www.covsgroningen.nl, per mail naar 
klaassmithuq@gmail.com of per post naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. 
Graag inzenden voor 1 februari 2014. Succes!

Klaas Smith
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Naam: Harold Basstra 

Leeftijd: 22 december 1944

Woonplaats: Roden

Burgerlijke staat: alleenstaand
 
Beroep:  in between jobs

Favoriete stad: Groningen

Vakantieland: Spanje

Beste boek, cd en/of film: Bernini Mysterie, Iets van Chris Isaak, Top Gun

Kranten/tijdschriften: Men’s Health

Favoriete website:  puurvoetbalonline.nl

Andere hobby’s: coach ONR 3 Zaal, scheidsrechterszaken vv Peize

Scheidsrechter vanaf: november 2012

Eigen voetbalverleden: vv Hoogkerk, CSVH, SDO Bussum, ZVV Beijum

Scheidsrechter geworden omdat: ik ben er bij de club ingerold, en wou graag andere 
teams fluiten

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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Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: ik doe het nog niet zo heel lang dus kun je niet 
over een loopbaan spreken, echter vind ik het steeds leuker worden! En ik weet nog niet 
of ik jeugd blijf fluiten of naar de senioren wil.
 
Voorbeeld als scheidsrechter: Bas Nijhuis  

Wedstrijdvoorbereiding: als de sociale contacten het toelaten vroeg op bed, ik 
controleer mijn tas wel 4 keer voordat ik weg ga. Route checken om niet te laat te komen. 
Na mijn gefloten wedstrijd ben ik al weer met de volgende bezig.
 
Trainen: Doe ik in de sportschool en hardlopen doe ik soms ‘s avonds

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?:  Niets in het 
bijzonder, volgens mij is de COVS goed bezig, leuke avonden en met REF United superleuk.

Flinke stappen naar een veiliger sportklimaat

Hoewel velen zeggen dat er na de dood van Richard Nieuwenhuizen, nu een jaar 
geleden, niets is veranderd op de velden, denken wij dat er een begin is gemaakt met 
een cultuuromslag. Een begin dat moet worden voortgezet. Door er over te blijven 
praten, door maatregelen steeds weer te evalueren en door te blijven wijzen op ieders 
eigen verantwoordelijkheid. De bal ligt bij de clubs, die de eigen leden duidelijk moeten 
maken wat de normen en waarden zijn én zonodig hen moeten corrigeren. Cijfers van 
de KNVB bevestigen dat we op de goede weg zijn. En dat laat ook de zogenoemde VSK 
monitor zien. Daarover gaat onderstaand bericht.

Geweld op het sportveld is niet acceptabel. Daarom heeft minister Edith Schippers 
(Sport) in 2011 het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat' (VSK) gestart, opdat 
iedereen met plezier kan sporten en zichzelf kan zijn zonder geweld of intimidatie. Dit 
plan wordt uitgevoerd door NOC*NSF, de KNVB en de KNHB.
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VSK Monitor
Half november heeft minister Schippers de voortgangsrapportage van het programma 
aan de Tweede Kamer gezonden. Onderdeel van de rapportage is de ‘VSK Monitor 2013.’ 
Deze monitor is uitgevoerd door het Mulier Instituut. ‘Het actieplan ‘Naar een Veiliger 
Sportklimaat’ (VSK) staat goed in de steigers,’ concludeert het Mulier Instituut in de 
monitor. ‘De organisatie staat, er is draagvlak gecreëerd en er zijn producten ontwikkeld 
waarop kan worden voortgebouwd. Er is een groeiend besef dat sociale veiligheid op en 
om velden aandacht verdient.’

Positief beeld
De cijfers uit het rapport geven een positief beeld. Zo zijn op dit moment 42 van de 
76 NOC*NSF sportbonden aangesloten bij het programma. Zij representeren samen 
91% van de verenigingsleden. De 94 theatervoorstellingen ‘Wel Winnen hé!’ hebben 
in totaal 24.000 bezoekers getrokken van 2.000 verenigingen. Duizenden coaches en 
sportbestuurders hebben deelgenomen aan de programma’s ‘Creatief coachen ‘ en 
‘Sportief besturen’. 41 bonden zijn aangesloten bij Instituut sportrechtspraak (ISR), 
16 bonden zijn hiermee bezig. Een stijgend aantal verenigingen maakt gebruik van 
gedragsregels, heeft een vertrouwenspersoon aangesteld en treedt actief op tegen 
geweld op en rond het veld.

Volgens Schippers zijn het afgelopen jaar flinke stappen gezet, is de samenwerking 
tussen de partners versterkt en is daarmee een goede basis gelegd om een veiliger 
sportomgeving te realiseren.

Op de goede weg...
Wij denken met de minister dat we als voetbalsport op de goede weg zijn. Maar er is nog 
genoeg te doen. We zullen dan ook in 2014 aandacht voor respect en fair play blijven 
vragen. Op www.covsgroningen.nl kun je onder de menuknop ‘respect’ meer lezen over 
onze inspanningen en onze visie.
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Van de bestuurstafel

Het einde van een veelbewogen lustrumjaar nadert. Een succesvol jaar, waarin we 
opnieuw veel van onze voornemens hebben kunnen realiseren. We denken aan een 
aantal geslaagde activiteiten, de deelname aan het NK veldvoetbal, onze bijdragen aan 
de discussies rondom respect in de voetbalsport en de nieuwe faciliteit op sportmedisch 
gebied met een sportmasseur. Het aantal leden lijkt licht in de plus uit te komen, dus 
ook op dat gebied goed nieuws. Helaas moesten we van diverse sportvrienden afscheid 
nemen en dat is meteen de schaduwzijde van 2013.

2014 werpt zijn schaduw vooruit. In januari hebben we achtereenvolgens de 
nieuwjaarsinstuif, het sportweekend Ameland en het NK zaalvoetbal, kort daarna volgen 
de reanimatietraining, onze jaarvergadering en de Noordelijke spelregelfinale. We zijn er 
al druk mee bezig!

Ontwikkelingen sportpark
In 2014 zal er ook het nodige gebeuren op ons sportpark Corpus den Hoorn. De komst 
van de eerste selectie van FC Groningen heeft grote gevolgen. Het zorgt voor een 
upgrading van de faciliteiten, maar tegelijk zijn er enige zorgen over of er voldoende 
kleedkamers komen én of de FC niet teveel exclusief gebruik mag maken van de velden. 
Wij vertrouwen erop dat we in overleg met alle betrokkenen daar op een goede manier 
uitkomen. Overigens is op moment van schrijven nog steeds niet duidelijk of en hoe 
Gronitas en de gemeente Groningen hun juridische conflict kunnen oplossen. Ook dat zal 
de nodige gevolgen hebben.

Zoals het nu lijkt zal er medio maart met de werkzaamheden worden begonnen. Achter 
het GRC-clubhuis komt dan een nieuw, multifunctioneel kunstgrasveld voor rugby, 
american footbal en voetbal (B-categorie). Vervolgens worden drie speciale velden voor 
FC Groningen aangelegd op de plek van de huidige velden van Gronitas en het FC-
gebouw. Het hoofdveld van Groen Geel wordt in de zomer vervangen door kunstgras, 
dan ook worden de bestaande kunstgras-voetbalvelden vervangen.

Op naar een sportief nieuwjaar. Mogen we je op de 
nieuwjaarsinstuif de hand schudden?

Marcel Bellinga, secretaris
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’Het verhaal van de spacende adelaar’

Column door Principaul

‘Het is koud scheids, heb jij hier weer voor gezorgd?’ Net binnengevallen in de 
kleedkamer van de plaatselijke voetbalclub, begint de keeperstrainer gelijk een 
fijne toon te zetten. ‘Over het algemeen heb ik een hekel aan scheidsrechters, 
weet je. Het zijn meestal van die miezerige, zielige mannetjes die alleen maar 
kicken op autoriteit.’ Ik sta versteld. Niet dat ik nooit cynische geluiden hoor van 
de gemiddelde begeleider, maar dat deze, overigens duidelijk getekende man, al 
begint bij aankomst heb ik nog nooit meegemaakt. Waar gaat het met onze mooie 
voetbalsport heen?

Ik hoorde gisteren een tragisch incident via één van de mooie sociale media. 
Ondanks dat ik niet bepaald verslaafd ben aan facebook, viel mijn oog op een 
bericht tijdens Ajax – Barca. Een man van 32, vader van twee kinderen, dacht dat het 
leuk zou zijn de hallucinerende drug LSD te nemen, om zich als gevolg daarvan voor 
te doen als een soort vliegende adelaar. Dat hij zich na een noodlanding bloedend 
terugvond in de greppel, kon deze vlugge vogel zich later niet meer herinneren.

Het is het tragische van de voetbalsport, waar het spelletje steeds krankzinnigere 
vormen lijkt aan te nemen. Ondanks dat, kan ik nog steeds van de schoonheid 
van onze sport genieten. Regelmatig loop ik langs de velden te struinen en zie ik 
parels van wedstrijden. Toegegeven, soms zie ik slechte, maar vaak geniet ik van het 
polderen in de marge. Het is eigenlijk net een afspiegeling van het echte leven. Ik 
kan net zoveel genieten van een 7-tal ploeterende F-ers, als een overwinning van 
Hollands Glorie Ajax op Barcelona. 

‘Wat is uw voetbalclub?’ vraag ik op beleefde toon aan de keeperstrainer, na even 
te zijn weggedroomd. Mijn vraag verrast hem duidelijk. Met een opgeheven 
wenkbrauw en dito semi-arrogante blik antwoord hij: ‘Ajax’. Zijn antwoord laat een 
brede glimlach ontstaan. Even staar ik hem aan, en fluister dan zachtjes in z’n oor: 
‘U houdt wel van een zweefduik hè?’ De littekens in zijn gezicht lijken dan wat te 
vervagen, en zijn blik verzacht. ‘Ze noemden me vroeger de adelaar, scheids’. Samen 
proesten we het uit van het lachen. De schoonheid van de voetbalwereld in een 
simpele grap.

Dit is de eerste bijdrage van onze nieuwe columnist. 
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50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok    Klaas Smith
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 Henk 
Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.  

Clubartikelen nodig?

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

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,-
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima € 25,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor € 10,-
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 25,-

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
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Column door Tiamo

Wie is de Topper en wie is de Tobber?

Ik heb nog geprobeerd om een Topper te worden. In de feestwinkel bleek de pruik 
zonder haar niet meer verkrijgbaar. Bovendien bollen mijn ogen te weinig en reikt 
mijn Italiaans niet verder dan ‘E Pericoloso Sporgessie’: in de trein onthouden toen 
ik met mijn ouders over de Middellandse zee mijmerde. De bril van onze Jochem 
blijkt te uniek te zijn. Voor de looppassen van Nijhuis heb ik te korte benen. Voor 
de scheids met die moeilijke Turkse naam heb ik teveel respect. En Eric is bijna 
20 cm langer.

Het is tegenwoordig in om vooral alle schuld op je te nemen of toe te geven dat je 
fout zat. Niet alleen in de politiek, maar ook na de voetbalwedstrijd. Net doen alsof 
je een Topper bent is uit. Tobben is nu in. 

Laatst nog een op papier top-wedstrijd bij de oudste jeugd gefloten. De avond 
tevoren lag ik te tobben. Hoe kan ik deze wedstrijd tot een goed eind brengen? 
Het geluk werd mij in de schoot geworpen. Een wedstrijd met de beste uitslag 
voor de scheids: 2-2. Slechts 3 gele kaarten. Na afloop ging het uitteam direct 
naar huis. Geen handen schudden in de bestuurskamer. Dus ook digitaal geen 
akkoord kunnen geven op de uitslag en de kaarten. Een mailtje naar de KNVB, 
mijn regio-coach en naar de jeugdsecretaris van het thuisteam, respectievelijk 
de jeugdcommissie van het uitteam deed de rollen omdraaien. Het onderscheid 
tussen Toppen en Tobben is maar heel dun. Het uitteam heeft in het nieuwe jaar 
mogelijk geen jeugdafdeling meer.

Onze Kerstboom staat er weer. De piek in de Top. En tegelijkertijd Tobben als 
onze 2 kleindochters van iets meer dan 2 de broze Kerstballen proberen
te ‘aaien’. Te onschuldig voor een kaart en te klein voor een handdruk.

Ik wens u een zalig Kerstfeest toe!

Tiamo (met de T van Topper en Tobber)  
 


