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

Respect geven

‘Je moet respect geven/tonen als je het van een 
ander ook wilt,’ zo stelde KNVB-bondsvoorzitter 
Michael van Praag 20 november 2014 tijdens 
onze grote clubavond in Groningen. Ik heb er 
regelmatig aan gedacht als ik weer eens iets 
voorbij zag komen over de FIFA. Van Praag 
toonde genoeg respect, maar kreeg maar 
weinig terug… Pas toen de FBI zich echt ging 
roeren, gaf Blatter op. Of is dat te vroeg gezegd? 
Niets is wat het lijkt in de schimmige wereld 
van voetbalbobo’s, geldstromen en politieke 
belangen. We mogen trots zijn op iemand als 
Van Praag, die de moed had Blatter op een 
congres aan te pakken, zich maanden later 
verkiesbaar stelde en openlijk de strijd aanging. 
Tot hier en niet verder… Als het ooit lukt de FIFA 
vrij van corruptie te krijgen, dan is dat mede zijn 
verdienste.

‘Respect geven’ dus. Een mooie gedachte en wel 
degelijk de eerste stap op weg naar een sport 
vol fair play en respect.  Respect tonen voor je 
tegenstander, eerlijk vlaggen, iemand vriendelijk 
tegemoet treden, fouten durven toegeven, 
op sportieve manier proberen te winnen. 
Dat wensen we iedereen ook weer voor het 
seizoen 2015-2016. En daar zullen wij op blijven 
hameren. Soms misschien tegen beter weten 
in. Maar iemand moet het doen. Net zoals Van 
Praag de strijd aanging met Blatter. Eerlijkheid 
duurt het langst. Toch? Fijne zomer gewenst!

w w w.covsgroningen.nl

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. De redactie heeft het recht 
bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze 
uitgave mag zonder toestemming en zonder bronvermelding 
worden overgenomen.
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Colofon

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA 
Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Rekeningnummer (IBAN): NL52INGB0001200817 
t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken.
Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en 
vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen). 
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio september. 

Uw bijdragen kunt u tot 1 september aanstaande 

naar het redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina: ons voetbalteam zorgde op 13 juni in Gorinchem voor een unieke prestatie door het NK 
veldvoetbal voor COVS-teams én de fair play prijs te winnen! 
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Donderdag 2 juli

Eerste zomertraining, 20.00 – 21.15 uur

Donderdag 9-16-23-30 juli 

Zomertrainingen, 20.00 – 21.15 uur

Donderdag 6-13-20-27 augustus

Zomertrainingen, 20.00 – 21.15 uur

Dinsdag  1 september

Eerste dinsdagtraining 2015-2016

Donderdag  3 september

Training, 20.00 – 21.15 uur

Donderdag 3 september

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Donderdag 8 oktober

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Verenigingskalender 2015-2016

De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag, van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras 
van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Uitvalsbasis is het GRC-clubhuis. 
Trainers zijn Alfons de Graaf, Henk Steenhuis en Bert Kamstra. Op donderdagavond 
is van circa 19.30 – 22.00 uur sportmasseur Peter Sulmann aanwezig en voor leden 
gratis beschikbaar. In juni wordt er niet getraind, in juli en augustus alleen op 
donderdagavond. Medio juni/juli worden de trainingstijden voor komend seizoen 
definitief vastgesteld.

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

Promotie voor veel leden
Ook dit jaar kunnen veel leden van onze vereniging trots zijn op de afgedwongen 
promotie. Van hoog tot laag was er succes. Een overzicht kun je vinden vanaf pagina 4.

Koninklijk afscheid trainer Roel Bellinga
Op 21 mei kwam er na ruim zestien jaar een einde aan het trainerschap van Roel 
Bellinga. Op een informele en spontane wijze werd er na zijn laatste training afscheid 
genomen. Eerder al werd Roel Koninklijk onderscheiden, net overigens als Bert Kamstra. 
Lees er meer over op pagina 8 en verder.

REF United kampioen en meest sportief
Het NK veldvoetbal voor COVS-teams werd op 13 juni een ware zegetocht voor ons 
voetbalteam. REF United won de titel én de fair play prijs. Een uitgebreide terugblik kun je 
vinden op pagina 17 en verder. 

Donderdag 12 november 

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Donderdag 3 december

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Zaterdag 2 januari 2016

Nieuwsjaarsinstuif + training, 14.30 uur

Vrij-zo 8-10 jan 2016

Sportweekend Ameland

Zaterdag 16 januari 2016 

NK zaalvoetbal voor COVS-teams (Sittard)

Zaterdag 11 juni 2016

NK veldvoetbal voor COVS-teams, in Groningen!
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Trainingen in juli en augustus elke donderdagavond

Vanaf donderdag 2 juli kan er de gehele zomer wekelijks worden getraind op het 
kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. In juli worden de trainingen 
van 20.00 -21.15 uur verzorgd door één van onze vaste trainers Henk Steenhuis, Alfons de 
Graaf of Bert Kamstra. Ook in augustus is er elke donderdag training. Tijden in augustus 
zijn nog onder voorbehoud van het nieuwe trainingsrooster voor het sportpark, dat op 1 
augustus ingaat. Nadere berichtgeving daarover op www.covsgroningen.nl.

De zomertrainingen hebben de afgelopen twee jaar in een behoefte voorzien, dus we 
zijn verheugd dat we dit nu ook weer mogelijk kunnen maken. Ook niet-leden (of leden 
van andere COVS-verenigingen) zijn deze zomer van harte welkom, dus neem ze gerust 
een keer mee! Vanaf dinsdag 1 september kan er weer tweemaal per week, op dinsdag 
en donderdag, worden getraind.

Sportmasseur

Sportmasseur en bijna afgestudeerd fysiotherapeut Peter Sulmann is ook het nieuwe 
seizoen, en deze zomer, elke donderdagavond gratis beschikbaar voor leden. Hij is elke 
donderdag van circa 19.30 – 22.00 uur aanwezig.   

Nieuwe entree

Na het verdwijnen van de fiets- en voetgangerstunnel moest er nog een nieuwe entree 
voor het sportpark worden gerealiseerd voor de momenten dat de wielerbaan in gebruik 
is. Dan is het gebruik van de hoofdingang immers niet gewenst in verband de veiligheid. 
Ter hoogte van het Groen Geel-clubhuis is inmiddels de nieuwe voetgangersbrug in 
gebruik genomen. Je kunt de brug ook met de fiets (aan de hand) over. 

FC helemaal naar Corpus

Hoewel het topsportzorgcentrum de komende jaren nog gerealiseerd moet worden, 
zijn alle overige voorzieningen wel klaar en per augustus komt FC Groningen voor 
alle trainingen van alle teams en de wedstrijden van alle teams met uitzondering van 
het eerste, naar ‘ons’ sportpark’.  Bij de trainingsvelden van FC-1 is inmiddels de oude 
toegangsboog van stadion Oosterpark geplaatst. Een mooi stukje voetbalhistorie op 
Corpus.

De oude boog van de hoofdingang van het 
Oosterpark-stadion staat nu op Corpus den 
Hoorn
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Promoties: Richard Brondijk senior assistent, Christian 
Mulder naar masterclass en Marcel Boekholt naar 
topklasse…

Ook dit jaar konden veel leden van onze vereniging, van hoog tot laag, na een goed 
seizoen een promotie begroeten. Bijna dertig leden maken een stap, iets waar we als 
vereniging enorm trots op zijn. Net als we dat overigens zijn op al die scheidsrechters die 
elk op hun eigen niveau elke week vol plezier en enthousiasme het veld op of de zaal in 
gaan. Ben je niet gepromoveerd waar je dat wel verwacht had? Of moet je zelfs een stapje 
terugdoen? Komend seizoen er weer volle bak tegenaan! Wij feliciteren onderstaande 
promovendi!

Benoemd tot senior assistent-scheidsrechter betaald voetbal

Richard Brondijk, Ten Boer

Naar masterclass scheidsrechter betaald voetbal

Christian Mulder, Uithuizen

Naar landelijke lijst (topklasse)

Marcel Boekholt, Assen

Naar landelijke lijst assistent-scheidsrechters

Danny Kempinga, Delfzijl

 Richard Brondijk

Christian Mulder

Marcel Boekholt

Danny
Kempinga



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.



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

 R e s t a u r a n t  Z a l e n c e n t r u m  H . B a l k
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Naar groep 1

Carim Mesbah, Groningen
Wouter Horst, Warffum
Nick Alberts, Annen
Victor Ris, Groningen

Naar groep 2

Marco Oosting, Niekerk
Robert Jager, Nieuwwolda
Jan-Willem Bouw, Groningen

Naar groep 3

Bob Brinkhuizen, Sauwerd
Sander Eisinga, Loppersum
Wouter Wiersma, Groningen/Drachten (donateur)

Naar groep 4

Derk Hofman, Sappemeer
Wouter Bouw, Peize
Bart Pleiter, Groningen
Adem Secer, Woltersum
Jan Michel Ndjialeu, Groningen
Jan Swart, Noordwolde
Charles de Preter, Garsthuizen
Jeroen Keuter, Groningen

Carim Mesbah Wouter Horst

Jan Willem Bouw

Derk Hofman
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Naar groep 22

Aron Tepper, Bedum
Sytse Bosscha, Oenkerk
Melchior Knol, Gasselternijveen
Kevin Meijer, Groningen

Naar groep 23

Remco Hamstra, Bedum

Aron Tepper

Jochem Kamphuis

Jochem actief bij EK tot 21 jaar

Jochem Kamphuis is afgelopen periode, van 
17-30 juni, actief geweest als zesde official 
bij het EK tot 21 jaar. Hij maakte deel uit 
van een Nederlands team onder leiding van 
scheidsrechter Danny Makkelie. Een prachtige 
aanstelling voor Jochem, van harte!

Derby en bekerfinale voor Frank de Winter

In april mocht onze eigen Frank de Winter de moeder aller derby’s leiden, die tussen 
de zaterdag-topamateurs van IJsselmeervogels en Spakenburg. Een bijzonder eervolle 
aanstelling. Naar wat we hebben begrepen bracht Frank het er goed van af.  En de 
allerlaatste wedstrijd bij de amateurs was ook voor Frank; de landelijke bekerfinale tussen 
HSV Hoek en IJsselmeervogels. Frank, van harte met deze aanstellingen en de goede 
prestaties!





In Haren en winkelcentrum Paddepoel

GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET 
UW DETAILLIST

Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.
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Sportstimuleringsprijs voor oud-trainer Frans Hulsebosch

Begin maart konden we ineens in het Dagblad van het Noorden lezen dat onze oud-trainer 
Frans Hulsebosch de sportstimuleringsprijs van de provincie Groningen had ontvangen. 
De jury roemde zijn interactiviteit met de leerlingen en de manier waarop hij als vakdocent 
in het speciaal onderwijs de wereld van de kinderen vergroot. Uit het juryrapport: ‘deze 
sportheld draagt bij aan een sportieve en gezonde levensstijl en vormt de spil voor het 
bewegende kind op en de buiten de school’. Hulsebosch is al ruim dertig jaar docent aan 
de W.A. van Lieflandschool in Groningen. Hij krijgt de prijs onder andere voor het project 
‘special heroes’, waarbij ze leerlingen ook buiten de school proberen te laten sporten.

Frans Hulsebosch heeft jarenlang op de donderdagavond de training verzorgd. Hij begon in 
1982 en nam in de zomer van 1992 afscheid. Na één seizoen afwezigheid keerde Frans terug, 
om van 1993 – 2000 weer voor de groep te staan. In zijn laatste jaren droeg hij bij aan de 
opleiding van onze eigen trainers.

Met een bos bloemen hebben we Frans dit voorjaar van harte 
gefeliciteerd met deze onderscheiding. In een reactie noemde 
Frans de prijs ‘een prachtige afsluiting van mijn loopbaan als 
gymleraar’.  Frans gaat 1 september met pensioen. Frans, ook 
vanaf deze plek nogmaals van harte!

Robert de Wit gekozen tot Statenlid

Ons lid Robert de Wit is tijdens de verkiezingen gekozen tot lid van Provinciale Staten van 
Groningen. Hij maakt deel uit van de CDA-fractie. Een eervolle functie. Robert, van harte met 
je verkiezing en veel succes!

Klaas Smith al goed voor 250 wekelijkse spelregelvragen

Onlangs werd op www.covsgroningen.nl de 250e spelregelvraag van de week gepubliceerd. 
En dat betekent dat Klaas Smith als vragensteller al 250 weken achtereen bijdraagt aan de 
spelregelkennis van veel voetballiefhebbers. Het aantal bezoekers dat zijn of haar antwoord 
laat weten is klein, maar tegelijk weten we dat de wekelijkse vraag één van de best bekeken 
pagina’s op onze site is. Hulde voor Klaas en op naar de 500!

Frans in actie als onze trainer, met verder op de 
foto v.l.n.r. Bouwe Elzinga, Roel Bellinga, Paul 
Tammeling en Arie Hulsebos. 
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Koninklijke eer voor Roel en Bert

Lintjesregen is onze vereniging niet voorbij gegaan. In de oude raadszaal van het 
stadhuis in Groningen waren twee van de elf uitgereikte Koninklijke onderscheidingen 
voor leden van onze club. Bert Kamstra en Roel Bellinga werden beiden benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 

Roel Bellinga werd onderscheiden voor zijn verdiensten voor de KNVB, voetbalvereniging 
GRC Groningen, onze Scheidsrechtersvereniging en zijn activiteiten als ondernemer. 
Zo was hij jarenlang actief als scheidsrechter, werd hij later rapporteur en lid van de 
scheidsrechterscommissie van de KNVB. Bij GRC was Roel lang leider van de veteranen, 
lid van de kantinecommissie en commerciële commissie en ruim 10 jaar bestuurslid. Voor 
onze vereniging was hij onder andere betrokken bij de opzet van het clubblad in 1980, de 
organisatie van het technisch weekeinde en van het voetbaltoernooi om de Lammert 
Hummelbokaal. Hij zat in de toto/lotto-commissie, commerciële commissie en technische 
commissie. Ook was hij enkele jaren bestuurslid. De laatste zestien jaar was hij actief als 
trainer.

Bert Kamstra is al sinds 1990 zeer actief en betrokken voor onze club. Hij was gedurende 
lange tijd bestuurslid, beheerde de materialen, zit nog steeds in de redactiecommissie 
en is sinds enkele jaren één van de vaste trainers. Daarnaast was hij vroeger actief als 
jeugdleider bij Groninger Boys, is hij nog altijd actief scheidsrechter voor de KNVB en is hij 
ook op zijn werk bij de universiteit een hard werkende, loyale collega. 

Zowel Bert als Roel hadden tot kort voor de huldiging niets in de gaten en dachten dat ze 
naar het stadhuis waren gekomen om de ander gehuldigd te zien worden. Dat was deels 
waar… Roel en Bert, van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheidingen. We 
zijn trots op jullie!

Ook scheidsrechtersvriend Jan Kemkers uit Roden, lid van COVS Centraal Drenthe en 
bestuurslid van COVS Nederland, is onderscheiden. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Jan, van harte!

Bedankt

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle 
reacties en felicitaties naar aanleiding van 
onze Koninklijke onderscheiding!

Bert Kamstra en Roel Bellinga

Bert (links) en Roel



DeAftrap Jaargang 35, nummer 2    (Juni/juli 2015)

9Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Henk Steenhuis biedt een 
oud shirt aan van Roel’s 
favoriete club

Voorzitter Robert van 
Dorst dankt 
Roel voor zijn inzet

Gezellig afscheid trainer Roel Bellinga

Na ruim zestien jaar nam Roel Bellinga op 21 mei op informele wijze afscheid als trainer 
van onze vereniging. Al die jaren heeft hij vol enthousiasme, met alle deskundigheid 
en grote inzet de trainingen verzorgd. Door weer en wind. Niet alleen veel van zichzelf 
eisend, maar ook van de trainende leden. 

Op 21 mei werd er uiteraard ‘gewoon’ getraind. Met een grote groep en de nodige 
toeschouwers werd er nog genoeg inspanning geleverd. Na het laatste uitlooprondje 
volgde een spontaan applaus voor Roel. Daarna was er in het GRC-clubhuis tijd voor een 
hapje en drankje. En voor cadeaus. De jongens uit het Westerkwartier namen wat te eten 
mee, Henk Steenhuis had een Feyenoordshirt uit begin vorige eeuw met ons logo ingelijst 
en namens de trainingsgroep was er een ‘herinneringsboek’ dat werd overhandigd door 
Marja Adema en Bert Kamstra. Voorzitter Robert van Dorst had lovende woorden en bood 
de 75-jarige Roel en vrouw Nel een lang weekeinde Ameland aan. 
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In zijn dankwoordje memoreerde Roel de beginperiode als trainer en de vele jongens die 
in de loop der jaren de revue waren gepasseerd. Met enige emotie bedankte hij iedereen 
voor een mooie tijd. 

Roel, bedankt!

Ook tijdens de laatste training werd er hard gewerkt

Het afscheid 
zorgde voor een 
vol clubhuis



Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

Bezoekadres: Friesestraatweg 11, 9718 NA Groningen  -  Postadres: Postbus 516, 9700 AM Groningen

T 050-3011599  -  M 06-23340186  -  E info@kmpadvies.nl  -  www.kmpadvies.nl

KMP
a d v i e s
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Bert en Marja bedanken Roel namens 
de trainingsgroep

Eeuwe Aardema aan het woord

Ingezonden: Jammer Roel!

In de jaren dat ik train bij onze vereniging (sinds 1967) heb 
ik heel wat trainers de revue zien passeren. Ik denk aan 
Beukema, Simon Zuidema, Gerrit Roffel, van Gorkum, Frans 
Hulsebosch, Edwin van Zanten en Johan Suurd. En de laatste 
jaren dus Roel Bellinga. 

Roel, die ik al ken sinds de jaren zeventig als collega 
scheidsrechter en sportvriend, heeft een indrukwekkende 
carrière achter de rug. Als voetballer en handballer bij onder 
andere DCG, DRC, Leek en GRC. Als echte COVS-er, landelijk 
scheidsrechter, lid van de scheidsrechterscommissie,maar 
ook als uitbater van de sportcafés De Sportvriend in Leek en 
de Paddepoel-bar in Groningen.

Roel houdt alles 
nauwlettend in de 
gaten…
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Als trainer was Roel anders als menig trainer van onze COVS. Roel hield van discipline 
en ging steevast een half uur voor aanvang het veld al klaarmaken met de pionnetjes. 
Voor een ieder was het even wennen om, zoals Roel altijd wilde, op tijd op de training 
aanwezig te zijn. Maar het werkte wel. Ik vind het zelf bijzonder jammer dat Roel geen 
training meer gaat geven. Ik houd van vastigheid en van trainers die er altijd zijn, net als 
vroeger Frans Hulsebosch. Frans was een totaal andere trainer, hij was veel losser. 
Ik herinner mij nog een opmerking van Frans tijdens de training: ‘als je er zat van bent ga 
je er maar bij liggen, als je maar niet in de weg ligt’. 

Frans en Roel waren dus anders, maar ik had ze beiden niet willen missen. Ik hoop 
dat Roel af en toe nog wel langs komt of met de groep mee gaat trainen. Roel, enorm 
bedankt voor de fijne jaren training die je aan ons hebt gegeven! Er huppelen nu heel 
wat jongens in het betaalde voetbal rond die jij training hebt gegeven, en er komen er 
nog een paar aan. Ook je vrouw Nel wil ik bedanken, aangezien zij je vele avonden moest 
missen. Het gaat je goed!

Je sportvriend Gerard Helsma , ook namens Joseph, en natuurlijk namens al mijn 
trainingsmaatjes 

P.s. Verder moest ik van Joseph (Shakti)  zeggen dat hij weer hoopt te genieten van je 
heerlijke snert op de nieuwjaarsinstuif.

Trainende leden en toeschouwers bijeen na Roel’s laatste training.
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ARAG fair play certificering voor voetbalvereniging Niekerk

Eind februari heeft v.v. Niekerk de KNVB/ARAG Fair play certificering ontvangen. 
Een certificaat dat door de KNVB uitgereikt wordt aan voetbalclubs met een consistent 
scheidsrechtersbeleid dat de kwaliteit van de arbitrage op de velden moet verhogen. Het geeft 
aan dat de voetbalclub grote stappen heeft gezet als het gaat om de zichtbaarheid en kwaliteit 
van scheidsrechters. Niekerk heeft de afgelopen seizoen veel energie gestoken in het opleiden 
en begeleiden van verenigingsscheidsrechters. Het certificaat is een terechte beloning voor 
het verzette werk. Voorzitter van de scheidsrechterscommissie Fré Huizinga is ‘blij met de 
certificering’ en ‘bijzonder trots op wat er door vrijwilligers bereikt is’. 

v.v. Niekerk beschikt momenteel over meer dan vijftig overwegend jonge scheidsrechters 
die vrijwel allen een diploma voor pupillenscheidsrechter op zak hebben. Ook zijn er 
enkele scheidsrechters die met succes de basisopleiding scheidsrechter veldvoetbal (BOS) 
hebben gevolgd. Vanwege deze verdienste en omdat ARAG en KNVB van mening zijn 
dat professionalisering van het scheidsrechterscorps een belangrijke bijdrage levert aan 
sportiviteit en respect op de Nederlandse voetbalvelden, heeft v.v. Niekerk deze bijzondere 
onderscheiding ontvangen.

In aanwezigheid van betaald voetbal scheidsrechter Eric Braamhaar werd het ARAG-
scheidsrechterspakket uitgereikt. Even daarvoor plaatsten Fré Huizinga (voorzitter 
scheidsrechterscommissie Niekerk) en Thijs Rozeboom (KNVB Noord) de handtekening onder 
het ARAG-certificaat. Fré Huizinga zei er trots op te zijn dat v.v. Niekerk nu een echte Fair 
Play zone heeft. Hij vertelde dat de rol van arbiter heel uitdagend en leerzaam en is. ‘Het is 
heel waardevol dat mensen leiding kunnen geven en beslissingen durven nemen – allemaal 
vaardigheden die je leert als scheidsrechter’. Verder onderstreepte Huizinga het belang dat 
‘jeugd de jeugd fluit’. Cruciaal daarbij is dat er draagvlak onder ouders is en dat men elkaar ook 
durft aan te spreken op gedrag. Dat draagvlak wordt volgens Huizinga overigens al een stuk 
groter als spelers de spelregels kennen, zodat ze ‘snappen wat de scheidsrechter doet’. Namens 
onze vereniging noemde voorzitter Robert van Dorst Niekerk ‘een uitstekend voorbeeld’. 

Bij de certificering hoort een 
scheidsrechterspakket
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Jaarvergadering: onderscheidingen, vernieuwing en zorgen

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 maart is Jacques d’Ancona 
gehuldigd omdat hij al zestig jaar lid is van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken. Jan Niko de Boer en Bé Bultena werden in het zonnetje gezet in verband 
met het 50-jarig lidmaatschap. Er werden in totaal elf leden gehuldigd omdat ze 25, 40, 
50 of dus 60 jaar lid zijn.  Naast de regen aan onderscheidingen werd er ook vergaderd. 
De vereniging schetste de plannen voor 2015. Zo is er een start gemaakt met het project 
videofeedback, waarbij scheidsrechters aan de hand van videobeelden van eigen 
wedstrijden zich verder kunnen ontwikkelen. 

Onderscheidingen

Tijdens de jaarvergadering werden naast Jacques d’Ancona (Eelde), Jan Niko de Boer 
(Haren) en Bé Bultena (uit Bedum) ook Appie Zwerver (Onderdendam) en Henk Bijma 
(Haren) gehuldigd. Zij zijn al veertig jaar lid. Speldjes voor het 25-jarig jubileum werden 
uitgereikt aan Jan Swart (Noordwolde), Mebius Minnema (Groningen), Peter Kraan 
(Zwolle), Roelof Haas (Groningen) en Feike Laanstra (Zuidhorn). Jaap Pool (Glimmen), 
ook 25 jaar lid, was afwezig. Kristian Bakkelo werd met een bloemetje gefeliciteerd 
met zijn benoeming tot lid van verdienste van de Scheidsrechtersvereniging 
COVS Oost Groningen en Marije Deuring bleek de winnaar van het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2014-2015.

Voornemens

Het bestuur legde aan de leden rekening en verantwoording af over het gevoerde 
beleid. Het bestuur bleef ongewijzigd. Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper, 
Jannes Mulder en Marc van der Haak werden herbenoemd. Het bestuur schetste een 
goed verenigingsjaar 2014, dat met ruim 200 leden werd afgesloten. Naast het project 
videofeedback en nauwer contact met scheidsrechterscoördinatoren van voetbalclubs, 

De jaarvergadering werd 
wederom goed bezocht
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wil de scheidsrechtersvereniging in 2015 onder andere een gerichte wervingsactie onder 
niet-lid zijnde scheidsrechters opzetten, de website vernieuwen en blijvend aandacht 
vragen voor het belang van respect en fair play. 

Zorgen

De vereniging maakt zich zorgen over organisatorische ontwikkelingen binnen de KNVB. 
Het verplaatsen van het districtskantoor naar Zwolle en doorgevoerde bezuinigingen 
lijken ervoor te zorgen dat de bond verder van de individuele scheidsrechter af komt te 
staan en dat er bovendien op gebied van opleiding en scholing minder mogelijk is. 

Op www.covsgroningen.nl kun je de uitgesproken beleidsvoornemens, de 
openingsspeech van de voorzitter én een uitgebreide fotoreportage door Wouter Horst 
vinden. Op deze pagina’s al een aantal van die foto’s.

Jacques is al 60 jaar lid! Naast 
hem Robert van Dorst en Jan 
Ensing

Erelid Jan Niko de Boer (links) is al 50 jaar lid

Alle jubilarissen 
bijeen, van links naar 
rechts  Feike Laanstra, 
Mebius Minnema, 
Roelof Haas, Jan Niko 
de Boer, Jan Swart, 
Jacques d’Ancona, 
Bé Bultena, Appie 
Zwerver, Henk Bijma 
en Peter Kraan.
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Marije Deuring winnaar Johan Roedersbokaal 

Marije Deuring heeft de Johan Roedersbokaal veroverd als de nieuwe 
spelregelkampioen van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Ze 
maakte in zes rondes van vijf spelregelvragen slechts twee fouten. Albert Oost werd 
na een barrage met Marije eervol tweede. Tijdens de jaarvergadering van 23 maart 
jongstleden reikte vragensteller Klaas Smith de bijbehorende Johan Roedersbokaal aan 
Marije uit (zie foto). Achter Marije en Albert eindigden Bert Kamstra, Henk Steenhuis 
en Ger Rijskamp op een gedeelde derde plaats. Titelverdediger Bert Volders kwam tot 
de zesde plaats, gelijk met Jacob Hettinga. Auke van der Horn, Ben Drosten en Tonnie 
Westerloo completeren de top-10. In het klassement voor leden en donateurs deden 
in totaal 23 personen mee. Vragensteller Klaas Smith hoopt op een grotere deelname 
komend seizoen!

In de categorie niet-leden was de winst (en de daarbij horende eeuwige roem) opnieuw 
voor Willy Timmers uit Kaatsheuvel, dit keer samen met Sietse Scheer uit Drachten. 
Beiden maakten in zes rondes drie foutjes. Derde werd Jan Pultrum uit Oosterwolde. 
Overigens waren deze deelnemers wel scheidsrechter en COVS-lid, maar dan niet bij onze 
vereniging. Een eervolle vermelding opnieuw voor de als achtste geëindigde Albert Pool. 
Albert kennen we als bestuurder van GRC Groningen en hij is de hoogst geklasseerde 
niet-scheidsrechter. Albert, klasse!

We bedanken Klaas Smith voor het opnieuw op perfecte wijze verzorgen van deze 
spelregelstrijd. Op www.covsgroningen.nl kun je alle vragen + antwoorden + toelichting 
nog eens rustig doornemen.

Marije Deuring
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REF United Nederlands kampioen als sportiefste ploeg

Onze voetballers hebben op 13 juni in Gorinchem geschiedenis geschreven 

door Nederlands kampioen COVS-veldvoetbal te worden. En misschien nog wel 

belangrijker, dat gebeurde in een uitstekende sfeer en met sportief spel. De winst 

van de fair play prijs en het mooie spontane feestje na afloop zijn daarvan de 

bewijzen. Coach Johan Wardenier, leiders Marco Oosting en Marije Deuring, verdere 

begeleiding en natuurlijk alle spelers: van harte gefeliciteerd. We zijn trots op jullie! 

Op deze en de volgende pagina’s een uitgebreide terugblik in woord en beeld, met 

dank aan Marije Deuring (verslag) en Marc van der Haak (foto’s). Meer is te vinden 

op www.covsgroningen.nl. Wij zijn Groningen!

Een lange en feestelijke dag…

Zaterdagmorgen 13 juni 2015, vertrektijd 06.15 uur. Menig persoon die deze dag 
meeging was het hier niet mee eens. De één koos er voor om zelf met de auto te gaan, 
de ander ging op loopafstand van het sportcomplex in Gorinchem slapen. De reden van 
de vroege vertrektijd was onder andere dat in Drachten onze collega’s opgepikt moesten 
worden met de bus. Via afslag Leek, waar trainer Johan niet mocht ontbreken, was de bus 
omstreeks 06.50 uur bij v.v. Drachtster Boys gearriveerd. De thuisbasis van COVS Drachten 
e.o. Hier liepen we wat vertraging op. De belangrijkste speler van Drachten had zich 
verslapen. Laat deze ook nog eens de tenues mee hebben moeten nemen. Uiteindelijk 
werd hier besloten dat hij met de auto zou afreizen naar Gorinchem, zodat de bus verder 
kon en onderweg nam Jo Hoekstra (voorzitter COVS Drachten) de microfoon tot zich. Hij 
hield een kort openingswoord en wenste ons allen veel succes toe deze dag. Hij roemde 
de collegialiteit tussen beide verenigingen; een Groningse en een Friese vereniging in 
één bus gaan prima samen. Hierna nam Marije ook het woord. Zij zette vooraf trainer 
Johan alvast in het zonnetje. Als echte Fries ontving hij een bijpassend tenue voor de dag: 
een zwarte polo van FC Groningen. Met onderweg een korte stop werd omstreeks 09.30 
uur Gorinchem bereikt.

Wij zijn 
Groningen!
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Goed begin

Om 10.23 uur stond de eerste wedstrijd voor ons voetbalteam op het programma. 
In de regen was Alkmaar de tegenstander. Een jonge ploeg die er vanaf het eerste 
fluitsignaal fel erop zat. In het begin van de wedstrijd kreeg Alkmaar behoorlijke kansen 
op de openingstreffer. In de 8e minuut was er voor ons team een vrije trap. Tijdens de 
training was hier een variant op geoefend, maar helaas belandde de bal in het zijnet. 
De wedstrijden duurden dit jaar twintig minuten, een verademing ten opzicht van 
een speeltijd van twaalf minuten op de voorgaande toernooien. Dat dit voor ons team 
positief was, bleek toen we pas in de 16e minuut scoorden. Na goed voorbereidend werk 
kon Jurjen de bal in het net schuiven. Het voelde goed dat de druk van de wedstrijd 
kwam. Net voor het einde van deze wedstrijd volleyde Adem “Bombarda” Secer nog 
een bal richting het Almaarse doel, maar helaas belandde deze net naast de goal. Deze 
wedstrijd werd met een 0-1 overwinning afgesloten en er werd gestart met 3 belangrijke 
punten.

Koen van der Laan Danny Kempinga in actie

Enrico Wardenier stijlvol
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Helmond/Venlo deel 1…

Drie kwartier later stond alweer de tweede wedstrijd op het programma. Ditmaal 
moesten we aantreden tegen Helmond/Venlo, een team dat het jaarlijks ver weet te 
schoppen, vaak tot minimaal de halve finales. Onze vijf bankzitters uit de eerste wedstrijd 
mochten in de tweede wedstrijd allemaal aan de start verschijnen. Mélarno greep direct 
zijn kans en in de eerste minuut liet hij al zien dat hij zijn basisplaats verdiende. Over de 
rechterflank kwam hij goed door, moest twee dwaze tackles ontwijken, maar met zijn 
snelheid kon hij richting de goal. Hij legde de bal goed af op de penaltystip, waar spits 
Derk klaar stond om de bal in te schuiven. Binnen één minuut spelen was de stand al 0-1. 
Gedurende de hele wedstrijd was ons team de betere. Halverwege kwam Helmond/Venlo 
op gelijke hoogte, maar deze goal werd terecht wegens buitenspel afgekeurd. De trekker 
werd in de laatste minuut overgehaald door Koen. Hij kreeg een perfecte dieptepass van 
Enrico en bracht de eindstand op 0-2.

De kampioenen bijeen. Staand van links naar rechts Marije Deuring, Chieljan Veen, Jan de 
Jong, Marco Oosting, Derk Hofman, Koen van der Laan, coach Johan Wardenier, Pascal 
Souhuwat, Sander Eisinga, Michael Dijk, Melchior Knol, Jurjen Kaper en Richard Meints. 
Gehurkt vanaf links Carim Mesbah, Bart Pleiter, Enrico Wardenier, Adem Secer, Mélarno Kraan, 
Jan Willem Bouw, Danny Kempinga en Sam Dröge

Jurjen Kaper, Jan Willem Bouw 
en Marco Oosting
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Opnieuw vroege voorsprong

Na de lunch en het doorbreken van de zon was Deventer de volgende tegenstander. 
Weer was er sprake van een vroege voorsprong. In de 2e minuut kon Carim op de keeper 
af, hield het overzicht en legde de bal af op Adem. Deze kon de bal simpel binnentikken, 
stand 1-0. Bij de tweede goal bewees Carim opnieuw zijn waarde.  Een lange bal naar 
voren werd door de keeper niet goed verwerkt, Carim won het luchtduel van een 
verdediger en kopte de bal in het lege doel. Een minuut later was het alweer raak. Enrico 
ging met de bal op pad, speelde twee verdedigers uit en omspeelde ook de keeper. 
Onze keeper Pascal bewees kort hierna ook zijn waarde. Een streep van de tegenstander 
richting de kruising hield hij met een mooie zweefduik uit zijn goal. Helaas werd kort 
hierna de enige tegengoal van het toernooi geïncasseerd. Na slecht wegwerken in de 
eigen zestien lag de bal wél achter keeper Pascal. Kort voor tijd werd de eindstand 4-1 op 
het scorebord genoteerd.

Groningen en Helmond/Venlo klaar voor de finale

Onze doelman Pascal 
Souhuwat tijdens de 
strafschoppenserie
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Jan-Willem

Valkenswaard was de laatste tegenstander in de poule. Ons team was al geplaatst voor 
de halve finales, wat ook te merken was in het veld. Er werd nonchalant gevoetbald en 
scoren was lastig, voornamelijk te wijten aan slechte concentratie. Een wedstrijd waarvan 
we het volgende nog kunnen herinneren: Jan-Willem, onze schwalbekoning, kreeg een 
vrije trap, Adem mistte zijn kansen en Jan-Willem scoorde van afstand, maar deze goal 
werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch kreeg Jan-Willem een herkansing. Ditmaal 
speelde hij zijn tegenstander uit en bracht de eindstand op 1-0.

Halve finales 

Een fantastisch resultaat in de poulefase, twaalf punten uit vier wedstrijden, wat uiteraard 
ook de poulewinst opleverde. Hierna begonnen de kruisfinales, voor ons team een 
wedstrijd tegen de nummer twee uit de andere poule, Drachten. Echter, omdat het 
team dat in poule A eerste was geworden (Enschede) werd gediskwalificeerd, moesten 
wij spelen tegen de eigenlijke nummer 3, Amsterdam. Vanaf het beginsignaal werd 
duidelijk dat Amsterdam wilde tegenhouden en voor het gelijkspel ging. Er werd door 

Koen schiet de beslissende strafschop binnen!

De finale is gewonnen
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ons team slordig en onrustig gespeeld. Gelukkig werd in de 16e minuut toch nog de 
score geopend door Enrico. Na een goede loopactie schoot hij de bal in de goal. Dit 
zorgde voor veel opluchting en Amsterdam kwam er niet meer aan te pas. Adem kapte 
zijn tegenstander op het eind nog een keer goed uit een legde de bal klaar bij de 
tweede paal. Mélarno stond hier op de juiste plaats om de bal binnen te tikken. Hierna 
kreeg Adem een verdiende publiekswissel voor zijn goede acties tijdens de halve finale. 
De stand bleef 2-0 en dit betekende dat we de finale hadden bereikt! Iets wat ons de 
voorgaande jaren nog niet was gelukt.

Drachten speelde in de andere halve finale. Deze hadden ze echter met 1-0 verloren van 
de nummer twee uit onze poule, Helmond/Venlo. Jammer, anders had de finale in het 
teken gestaan van de derby van het noorden. Drachten won uiteindelijk de wedstrijd 
om de 3e en 4e plaats wel na een lange strafschoppenserie en werd dus derde. Een 
opmerkelijk detail: Drachten behaalde dit met slechts één voor- en één tegendoelpunt, 
ofwel een doelsaldo van nul.

Strafschoppen…

In de finale mochten we dus weer aantreden tegen Helmond/Venlo, waarvan we in de 
poule al met 2-0 hadden gewonnen. Ook deze wedstrijd koos de tegenstander ervoor 
om met 10 man achter de bal te blijven en ons het spel te laten maken, hopend op 
een strafschoppenserie. Tijdens de wedstrijd waren we duidelijk de bovenliggende 
partij, werden er wel wat kansjes gecreëerd, maar was niemand scherp genoeg om de 
wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Een minuut voor tijd was het nog even billenknijpen. 
De tegenstander kon alleen op de goal af, maar gelukkig wist Sander met een perfecte 
sliding de bal over de achterlijn te verwerken. De corner die hierna volgde leverde niets 
op en er werd voor het einde van de wedstrijd gefloten. Het gevolg van het gelijkspel 
was weer een strafschoppenserie. Voor iedereen bekend met ons team: wij hebben geen 
goede ervaringen gehad met het nemen van strafschoppenseries. Iedere keer werd weer 
verloren. Gelukkig was het resultaat vandaag anders. Nadat ons team vier strafschoppen 
benutte (Jurjen, Bart, Jan en Koen) en de tegenstander slechts één, mag ons team zich 
een jaar lang Nederlands Kampioen veldvoetbal voor COVS-teams noemen. Een resultaat 
waar we met zijn allen trots op mogen zijn.

Terug in Groningen 
werd nog even 
gezamenlijk Chinees 
gegeten
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Verbouwingen

Onderhoud

Renovatie

Interieurbouw    

Nieuwbouw

Deuren, sloten en kozijnen

Verzekeringswerk

Overige werkzaamheden



Uw ondergoed specialist!

* Tuinaanleg

* Onderhoud

* Renovatie

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

SPORTSWEAR SINCE 1900
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Sportief! 

Tijdens de prijsuitreiking mocht aanvoerder Sander de wisselbokaal in ontvangst nemen. 
Hij bedankte in zijn speech de organiseerde vereniging (Gorinchemse Scheidsrechters 
Vereniging, GSV) en nodigde iedereen uit om volgend jaar naar Groningen te komen. 
Onze vereniging is immers komend jaar verantwoordelijk voor de organisatie van het 
veldtoernooi. Na deze uitreiking vond ook nog de uitreiking van de Fair Play prijs plaats. 
Ron Collé, voorzitter van de GSV, nam het woord. Hij benadrukte het belang van deze 
sportiviteitsprijs en hoopte dat hij deze aan zijn eigen vereniging mocht uitreiken, maar 
niets was minder waar. Ook deze prijs ging mee in de bus terug naar Groningen. Een unieke 
prestatie voor ons team. Een eerste prijs gaat niet altijd gepaard met sportiviteit, maar ons 
team heeft bewezen dat dit wel degelijk mogelijk was. Met een gemiddelde van een 9,2 in 
het Fair Playklassement mogen we ons ook een jaar lang de meest sportieve ploeg noemen.

Feestje

Rond 18.00 uur werd de terugreis ingezet. Samen met Drachten werd er in de bus een 
leuk feestje gevierd, waarna we om 20.00 uur weer aankwamen bij de thuisbasis van COVS 
Drachten. Na een korte plaspauze werd Drachten bedankt voor de gezelligheid en ging 
de bus met de kampioenen verder naar de stad. Bij aankomst bleek dat het bestuur zijn 
waardering liet blijken voor de prestaties, want de kantine werd geopend door barman Alex 
en er stond een Chinees buffet voor het hele team klaar. Secretaris Marcel Bellinga nam 
namens het bestuur het woord en roemde de prestaties van het team. Voor het eerst in de 
82-jarige historie van de vereniging werd de landelijke titel veroverd. Namens de groep 
werd ook trainer Johan weer bedankt voor zijn inzet. Met een hapje en een drankje werd 
hierna nog flink doorgefeest. Kortom, er gaat niets boven Groningen!

 

Aanvoerder Sander Eisinga krijgt de wisselbeker

Een gezellige terugreis

Ook de fair play prijs is voor ons
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Seniorensoos uitgegroeid tot vaste waarde

In 2011 namen we het initiatief tot een maandelijkse bijeenkomst voor onze ‘seniorleden’ 
en eventueel belangstellende oud-leden. Onder de oorspronkelijke werktitel 
‘seniorensoos’ komen nog steeds elke maand gemiddeld zo’n vijftien senioren bijeen in 
het GRC-clubhuis. Om herinneringen aan vroeger op te halen, de actualiteit van alledag 
te bespreken of gewoon een kaartje te leggen. Jan Niko de Boer en Garbrand Nienhuis 
trekken de kar. De seniorensoos is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde binnen 
onze vereniging!

Ter afsluiting van het seizoen 2014-2015 werd op 11 mei genoten van een warm en koud 
buffet in Balk in Zuidhorn. Vijftien ervaren rotten genoten volop! Op www.covsgroningen.nl
staat een beknopte fotoreportage van Ger Rijskamp. Daarvan ook op deze pagina 
enkele foto’s.

De seniorensoos komt voor het eerst weer bijeen op maandag 14 september, van 14.00 
tot 16.00 uur in het GRC-clubhuis.

Van links naar rechts Mebius Minnema, Jannes Mulder, Robert van Dorst, Klaas 
Mulder, Bé Bultena, Appie Zwerver, John ten Cate, Jan Niko de Boer, Bettus van der 
Horn, Garbrand Nienhuis (voor), Felix Nordhauzen, Ger Rijskamp, Alrich Nienhuis, Jelis 
Pot en Gerard Helsma



DeAftrap Jaargang 35, nummer 2    (Juni/juli 2015)

25Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Training sluit seizoen af in Mexicaanse sferen

De trainingsgroep sluit het trainingsseizoen eind mei inmiddels traditioneel af met een 
etentje bij één van onze sponsoren. Dit keer genoten een kleine veertig aanwezigen van 
een Mexicaans buffet in Cantina Mexicana aan de Vismarkt in Groningen. En dus was er 
salade, waren er zwarte bonen, was er rijst, nachos et cetera. Er werd volop genoten van 
een prima buffet!

Marije en Marja kenden de ‘aanmoedigingsprijs’ dit jaar toe aan Eeuwe Aardema, die de 
nodige gezondheidsproblemen had gekend. Vorig jaar ging die eer naar Bert Kamstra. 
Bert had het etentje als beheerder van de lief-en-leed-pot samen met Alfons de Graaf 
overigens prima geregeld. Op deze pagina enkele foto’s van Richard Meints, meer foto’s 
zijn op www.covsgroningen.nl te vinden.

Bert en Alfons, bedankt!
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Pubquiz prooi voor duo M & M

De in februari geïntroduceerde pubquiz is dit voorjaar een groot succes gebleken. Vier 
keer werd na de training in een half uur de algemene kennis  van de deelnemers getest. 
Vragen over politiek, wetenschap, kunst en cultuur en natuurlijk sport passeerden de 
revue, vaak ondersteund met leuke filmpjes. Antwoorden kon via de special app (via je 
mobiele telefoon dus) en dat bleek voor jong en oud geen probleem. Gemiddeld namen 
ruim twintig leden deel, waarvan sommigen speciaal voor de quiz naar het clubhuis 
kwamen. De vier avonden leverden de nodige hilariteit op, ook veel oh’s en ah’s en 
naarmate de strijd vorderde werden deelnemers steeds fanatieker. Lege batterijen van de 
telefoon, vastlopende app’s, het hoorde er allemaal bij.

Nadat het duo M & M (Marco Oosting en Marcel Bellinga) de eerste twee edities had 
gewonnen, kwam ‘de barman’ Alex Traa met Marja Adema sterk terug. ‘De Haantjes’ Evert 
IJspeert en Sam Dröge bleven op het vinkentouw. Ook Rik Berends gooide hoge ogen. 
Het bleef tot de allerlaatste vraag spannend wie het eindklassement zou winnen, maar 
dat was uiteindelijk duo M & M. ‘De barman’ werd tweede, voor ‘De Haantjes’.  Paul Lips 
eindigde onderaan, mede omdat hij per avond gemiddeld twee verschillende mobiele 
telefoons nodig leek te hebben…

In 2015-2016 gaan we door met de pubquiz, in totaal acht keer. Check de  kalender op 
pagina 2 of op www.covsgroningen.nl voor de data.

Geboren: Fenn Boekholt

Op 3 februari is Fenn geboren, zoon van Marcel Boekholt en zijn Marloes, en broertje van 
Esmee, Senne en Loïs. Van harte gefeliciteerd!

De derde prijs ging naar ‘de haantjes’ 
Evert IJspeert (links) en Sam Dröge 
(rechts). In het midden quizmaster Marc 
van der Haak

De ‘poedelprijs’ was voor pechvogel 
Paul Lips (rechts), die per avond 
gemiddeld twee mobiele telefoons 
nodig had….



Linda Hoekzema

Ommelanderdrift 43

9781 LB BEDUM

Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl

info@administratiekantoor-balanz.nl

Verbindingsweg 20, 9781 DA  Bedum
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Project videofeedback maakt vliegende start

In maart zijn we na het nodige denkwerk gestart met het 
project videofeedback. In eerste instantie in pilotvorm, maar 
inmiddels kunnen we concluderen dat videofeedback een 
grote toegevoegde waarde heeft voor de deelnemende 
scheidsrechters. De belangstelling is dan ook groot. In het 
nieuwe seizoen willen we het project verder uitbouwen.

Het idee is simpel: volg met een camera een wedstrijd lang de 
scheidsrechter en confronteer hem of haar na die tijd met de beelden. Het zelf kunnen 
zien hoe je volgt, hoe je als scheidsrechter overkomt, hoe je volgt en positie kiest draagt 
bij aan je ontwikkeling als scheidsrechter.

Marc van der Haak en Evert IJspeert c.s. zijn een aantal weekenden op pad geweest met 
de camera. De reacties zijn zeer positief. Inmiddels zijn de ervaringen besproken en kan 
het ‘draaiboek’ verder worden verfijnd. De eerste ervaringen hebben ons veel geleerd 
over juiste camera, hoe te filmen, waar op te letten en andere praktische zaken. Dat gaan 
we nu verder uitwerken.

Ook van andere COVS-verenigingen en de media kwam 
belangstelling. In het landelijke digitale magazine 
De scheidsrechter stond een mooi artikel. Bij COVS 
Nederland is inmiddels een subsidie aangevraagd. In 
2015-2016 gaan we dus zeker door met het project 
videofeedback. Heb je belangstelling? Laat het ons dan 
weten op covsgroningen@gmail.com of neem contact 
op met projectleider Marc van der Haak. 
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Reanimatietraining: je moet blijven oefenen

Veel bekenden van de vorige keer, zoals Tonnie Westerloo, Klaas Mulder, Robert van 
Dorst, Freek Vandeursen, Albert en dochter Renate Pool, Theo en Betsy de Haan, mijn 
vrouw Lisette en onze oudste dochter Marjolein. Maar ook drie nieuwelingen: Lianne 
van der Meulen, Remco Hamstra en Nadia Stevanova. Een prima bezetting voor de 
reanimatietraining, 2 maart jongstleden.

Na een boeiende inleiding door Wim Grimberg, met onder andere een filmpje van iemand 
die op zijn werk een hartstilstand krijgt, werd de gehele procedure doorgenomen wat je 
moet doen als iemand reanimatiebehoeftig is. Interactief, met praktijkvoorbeelden van 
Robert en Freek, die op het Alert-systeem zijn aangesloten. De theorie werd in de praktijk 
toegepast op vier oefenpoppen, gekoppeld aan een registratiesysteem. Hierdoor kreeg 
de deelnemer meteen feedback. Zowel de frequentie als de diepte van de hartmassage 
en de beademing werden geanalyseerd. Later werd er geoefend met de rescue-mask: 
hygiënischer en langer vol te houden. Tot slot aandacht voor de automatische electronische 
defibrillator (AED).

Zelf maak ik de reanimatietraining van Wim drie- tot viermaal per jaar mee. En het is (of 
lijkt?) zo simpel! Toch moet je elk jaar blijven oefenen. Robert en Freek hebben een echte 
reanimatie (Robert zelfs twee op één dag)  meegemaakt, met wisselend succes. Dus extra 
gemotiveerd. Is er een dokter in de zaal? is niet van toepassing. Want het gebeurt op een 
andere plaats en op een onverwacht moment. En als jij in de buurt bent, dan kun jij hopelijk 
met medestanders de 10 minuten overbruggen voordat de ambulance met de professionals 
en hun apparatuur is gearriveerd.

Ik moest ook even denken aan die wat oudere scheidsrechter die tijdens een 
zaalvoetbalwedstrijd niet wist wat hij moest doen toen een speler reanimatiebehoeftig werd. 
Hij was onthand. Hij had nog nooit een reanimatietraining van Wim Grimberg meegemaakt. 

Alle 13 waren geslaagd. Tot volgend jaar. Jij toch ook?

Theo Kok
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Ingezonden: een geweldig fijne periode!

Elf jaar geleden geslaagd voor de BOS-cursus. Meteen lid 
geworden van de vakbond voor scheidsrechters. Als vakbondsman 
sprak me dat natuurlijk direct aan. Bij Groningen en Omstreken 
werd ik lid. Een geweldig fijne periode! De trainingen waren zeer 
goed van opzet, zodat je een goede basisconditie kreeg en verder 
kon uitbouwen. Goede aanwijzingen om je te verbeteren in 
loopstijl en opbouwen van uithoudingsvermogen. Ik heb er veel 
baat bij gehad. Gezelligheid was vaak troef tijdens het trainen. 
Veel ervaringen uit kunnen wisselen met de andere leden. Bovenal 
is het mooi te zien dat mede trainingsgenoten doorgroeien naar 
een zeer hoog niveau. Dan zie je op televisie je trainingsmaatjes, 
geweldig.

Verder natuurlijk de nevenactiviteiten die zeer goed werden georganiseerd. De spelregels 
natuurlijk, ik maakte ze wel, maar stuurde niet in. Maar ik bewaar ze wel voor het naslaan. De 
gezellige clubavonden met onder andere het kaarten in Ten Boer. Eertijds nog de jaarlijkse 
conditietest vond ik ook zeer waardevol. Ook samen de reanimatiecursus doen, waaruit 
blijkt dat je meer dan alleen het leiden van wedstrijden belangrijk vindt als vereniging.

Daarnaast heb ik een tijd als assistent-scheidsrechter mijn "vlaggetje" bijgedragen. Bij heel 
veel verenigingen te gast geweest. Bedankt voor de gastvrijheid die je kreeg als KNVB-
official. Ik ben inmiddels verhuisd en daarom ook overgestapt naar COVS Meppel. Het gaat 
jullie goed. Bedankt!

De groeten van Theo de Haan

Nieuwe leden

De afgelopen maanden hebben we de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:

Sijbren Wijnja, Groningen
Melchior Knol, Gasselterijveen
Pascal Souhuwat, Groningen
Wouter van der Kolk, Groningen
Enrico Wardenier, Leek

We hebben afscheid genomen van Jack Hindriksen (Leek), Koos Koerts (Onderdendam), 
Rudy Warners (Groningen), Jurgen Geertsma (Bedum) en Luc du Clou (Delfzijl). 

Theo de Haan
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Spelregelwedstrijden aan vernieuwing toe

Helaas kon ons spelregelteam eind april de vorig jaar veroverde Noordelijke spelregeltitel 
niet verdedigen. Andere verplichtingen en een gebrek aan motivatie lagen daaraan ten 
grondslag. Maar het echte probleem ligt dieper: de opzet van de spelregelwedstrijden 
is (al jaren) aan vernieuwing toe. Nu zijn de wedstrijden alleen aantrekkelijk voor echte 
liefhebbers en niet voor de grote groep actieve scheidsrechters. En daarmee schieten we 
ons doel voorbij. We hebben binnen de COVS dan inmiddels ook gepleit voor een snelle 
en drastische modernisering van de spelregelwedstrijden. Tot die tijd zullen we jaarlijks 
onze deelname afwegen, maar daarvoor niet allerlei kunstgrepen toepassen. Graag, of 
niet. Op www.covsgroningen.nl kun je een uitgebreidere toelichting over ons standpunt 
lezen.

Wist je dat?

….. Siemen onlangs volgens Jannes M. een toetje op de taart had gekregen?
…..  Marja Adema in verband met een slepende hielspoorblessure genoodzaakt is te 

stoppen als KNVB-scheidsrechter?
…..   wij hopen dat het toch weer allemaal in orde komt?
…..   wij Marja daar veel sterkte bij toewensen?
…..  wij blij zijn dat ze wel betrokken blijft bij de voetbalsport en onze vereniging?
….. Sam Dröge anderen ging uitleggen hoe ze via de nieuwe fietsbrug op het 

sportpark bij de kleedkamer konden komen?
….. hij echter het verschil tussen links en rechts niet bleek te weten?
….. de slachtoffers nog steeds zoek zijn?
….. Marc van der Haak onlangs zijn bul aan de rijksuniversiteit in ontvangst mocht 

nemen? 
….. hij deze op de foto samen met zijn Lieske trots toont?
….. wij hem er van harte mee feliciteren?
….. Carim Mesbah zijn snack van barman Alex als enige in een plastic bakje kreeg?
….. Carim hier graag nader onderzoek naar wilde?

Marc toont samen met Lieske zijn bul



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

(naast) Hereplein 3
9711 GA  Groningen

tel.  050-3130705
info@bloemenwereld.nl

ook op zondag open

Deze ruimte

is reeds
verhuurd!



 

Voor informatie: Juulke Steenhuis, Speenkruid 26 te Bedum 
voetverzorgingbedum@gmail.com - of bel ons 050-3014277 

High-Tech bescherming van de gewrichten 
Schokdempende capaciteit 98 %  

Ideaal voor het beoefenen van alle sporten en 
activiteiten zoals voetballen, tennissen, hardlopen 

en alle zaalsporten.
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voet

H

Id
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JUULKESTEENHUIS
www.huidhandenvoeten.nl
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016

De zomervakantie is straks een prima gelegenheid de spelregelkennis voor het nieuwe 
seizoen wat op te frissen en te testen. Maak daarom in de zomer onderstaande eerste 
ronde van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016. We gaan opnieuw zes 
rondjes van vijf meerkeuzevragen doen via dit blad en www.covsgroningen.nl. Wie zijn 
de beste spelregelkenners onder leden en onder niet-leden? De vragen en antwoorden 
van vorig seizoen staan inclusief toelichting ook op www.covsgroningen.nl. 

Ronde 1 (juni/juli 2015)  

Vraag 1) Partij A speelt als gevolg van onder andere blessures met nog maar 7 

spelers, inclusief de doelman. Na een kwartier in de tweede helft raakt er weer 

een speler van partij A tijdens een duel aan de zijlijn geblesseerd en deze stapt 

vervolgens van het speelveld. Op dat moment is een kansrijke aanval voor partij B 

aan de gang. Wat gaat de scheidsrechter nu beslissen?

a. Hij fluit af en wacht maximaal 30 minuten. Is de gewonde speler dan nog niet terug, 
dan staakt hij de wedstrijd 

b. Hij fluit af en wacht maximaal 5 minuten. Is de gewonde speler dan nog niet terug, 
dan staakt hij de wedstrijd

c. Hij laat doorspelen totdat de bal uit het spel is. Vervolgens wacht hij maximaal 30 
minuten. Is de gewonde speler dan nog niet terug, dan staakt hij de wedstrijd

d. Hij laat doorspelen totdat de bal uit het spel is. Vervolgens wacht hij maximaal 5 
minuten. Is de gewonde speler dan nog niet terug, dan staakt hij de wedstrijd.

Vraag 2) 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 
doelpunt. De wisselspeler ontvangt een gele kaart, maar hij mag op het veld blijven

b. Het doelpunt wordt afgekeurd.  De hervatting is een indirecte vrije schop op de 
plaats waar de bal was op het moment van onderbreken (in het doelgebied van de 
verdedigende partij). De wisselspeler ontvangt een gele kaart en hij moet het veld 
verlaten. Hij mag het veld weer betreden na een teken van de scheidsrechter

c. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De hervatting is een aftrap na een geldig 
doelpunt. De wisselspeler mag op het veld blijven 

d. Het doelpunt wordt afgekeurd.  De hervatting is een indirecte vrije schop op 
de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken (in het doelgebied 
van de verdedigende partij). De wisselspeler moet het veld verlaten om de 
wisselprocedure juist uit te voeren. Hij mag het veld weer betreden na een teken 
van de scheidsrechter.
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Vraag 3) De doelman heeft de bal  zonder probleem gevangen. Een aanvaller staat rustig 

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

lopen, glijdt hem de bal uit zijn handen. Hij probeert nog tevergeefs te verhinderen dat 

de aanvaller in balbezit komt. Hij raakt de bal nog wel met zijn handen aan, maar de 

aanvaller weet de bal toch in het doel te schieten. Wat te doen?

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

b. Doelpunt afkeuren, hervatten met indirecte vrije schop voor aanvallende partij, op 
plaats waar doelman de bal voor tweede keer met handen aanraakte

c. Doelpunt afkeuren, hervatten met indirecte vrije schop voor de doelman, op plaats 
waar aanvaller de doelman aanviel. Aanvaller ontvangt een gele kaart 

d. Hij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt

Vraag 4) Een aanvaller verliest aan de rand van het strafschopgebied in een duel zijn 

schoen, maar hij blijft in het bezit van de bal en kan nog een paar meter doorlopen. 

Dan wordt hij door een andere verdediger aangevallen, maar hij wint dat duel en scoort 

onmiddellijk hierna. Wat vindt de scheidsrechter hiervan?

a. De scheidsrechter keurt het doelpunt goed en hervat met aftrap na geldig doelpunt
b. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop 

op de plaats waar de aanvaller stond toen hij zijn schoen verloor
c. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop 

op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken. Omdat de bal toen al in 
het doel lag, derhalve op een willekeurig punt binnen het doelgebied

d. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop 
op de plaats waar de aanvaller stond toen hij scoorde.
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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 speelt de bal rechtstreeks 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. Hoekschop 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. Hervatten met indirecte vrije schop voor aanvallende partij, te nemen op lijn 

doelgebied evenwijdig aan de doellijn, wegens opzettelijk terugspelen van bal naar 
eigen doelman

d. Hervatten met indirecte vrije schop voor aanvallende partij, te nemen op lijn 
doelgebied evenwijdig aan doellijn, wegens opzettelijk terugspelen van bal naar eigen 
doelman. Rode kaart voor doelman wegens voorkomen van een doelpunt

Je kunt de antwoorden tot 1 september sturen naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1,
9988 RS Usquert of mailen naar klaassmithuq@gmail.com. Inzenden kan natuurlijk ook 
via www.covsgroningen.nl. Succes!

Klaas Smith

’COVS-bus’ gaat mee in groene 
stroom bekerfinale

Op de historische zondag 3 mei beleefden ook vele leden 
van onze vereniging de bekerwinst van FC Groningen live 
mee. Toen eenmaal duidelijk werd dat FC Groningen in 
de finale stond, werd meteen alles op alles gezet om een 
‘eigen’ bus te regelen. Toen dat een paar dagen later gelukt 
was, bleken de voor de scheidsrechtersactie beschikbare 
kaarten echter uitverkocht. En dus moesten we de bus zien 
te vullen met mensen die al een kaart hadden. 

Uiteindelijk vertrokken we 3 mei om 12.00 uur met een volle bus, met leden, familie en 
vrienden en een grote groep uit Niekerk. De sfeer was prima, en meteen bij het opdraaien 
van de snelweg was al duidelijk wat een gekkenhuis het zou worden. Op elke viaduct 
zwaaiende mensen en spandoeken. Dichterbij Rotterdam aangekomen pikten we aan in 
de lange rij bussen die onder politiebegeleiding naar De Kuip reden. Prima geregeld.

En het werd een mooie dag, door de doelpunten van Albert Rusnak. De terugreis kon pas 
laat worden aanvaard door drukte bij het stadion, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Ruim na middennacht waren we terug in Groningen. 
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Column door Principaul

‘Emotie in de voetbalwereld,
wreed en prachtig tegelijk’

Ongeveer een maand geleden floot ik met de naderende finale van FC Groningen – 
Boeren! Boeren! – in het achterhoofd, net als vele anderen mijn eigen finale. Finale als 
in: een wedstrijd die de beslissing zou brengen voor een kampioenschap. De stereotype 
strijd tussen twee hardwerkende ploegen, met een scheidsrechter onder druk. In deze 
wedstrijd moest het gebeuren, de belangen waren groot. Toeschouwers keken hier 
weken naar uit.

Tijdens de warming up zag ik ze al staan, de old-school harde kern. Mannetjes van 
rond de 80 met hun Nordic Walking wandelstokken gespannen in de handen geklemd. 
Wolven op roverstocht. ‘’Goedemiddag scheids, lekker weertje is het hè?’’. Even trap ik in 
de vriendelijkheid. Voor een klein moment ben ik betoverd door die mannen met al hun 
ervaring.

Na negentig plus vier minuten fluit ik af. De fiere koploper ging ten onder in het 
voetbalgeweld, met een scheidsrechter die het lef heeft op 1-0 een penalty te geven 
zodat het 2-0 wordt. De wedstrijd die daarvoor vriendelijk voortkabbelde, verandert 
daarna in een draak waarbij alle zeilen bij moeten worden gezet. Dit lukt gedeeltelijk, 
waardoor ik met een licht onzeker gevoel van het veld stap. 

Ik had hun wedstrijd verneukt. Dat was wel duidelijk. Met een rustig gelaat loop 
ik richting kleedkamer, waar ik een oude meneer al dreigend zie zwaaien. Half 
tegengehouden door zijn vrouw, ‘’Harm, hou je toch eens rustig!’’, bedenkt hij zich niet 
om toe te voegen: ‘’Hè! Hè joh kutscheids! Jij moet even gouw een extra cursusje doen, 
want je kan er helemaal geen zak van.’’

Nu val ik niet eens over het taalgebruik, (hoe kan in godsnaam een oude man van 80 het 
woord ‘’kut’’ in zijn mond nemen, terwijl hij duidelijk wel toe is aan een verzetje?), maar 
meer over het feit dat de emotie in ‘’ons’’ voetbal een dermate grote plek lijkt in te nemen 
dat het de rationaliteit behoorlijk in de weg zit. Dito woorden vertroebelen het beeld van 
het voetbal als een plek om samen te kunnen genieten van het spelletje. Hoe moeilijk dat 
ook is met al die ‘’belangen’’.

Emotie in de voetbalwereld, wreed en prachtig tegelijk…



Drenthe tours

Comfortabel en veilig naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

SPORTREIZEN

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

SINDS 1933 

KONINGSWEG 15/1 
9731 AN GRONINGEN 
TEL. 050-5410377 
FAX 050-5423925 
www.timmerfabriekexcelsior.nl 
info@timmerfabriekexcelsior.nl 
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Droomt u om te kopen, 
wilt u verkopen, 
of heeft u een taxatie nodig, 
wij helpen u graag!

Camminghastraat 22, 9162 EM  Ballum
T (0519) 55 42 14 
E info@eetcafedeboerderij.nl

75 jaar

KNOL’S KOEK

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

GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN

TEL. 050 - 312 62 66
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De 50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok   Klaas Smith

Roel en Nel Bellinga   Freek Vandeursen

Thom van Wijk   Schildersbedrijf Cleveringa

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  

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

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

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

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

min. nr. min. nr.

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

Clubartikelen nodig?

Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Tijdens clubavonden zijn ze 
verkrijgbaar in de stand. 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,-  NU € 5,-!
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 25,-
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Het werd tijd om naar de camping te gaan

Sommigen zullen het zich nog wel herinneren. In ieder het 
toenmalige bestuur van onze scheidsrechtersvereniging. En de genodigden: vier 
scheidsrechters van verschillende disciplines. Te weten hockey, voetbal, softbal 
en rugby. De presentatie was klaar, inclusief een video. Het thema: agressie in de 
sport. Vooral, hoe mee om te gaan? Inmiddels een uitgekauwd onderwerp, maar 
toen nog nieuwswaardig. Het publiek: nul. En voor de mensen die het nog niet 
goed gelezen hebben: nul. Frits van Turenhout was al jaren dood.

Puppyvoetbal, een afscheidswedstrijd van een topklasse-speler, het horeca-
toernooi, een in memoriam voor de coach van mijn jongste zoon die als actieve 
coach de strijd moest staken tegen een ernstige ziekte en toch ook de 3e helft. 
Af en toe een zucht als blijkt dat een betaald voetbal-scheidsrechter de rode 
kaart onterecht in zijn zak houdt.

Enkele jaren voordat ik voor de 1e keer een bal aanraakte ging ik met ons gezin 
naar Zurich. Althans, in de buurt. Een van mijn mooiste vakanties voor een 
jongen van amper 13 jaar. Koeien met bellen, glooiende heuvels en puntige 
bergen in een ongerepte natuur. Wandelen en als beloning een glas sap van 
een echte appel. Mijn vader ging voor de lol in een met water gevulde badkuip 
zitten. Eigenlijk alleen bedoeld als drinkplaats voor het vee.

Ik mocht studeren, evenals mijn 3 jongere broers. Hij moest daarvoor wel voor 
3 bazen werken. Want zijn basisinkomen was lang niet toereikend. Ik hoef niet 
meer terug naar Zwitserland. Achter de hoge gebouwen staan de koeien nu in 
megastallen. Ik denk wel met weemoed terug.

Bij het betreden van het te hoge groene gras ligt mijn overbuurman van 79 te 
slapen op zijn naar achter geklapte stoel van 13 in een dozijn. Het werd tijd om 
naar de camping te gaan. 

Tiamo





Rustpunt op Ameland
 
 Hotel Ameland is een 3-sterren hotel, 
centraal gelegen tussen het dorp Nes (10 min. 
lopen) en het brede Noordzeestrand (10 min. 
lopen), met het Nesserbos als ‘achtertuin’. 
De ideale uitvalsbasis voor uw  ets- of 
wandeltochten.
 Een royale tuin, met een ruim terras op 
de zonzijde, geven u het gevoel van rust en 
ruimte. Het vrije uitzicht versterkt dit alles. 
Vanuit de kamers met dakterras heeft u vanaf 
het terras zelfs uitzicht op duinen of het wad
en het dorp Nes.
 Eigen parkeerruimte is aanwezig. Het pand 
is eenvoudig toegangelijk voor mensen met 
een mobiele beperking.
 Kijk voor onze speciale arrangementen op: 
www.hotelameland.nl.

Strandweg 48, 9163 GN Nes
Tel. 0519-542150
Fax 0519-543106

info@hotelameland.nl
www.hotelameland.nl


