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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. 

Grensgeval

Voetbal is al jaren een sport van 2 x 11 spelers, een 
scheidsrechter en twee grensrechters. Later werden 
dat assistent-scheidsrechters, om duidelijk te maken 
dat ze meer doen dan alleen de grenzen (lijnen) 
te bewaken. Omdat de partijdige assistent in de 
ergernissen-top-3 in de voetbalsport staat, is de KNVB 
onlangs gestart met een pilot. Er worden in competitie 
drie alternatieven uitgeprobeerd. Laten we ze even 
langs lopen.  

Spelen zonder assistent-scheidsrechters. Voorstanders 
wijzen erop dat in ons omringende landen al jaren 
zonder assistent wordt gespeeld. Dus waarom niet 
hier? Kan een hoop discussie voorkomen. Maar is dat 
zo? Of richt alle discussie zich straks alleen  nog maar 
op de scheids, omdat die nu alle beslissingen zelf moet 
nemen zonder hulp? Nog los van het feit dat je zonder 
assistenten veel meer moet lopen. 

De assistent niet laten mee wisselen van speelhelft 
is de tweede onderzochte optie. Argument is dat je 
daarmee de schijn van partijdigheid kan vermijden. 
Hmm, alleen de schijn is niet voldoende toch? Waarom 
zou de assistent dan ineens wel eerlijk gaan vlaggen?

Bij de derde optie geeft de assistent alleen aan of 
de bal uit is, zonder richting aan te geven. Vraagt 
wederom meer van de scheidsrechter, en of dat dan 
meteen een verbetering is?

Zijn we dus negatief over de opties en willen we niets 
veranderen? In tegendeel. We vinden het uitstekend 
dat er nu een aantal zaken wordt onderzocht en zijn 
benieuwd naar de uitkomsten. Maar we missen één 
ding in de discussie. Als het dan zo’n grote ergernis 
is dat de assistenten partijdig vlaggen, waarom doen 
we dat dan nog? Waarom accepteren we dat van onze 
eigen assistent? Waarom veranderen we die cultuur 
niet? Kwestie van respect toch?

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 juni. Uw 

bijdragen kunt u tot 4 juni aanstaande naar het 

redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina: 
Tijdens het Sportweekend Ameland werd fanatiek getraind. Zie ook elders in dit blad (foto: Wouter Horst)
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Donderdag 10 maart

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Maandag 14 maart

Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Maandag 21 maart

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Maandag 9 april 

Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 12 april

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Verenigingskalender 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 Henk Steenhuis, Bert Kamstra en Marcel Boekholt (inval). 
Op donderdagavond is van circa 19.30 – 21.45 uur sportmasseur Peter Sulmann 
aanwezig en voor leden gratis beschikbaar

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

Heb je al een kledingpakket besteld?

In samenwerking met Sporthuis Winsum hebben we eind 2015 een heuse eigen 
kledinglijn gepresenteerd. Voor slechts honderd euro heb je onder andere een tas, 
warme jas en trainingspak. Meer weten? Ga snel naar pagina 3. 

Niemand buitenspel: samenwerking met Fonds 
Gehandicaptensport

Onze vereniging wil in 2016 aandacht vragen en geld inzamelen voor Fonds 
Gehandicaptensport. Omdat wij vinden dat niemand buitenspel mag staan, ongeacht 
of je nu een handicap hebt of niet. Ook jij kan bijdragen! Lees ook pagina 7 en 8. 

Jaarvergadering 21 maart: komt allen

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op 21 maart aanstaande. Het bestuur legt 
rekening en verantwoording af, de hoogte van de contributie wordt vastgesteld, het 
bestuur schetst de beleidsvoornemens en we zetten enkele leden in het zonnetje. 
Blader naar pagina 22 en verder voor agenda en jaarverslag.

Donderdag 12 mei 

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Zaterdag 11 juni  

NK veldvoetbal voor COVS-teams

Vrij-za-zo 13-15 januari

Technisch weekeinde Ameland

Zaterdag 21 januari

NK zaalvoetbal (Dalfsen/Zwolle)
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Nieuwe kledinglijn valt in de smaak

Eind 2015 lanceerden we als vereniging een eigen kledinglijn. In samenwerking met 
Sporthuis Winsum en met dank aan de sponsoren Hotel Ameland, John Schokker 
makelaardij en Dak Montage Noord kunnen leden voor slechts honderd euro het hele 
pakket aanschaffen. Een prachtige faciliteit voor de leden. Bovendien blijkt de kledinglijn 
in de smaak te vallen, want op trainingsavonden zien we steeds meer het nieuwe groen 
op het veld. 

Het pakket bestaat uit trainingspak, poloshirt, T-shirt, sweater, all weather jack en 
sporttas (op wieltjes). In de kleuren groen/zwart en van het merk Hummel. De kleding is 
modern en comfortabel. Los bestellen kan ook. Op deze pagina foto’s van de kleding.

Ook bestellen? Dat kan op www.covsgroningen.nl 
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Nuttige spelregelinstructie door Klaas Smith

Op verzoek van diverse leden verzorgde Klaas Smith na de training op 28 januari 
een spelregelinstructie. In ruim een uur liet Klaas de spelregels en de belangrijkste 
aandachtspunten en valkuilen de revue passeren. Een nuttige opfrisavond voor alle 
actieve scheidsrechters en rapporteurs. Zo’n twintig aanwezigen bedankten Klaas dan 
ook met een verdiend applaus.

Pubquiz: van carnaval tot David Bowie

De maandelijkse pubquiz zorgt keer op keer voor veel plezier en hilariteit. Niet alleen 
wordt de kennis van allerlei zaken getest, ook moeten de deelnemers soms flink gokken. 
In december was duo Heer & Meester (Carim Mesbah en Bart Pleiter) het sterkst, maar 
in de eerste quiz van 2016 vielen ze ver terug. Quizmaster Marc van der Haak bevroeg 
de ruim twintig deelnemers in februari onder andere over carnaval, Valentijnsdag en 
David Bowie. Het vermaledijde duo M & M (Marco Oosting en Marcel Bellinga) ging er 
weer eens met de eerste plaats vandoor. Opvallend goed scoorden Klaas Mulder en 
Robert van Dorst. Onder de teamnaam ‘Rokla’ stonden ze lang bovenaan en veroverden 
uiteindelijk plek 2.

Ook meedoen voor de eer, de (maand) prijs en vooral het plezier? 
Kom dan naar één van de volgende pubquizen en neem je (opgeladen) 
mobieltje mee.  De pubquiz is dit seizoen nog op 10 maart, 12 april en 12 mei.



  

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

Hotel ’t Gemeentehuis in Bedum
André Jutstra en Harold Walraven heten u van harte welkom in het

Café Restaurant Hotel ’t Gemeentehuis.  

André Jutstra werkt al weer 8 jaar in het hotel. Hij staat vol passie in de keuken waar uitsluitend 
met verse producten wordt gewerkt. Harold Walraven is de enthousiaste gastheer.

Het hotel, in een pand uit 1826, heeft een schitterend terras, twee zalen voor feesten;
partijen en vergaderingen. Ook heeft het hotel een restaurant waar u heerlijk kunt eten

voor een mooie prijs.  
 
 

Grotestraat 2, 9781 HC  Bedum  | T 050-3012213  | F 050-3014410 | info@hotelbedum.nl | www.hotelbedum.nl
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Jacques d’Ancona benoemd tot Bondsridder van de KNVB

Eén van onze meest trouwe en bekendste leden, Jacques d’Ancona, is dinsdag 1 
december door de KNVB tot bondsridder benoemd. Een enorme eer voor ons lid van 
verdienste, die al ruim zestig jaar lid is van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken. Het is de hoogste onderscheiding binnen de KNVB. Bondsvoorzitter Michael 
van Praag reikte de onderscheiding uit.

Op de KNVB-site lazen we het volgende: d’Ancona kreeg de onderscheiding voor zijn 
jarenlange vrijwillige inzet als onder meer arbiter, waarnemer en coach bij de KNVB. Van 
Praag roemde d’Ancona voor zijn staat van verdienste in zowel het betaald voetbal als 
het amateurvoetbal. “Ik ken niemand die zich meer dan zestig jaar op zo’n intensieve 
wijze voor het voetbal heeft ingezet. Hij heeft zoveel voor de KNVB en met name voor de 
scheidsrechters gedaan. Deze onderscheiding is Jacques meer dan gegund.”

Jacques d’Ancona: “Deze benoeming is een enorme eer. Ik heb me mijn hele leven met 
passie en plezier ingezet voor de ontwikkeling van het voetbal. Eerst als scheidsrechter, 
later ook in verschillende andere functies in het amateurvoetbal en betaald voetbal. Dit 
voelt als een enorme waardering.” (bron: www.knvb.nl).

Wij als Scheidsrechtersvereniging kunnen de mooie woorden van Van Praag alleen maar 
onderstrepen. Jacques is al ruim 60 jaar lid en nog altijd een trouw en positief-kritisch 
volger van de club. Als we een beroep op hem doen staat die altijd voor zijn vereniging 
klaar. Jacques (en partner Hans, op de foto links), van harte met deze zeer terechte 
onderscheiding. We zijn trots op je!

Foto: KNVB-media
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Ledenmutaties

We hebben de afgelopen periode de volgende nieuwe leden mogen begroeten:
Thom Winkel, Leermens
Franz Thon, Groningen
Mitchell Danhof, Ten Boer

Daarnaast hebben we als nieuwe donateurs Martin Baar en Melarno Kraan mogen 
verwelkomen. We hebben afscheid genomen van de leden Cor Keijser (gestopt), Bob Dröge 
(gestopt), Tom Verschoor (gestopt), Rutger Werkhoven (verhuisd) en Romke Hagenouw. 

Nieuwe leden Centraal Drenthe welkom geheten

Per 1 januari jl. zijn 24 leden van het per die datum opgeheven COVS Centraal Drenthe 
overgestapt naar onze vereniging. We verwelkomen hen! Begin februari hebben we een 
speciale welkomstavond georganiseerd en in ongedwongen sfeer met elkaar over het hoe 
en wat van onze vereniging én de wederzijdse verwachtingen gesproken. Dat alles onder 
het genot van een hapje en drankje. Een geslaagde avond!

De volgende leden zijn per 1 januari overgestapt naar onze vereniging: erelid Jan Regtop, 
Henk Pastoor, Jaap Woering, Pieter Wimmers, Jan Ensing, Jan Kemkers, Pieter Jan Lubberts, 
Rik Berends, Jasper Ottens, Hilko Hof, Dolf Naber, Ernst van der Hoek, Tjalling Sietzema, 
Mark van Land, Douwe Efdee, Simon Hoekstra, Max Haanstra, Klaas Jan Klooster, André 
Eleveld, Jasper Hofstee, Kevin Oort, Dogan Karacaoglan, Roy Kunstman en Tom Scheers.

Door de opheffing van Centraal Drenthe loopt ons werkgebied nu tot en met de kop van 
Drenthe (tot en met Assen). Daardoor zijn de volgende voetbalverenigingen nu ook als 
donateurvereniging aan ons verbonden: Achilles 1894, ACV, Asser Boys, BSVV, FC Assen, 
Gomos, Leo (Loon), LTC, Nieuw Roden, ONR, Roden, Rolder Boys, SV Hoogersmilde, Smilde 
94, SVDB, VAKO, Veenhuizen, Yde de Punt en ZFC Zuidlaren (waren reeds donateur bij ons). 
Welkom!

Grononingen en en en Omstrereekenkenken



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



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

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren
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Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot
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Niemand buitenspel, een jaar lang actie voor sporters met 
een handicap

Onze vereniging zet zich heel 2016 in voor Fonds Gehandicaptensport. Dat doen 

we omdat  we vinden dat iedereen, met of zonder handicap, moet kunnen sporten. 

Niemand mag buitenspel staan! Dat is ook meteen het motto van het actiejaar. 

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken wil meer bekendheid 

voor het Fonds genereren én geld inzamelen. Daarmee willen we als vereniging 

onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het motto voor 2016: Groninger 

scheidsrechters willen dat niemand buitenspel staat en staan daarom als één team 

achter sporters met een handicap!

Verspreid over 2016 wordt op verschillende manieren geld ingezameld. Daarbij doen we 
een beroep op onze leden, leden van andere scheidsrechtersverenigingen, maar ook op 
niet-leden en bedrijven. 

Zo is er een sms-actie waar iedereen aan mee kan doen. Door NIEMAND BUITENSPEL 
te SMS-en naar 4333 doneer je meteen twee euro aan het fonds. We roepen daarnaast 
onze leden op te helpen (1 avond!)  bij de landelijke collecteweek in april (zie volgende 
pagina), er wordt een online veiling met bijzondere sportattributen georganiseerd 
en tijdens clubactiviteiten wordt geld ingezameld. In 2016 mogen we als Groninger 
scheidsrechtersvereniging het NK veldvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen 
organiseren. Dat toernooi wordt 11 juni 2016 op sportpark Corpus den Hoorn in 
Groningen gehouden. Tijdens dat toernooi wordt een verloting ten bate van het fonds 
gehouden en wordt aan alle deelnemende teams een bijdrage gevraagd. Verder doneert 
de scheidsrechtersvereniging 2 euro van elk verkocht kledingpakket aan het fonds en zal 
in oktober nog een verrassende actie op touw worden gezet.

Fonds Gehandicaptensport

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, 
extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas niet vanzelfsprekend. 
Daarom staat Fonds 
Gehandicaptensport als één 
team achter de sporters met 
een handicap en heeft het 
als missie ervoor te zorgen 
dat ook mensen met een 
lichamelijke, zintuigelijke en/
of verstandelijke handicap 
in Nederland structureel 
kunnen sporten. Fonds 
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Gehandicaptensport werkt hier hard aan door middel van het geven van voorlichting, 
het werven van (financiële) middelen en het toekennen van subsidies aan de doelgroep. 
Kijk voor meer informatie op www.fondsgehandicaptensport.nl.

SMS en doneer twee euro

We roepen iedere lezer op iets te doneren aan Fonds Gehandicaptensport. Dat mag ook 
een klein bedrag zijn, vele kleine beetjes maken ook een mooi bedrag. 
Via www.covsgroningen.nl kun je vinden hoe je zelf een bedrag naar keuze kunt 
doneren. Doen! Je kunt ook eenmalig twee euro bijdragen door een SMS te sturen met 
de tekst NIEMAND BUITENSPEL naar nummer 4333. Alvast bedankt! 

Gezocht collectanten voor één avondje

Eén van de manieren waarop we in 2016 een bijdrage willen leveren aan Fonds 
Gehandicaptensport is het meedoen aan de landelijke collecteweek, van 10-16 april 
2016. Wij willen met zoveel mogelijk leden die week collecteren. Het Fonds zorgt voor 
collectantenpasje, collectebus en alle benodigde info. Bovendien zullen we een avond 
organiseren waarin het hoe en wat nader wordt toegelicht. Wat we vragen is jouw 
aanwezigheid bij die avond én daarnaast (minimaal) één avondje collecteren, gewoon 
bij jou in de buurt. Help onze actie en vooral, help sporters met een handicap. En geef 
je nu op als collectant door je naam te mailen naar covsgroningen@gmail.com. Graag 
daarbij aangeven waar (welke buurt/wijk/plaats) je graag zou willen collecteren en op 
welke dag/dagen je dat wilt doen. Samen sterk voor Fonds Gehandicaptensport!

Fotograaf Ben Verbeek Fotograaf Cees Bakker
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Sportvriend Piet Plant 
overleden

21 januari is op 83-jarige leeftijd Piet Plant 
overleden. Oud-scheidsrechter, rapporteur 
en docent. En tevens tot voor slechts 
enkele jaren geleden voorzitter van onze 
zustervereniging COVS Oost Groningen. Piet 
had in zijn verschillende functies een goede 
band met onze vereniging, en was onder 
andere lid van onze 50 euroclub en was 
donateur.

Piet was in zijn werkzame leven 
schoolmeester en ook in het 
scheidsrechterswezen gebruikte hij die 
vaardigheden. Hij was recht door zee, 
direct, maar ook gevoelig en sociaal. Hij 
stond voor de COVS en voor de individuele 
scheidsrechter. Een echte trouwe 
bondgenoot. 

De drukbezochte afscheidsplechtigheid in Winschoten was indrukwekkend en helemaal 
in de stijl van Piet. We zullen hem met warmte herinneren.

Bertus Spijkerman en Ab Hilbrants overleden

Op 28 januari is Ab Hilbrants overleden. Oud-lid van onze vereniging en de laatste jaren 
onder andere actief als scheidsrechtersbegeleider bij Be Quick. Vele scheidsrechters 
kennen hem ook nog als scheidsrechtersbegeleider bij het befaamde eurovoetbal. Ab is 
85 jaar geworden. We wensen Mia en de kinderen veel sterkte.

8 februari is Bertus Spijkerman overleden. De inwoner van Staphorst was bekend 
in Zuidwest-Drenthe en in de Kop van Overijssel. Spijkerman was jarenlang actief 
als secretaris van COVS Meppel en als bestuurslid van COVS Noord. Ook was hij zelf 
scheidsrechter. Tot vorig jaar floot hij nog zelf. Rust zacht.
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Voetballers komen net tekort in finale NK zaalvoetbal

Ons eigen voetbalteam had het op 16 januari bijna voor elkaar; na het winnen van het 
NK veldvoetbal afgelopen zomer was ook de Nederlandse titel in de zaal dichtbij. In de 
finale kwamen de mannen van trainer Harold Basstra en leidster Marije Deuring echter 
net tekort. De tweede plaats is echter een prestatie van formaat. Klasse mannen!

Na een goede voorbereiding, met twee trainingen, het toernooi om de Hogeland Cup 
en een oefenwedstrijd tegen Loppersum 3, was REF United helemaal klaar voor het 
NK op 16 januari. Ook dit jaar konden we weer met een jonge, gemotiveerde ploeg 
meedoen, bestaande uit Koen, Danny, Jurjen, Mélarno, Adem, Sander, Derk, Jan-Willem 
en Bart. De begeleiding bestond uit Harold, Sam, Marije en ook Carim en fotografe Lydia 
waren meegereisd. Al op vrijdag vertrok de ploeg van REF United naar Limburg voor 
een ontspannen middagje en avond Maastricht. Doordat er ’s ochtends nog slechts tien 
minuutjes gereden hoefde te worden naar de sporthal in Geleen, stond de ploeg fris aan 
de start.

In de poule werd eerst tweemaal gelijk gespeeld. Tegen titelverdediger Boxmeer-Cuijk 
werd het 2-2 (doelpunten Sander en Koen), terwijl het tegen Tilburg, na een snelle 2-0 
achterstand, 3-3 werd. Doelpunten in deze wedstrijd door Danny en tweemaal Jan-
Willem. De laatste poulewedstrijd moest worden gewonnen. Dat lukte overtuigend, 
want door doelpunten van Mélarno en driemaal Bart werd het 4-0 tegen Amsterdam. 
In de halve finale werd Oss-Uden met 2-0 verslagen, dankzij twee doelpunten van Bart. 
Finale!

Deze finale zou worden gespeeld tegen Nijverdal, dat in de andere halve finale 
verrassend won na strafschoppen van Boxmeer-Cuijk. Waar in de halve finale de 

Sander, Adem en Mélarno zijn tevreden met de 2e plaats





IInnnnnnn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaaaren eeeeeennnnnnnnnnn wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllcccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllll

GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET 
UW DETAILLIST

Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.
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puzzelstukjes steeds net goed vielen, was dit in de finale helaas net andersom. De sterke 
spits van Nijverdal bleek lastig te bespelen en hij stelde zijn teamgenoten in staat om uit 
te halen. Na drie vrijwel identieke doelpunten stond het dan na twaalf minuten ook 3-0 
voor Nijverdal. Om toch nog kansen te houden, werd er snel aanvallend gewisseld. Dit 
resulteerde in de vijftiende en zestiende minuut in twee goals, gemaakt door Mélarno 
en Koen. De hoop was opeens terug en REF United begon nu echt weer te voetballen. 
Kans na kans werd er nog gecreëerd in de laatste vier minuten. Koen was er nog dichtbij, 
Mélarno mikte net naast de paal met een geniaal hakballetje en ook doelman Adem 
schoot twee keer net naast na mee te zijn opgekomen. Maar helaas viel de gelijkmaker 
niet. 

Na de prijsuitreiking werd de lange terugreis naar huis van 330 kilometer door de 
sneeuw weer gemaakt. Tot slot hierbij nog de eindstand:
1. Nijverdal
2. Groningen
3. Oss-Uden
4. Boxmeer-Cuijk
5. Sittard-Geleen
6. Amsterdam
7. Tilburg
8. Drachten (tevens winnaar fair play prijs).

Op deze pagina’s ook een impressie in beeld, met dank aan Lydia Dekens. 
Op www.covsgroningen.nl een uitgebreider verslag van Marije Deuring en foto’s van Lydia.

Aanvoerder Sander Eisinga dankt 
de organisatie. Links voorzitter Pol 
Hinke van COVS Nederland.

Staand vlnr Sam Dröge, Jurjen Kaper, Danny Kempinga, 
Derk Hofman, Jan Willem Bouw, Marije Deuring en Harold 
Basstra. Gehurkt vlnr Bart Pleiter, Sander Eisinga, Adem 
Secer, Koen van der Laan, Mélarno Kraan en Carim Mesbah
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Reanimatietraining opnieuw nuttig

De reanimatietraining op 22 februari bleek voor de tien deelnemers ook dit jaar zeer 
nuttig. Naast de theorie werd er volop geoefend. Aan het einde van de avond bleek dat 
alle deelnemers het officiële certificaat hadden behaald. Hulde!

Steun sporters met een handicap

en SMS nu  NIEMAND BUITENSPEL  naar 4333 

en doneer zo eenmalig 2 euro aan Fonds Gehandicaptensport. 

Gewoon doen!

Videofeedback kan je prestaties verbeteren

Ook dit jaar gaan we door met het project videofeedback. Wil je geconfronteerd worden 
met je eigen prestaties op het veld? Dat kan! Je wordt de gehele wedstrijd gefilmd, krijgt 
na afloop een linkje naar een digitale omgeving waar je de opname kunt vinden en we 
geven aan wat ‘ons’ opviel. Buitengewoon leerzaam, is de ervaring inmiddels. Meer 
weten of aanmelden voor deze gratis faciliteit? Neem dan even contact op met Marc van 
der Haak (zie colofon) of mail naar covsgroningen@gmail.com. 

Volg ons op twitter en facebook

De Aftrap verschijnt viermaal per jaar en biedt een mooi kijkje in ons verenigingsleven. 
Voor de actualiteit kun je echter ook regelmatig onze website www.covsgroningen.nl 
checken en ons volgen op facebook (www.facebook.com/covsgroningen) en 
twitter (@COVSGroningen). 
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016

De strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap is toe aan de ontknoping. Wie 
kan op 21 maart (tijdens de jaarvergadering) de bijbehorende bokaal in ontvangst nemen?

Bij het naderen van de inleverdatum was het aantal inzendingen van ronde 4 en 5 nog 
gering. De moeilijkheidsgraad van ronde 4 was kennelijk hoog, want met name in die 
ronde werden veel foute antwoorden gegeven. Zie op de site de uitleg over deze vragen 
en antwoorden. 

De antwoorden van ronde 4 waren als volgt : 1-D, 2-D, 3-C, 4-B en 5-B.

En de antwoorden van ronde 5: 1-A, 2-A, 3-A, 4-B en 5-A.

Omdat ik verwacht dat er nog wel wat antwoorden binnen zullen komen, kunnen 
de maandwinnaars van ronde 4 en 5 nog niet bekend worden gemaakt. Wel zijn de 
winnaars van ronde 2 en 3  nu bekend, dat zijn na loting Carim Mesbah en Bert Volders. 
Proficiat heren.

Hieronder volgen de vragen voor ronde 6 (februari/maart): 

Vraag 1) Bij een schot op doel dreigt de bal hoog in het verlaten doel van partij 

A te gaan, omdat de doelverdediger een aantal meter voor zijn doel staat. Een 

wisselspeler van partij A, die in de buurt van het doel aan het warmlopen is, ziet 

het gevaar, loopt het doelgebied in en kopt de bal over het doel. Wat moet de 

scheidsrechter beslissen?

a.  Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een gele kaart tonen.
b.  Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een rode kaart tonen.
c.  De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel laten hervatten met een indirecte 

vrije schop voor de tegenpartij op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de 
doellijn, het dichtst gelegen bij de plaats van de overtreding.

d.  De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel hervatten met een 
scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het 
dichtst gelegen bij de plaats van de overtreding. 

Aan wie mag Klaas Smith 21 maart de 
Roedersbokaal uitreiken?
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Vraag 2) Bij het wegkoppen van een hoge voorzet komen twee verdedigers van 

team A ter hoogte van de strafschopstip met de hoofden tegen elkaar en blijven 

op de grond liggen. De scheidsrechter fluit onmiddellijk af en staat verzorging toe 

in het speelveld. Hoe moet de scheidsrechter het spel voortzetten als de spelers 

na behandeling weer verder kunnen?

a.  Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 
Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer terug in het 
speelveld.

b.  Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers met de hoofden tegen elkaar 
kwamen. Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer terug 
in het speelveld.

c.  De spelers mogen op het speelveld blijven en de scheidsrechter hervat het spel 
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken.

d.  De spelers mogen op het speelveld blijven en de scheidsrechter hervat het spel 
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers met de hoofden tegen 
elkaar kwamen.

Vraag 3) Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel in het spel brengen. 

Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen, 

wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een 

beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft de speler 

een elleboogstoot tegen diens borst. De scheidsrechter heeft alles gezien en 

onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?

a.  Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een 
strafschop.

b.  Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor de tegenpartij van de doelverdediger.

c.  Hij toont de doelverdediger de rode kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal.

d.  Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor het team van deze doelverdediger.



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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Vraag 4) Bij een bekerwedstrijd moet de beslissing vallen door het nemen van 

strafschoppen. Uit de derde strafschop wordt gescoord en de scheidsrechter 

kent het doelpunt toe. De doelverdediger is het niet eens met deze beslissing 

omdat hij van mening is dat de bal de doellijn niet volledig heeft gepasseerd en 

hij beledigt de scheidsrechter. De scheidsrechter toont hem de rode kaart.  Mag 

de doelverdediger nu worden vervangen door de reservedoelman die nog op de 

bank zit? 

a.  Ja, een doelverdediger mag altijd tijdens een strafschoppenserie worden 
vervangen door een reservedoelman die op de bank zit.

b.  Ja, dit mag mits deze reservedoelman vermeld staat op het wedstrijdformulier.
c.  Ja, dit mag mits er tijdens de wedstrijd nog niet drie keer gewisseld werd.
d.  Nee, hij mag alleen worden vervangen door een andere deelnemer aan de 

strafschoppenserie.

Vraag 5) Een verdediger verlaat het speelveld zonder toestemming van de 

scheidsrechter door in de buurt van de hoekvlag snel over de zijlijn te stappen, 

omdat hij van mening is dat hij dan niet mee wordt beoordeeld bij een dreigende 

buitenspelsituatie.  Wat staat er in de spelregels m.b.t. deze situatie?

a.  Een verdediger die het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de 
scheidsrechter, wordt geacht zich op de zijlijn te bevinden, maar alleen als hij dit 
doet om van schoeisel te wisselen.

b.  Een verdediger die het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de 
scheidsrechter, wordt geacht zich op de zijlijn te bevinden, maar alleen als hij dit 
doet om verzorgd te worden.

c.  Een verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld bij de zijlijn verlaat 
zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich in deze situatie 
buiten het speelveld te bevinden.

d.  Een verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld bij de zijlijn verlaat 
zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich in deze situatie op 
de zijlijn te bevinden.

Antwoorden voor deze ronde graag inzenden voor 15 maart 2016 via 
www.covsgroningen.nl, via mail naar klaassmithuq@gmail.com of per post naar 
Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Succes!

Klaas Smith
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Sportieve en smakelijke start van 2016

De informele nieuwjaarsinstuif op 2 januari in het GRC-clubhuis was een prima start van 
het nieuwe verenigingsjaar. De ruim vijftig aanwezigen genoten van de lekkere snert 
(met dank aan Roel Bellinga), wensten elkaar het beste voor het nieuwe jaar en keken 
nog even terug. 

Voorzitter Robert van Dorst stelde in zijn speech dat we kunnen terugkijken op een 
goed verenigingsjaar en keek ook vooruit naar de organisatie van het NK veldvoetbal. Hij 
sprak zijn zorgen uit over het geringe aantal rapporten dat scheidsrechters nog krijgen 
en over de gevolgen van de nieuwe scheidsrechterspiramide. Verder maakte hij bekend 
dat we ons in 2016 gaan inzetten voor Fonds Gehandicaptensport.

Namens het opgeheven COVS Centraal Drenthe bood Pieter Wimmers symbolisch een 
trainingsjack van de oude vereniging aan. Hij sprak zijn dank uit voor het warme welkom 
bij de voor hem nieuwe vereniging.

Voorafgaand aan de instuif toonden zestien leden zich van hun sportieve kant door mee 
te doen aan de nieuwjaarstraining.

Al met al een geslaagde start van 2016!
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Sportweekend Ameland blijft ijzersterke formule

Het was alweer het achttiende technische weekeinde in successie en opnieuw kunnen 
we terugkijken op een zeer geslaagd weekeinde. Een ijzersterke formule dus! Er werd 
door de bijna veertig deelnemers in prima omstandigheden gewerkt aan een goede 
voorbereiding op de tweede seizoenshelft.

Marc van der Haak en Marcel Boekholt hadden een prima programma samengesteld. 
Er werd op alle dagen goed getraind onder leiding van Bert en Henk, er was op vrijdag 
en zondag een pittige fietstocht, en op zaterdag kon er gekozen worden tussen 
mountainbiken of een extra training. De niet-trainende leden maakten wandelingen. 

Volgend jaar mee naar Ameland? Ga sparen

Wil je in januari 2017 mee naar Ameland. Ga dan nu sparen, zodat je eind 2016 het 
inschrijfgeld van circa 175 euro al bijeen hebt. Sparen kan via onze vereniging en 
verplicht tot niets. Ga je uiteindelijk toch niet mee, dan krijg je het gespaarde geld 
gewoon overgemaakt. Zie onze site!

Theo Kok, 
alias Ali B

Henk de Wit voert het 
peloton aan

De winnaars  van de 
quizzen, vlnr Theo Kok,
Marc van der Haak, 
Marcel Boekholt en 
Bart Pleiter
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In hotel Ameland nam Klaas Smith de spelregels door, was er een sportquiz en op 
zaterdagavond een ouderwetse pubquiz. Nadat alle resultaten van de quizzen waren 
opgeteld, bleek het groepje van Marcel Boekholt, Bart Pleiter en Theo Kok de hoofdprijs 
te hebben gewonnen. 

Kortom, een prima weekeinde. Op naar editie 19! Marco & Simona en hun crew van hotel 
Ameland bedankt voor de gastvrijheid en gezelligheid. Tot volgend jaar!

Op www.covsgroningen.nl een uitgebreider verslag en fotoreportage. Ook op deze 
pagina’s al enkele foto’s, met dank aan Wouter Horst.

Patrick Elzer ging snel 
van start en krijgt 

een erehaag

Staand vlnr Bert, Wouter, 
Peter, Tonnie, Albert en 
zittend Jacob, Auke, Marcel, 
Robert en Klaas

De perfecte trainingsomstandigheden



SMS: woz 

[postcode] [huisnummer] 

[woz-waarde] 

naar 2400 

of ga naar 

www.bezwaarwozwaarde.nl

WOZ-waarde te hoog 

u te veel 
belasting?
 
Samen halen  
we terug waar  
ú recht op heeft.
 

KOSTELOOS!

WOZ-waarde te hoog 

u te veel 
belasting?
 
Samen halen  
we terug waar  
ú recht op heeft.
 

KOSTELOOS!

en betaalt



KEUKENMONTAGE
INTERIEURBOUW

WONING - PROJECT STOFFERING
Zwagemaker MTI

Ter Steeghe Ring 89 
3331 LX Zwijndrecht

Tel : 078-6128778
Fax : 078-6126393

Mobiel : 06-51350405
info@zwagemakerinterieurbouw.nl
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Lief-en-leed-pot voor alle trainende leden

De trainingsgroep heeft al sinds jaar en dag een spaarpotje van waar uit men bij ‘lief’ of 
‘leed’ een attentie kan verzorgen. Denk aan zware blessures, geboortes, huwelijken et 
cetera. Bovendien wordt uit dat potje aan het einde van het jaar een hapje en drankje 
geregeld. Voor een heel seizoen bedraagt de inleg dertig euro.

Je kunt op de trainingsavonden je inleg contant kwijt bij Bert Kamstra. Het mag in kleine 
porties of in één keer het hele bedrag. Maak je het liever over per bank dan kan dat op 
NL51INGB0002544770 ten name van A. Kamstra in Groningen, onder vermelding van lief 
en leed-pot. En nu hopen op veel ‘lief’ en weinig ‘leed’!

Zorg voor een tijdige betaling van je contributie….
Bij het lidmaatschap hoort onder andere de jaarlijkse betaling van je contributie. Die 
is voor dit jaar door de jaarvergadering vastgesteld op 49 euro (en voor bestaande 
‘gevallen’ van niet-actieve leden op 43 euro). Leden die op 1 januari 2016 jonger dan 22 
jaar zijn krijgen elf euro korting. Dit heeft te maken met een lagere afdracht aan COVS 
Nederland. Om de inning van de contributie soepel te laten verlopen, heeft het bestuur, 
met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, de volgende contributieregeling 
opgesteld.

Er zijn drie manieren om te betalen:

1.  per machtiging tot automatische incasso. Jouw contributie wordt dan medio mei 
van je rekening afgeschreven, of – indien je voor twee termijnen hebt gekozen 
– eind april en eind juni. Je hoeft dus niets te doen! Ben je al lid en wil je alsnog 
machtigen? Vul dan op de site het machtigingsformulier in.

2. je kunt ook zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL52INGB0001200817 t.n.v. penningmeester Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. Indien je dit doet voor 1 april, bespaar je jezelf daarmee 
administratiekosten.

3.  je wacht de brief met nota van de penningmeester af. Deze worden medio april 
verstuurd. Je wordt dan verzocht voor de aangegeven datum te voldoen. Bij deze 
manier van betalen wordt vijf euro aan administratiekosten in rekening gebracht. 
Dit bedrag is bij de contributie opgeteld.

Mocht je om wat voor reden ook problemen hebben met het kunnen betalen van de 
contributie, dan is een betalingsregeling bespreekbaar.  Neem in dat geval even contact 
op met het bestuur. Kijk voor de volledige contributieregeling ook op
www.covsgroningen.nl onder de menuknop leden. 



Een opgave de begroting sluitend te krijgen? 

Toe aan nieuwe tenues?

Gemakkelijk sportartikelen bestellen?

Bel of mail:

Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist

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

SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw

vereniging

VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

steenhuis@sporthuiswinsum.nl

�HOGE KORTINGEN

�GROTE VOORRAAD

�HOGE KWALITEIT

�SNELLE LEVERING

�CLUBUNIFORMITEIT

VOOR ALLE
GROTE MERKEN



Sponsor
zoekt

vereniging

INFORMEER BIJ 
STEENHUIS@SPORTHUISWINSUM.NL

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

www.sporthuiswinsum.nl

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

Bonussysteem voor
extra sponsoring

Online bestellen

Online 
ledenshop

Beste club,

Is uw club dringend toe aan nieuwe tenues? 

Is het ieder jaar weer een flinke opgave om de

begroting sluitend te krijgen?

En wilt u ook meer overzicht en gemak bij het bestellen 

van uw sportartikelen?

Laten wij u dan een fantastisch aanbod doen!

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

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

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

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

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

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

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

sponsorbijdrage oplopen.

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

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

Meer informatie vindt u ook op www.sporthuiswinsum.nl.



DeAftrap Jaargang 36, nummer 1    (Maart 2016)

20 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Van de bestuurstafel

2016 is in vliegende vaart van start gegaan voor onze vereniging. De nieuwe kledinglijn, 
de samenwerking met Fonds Gehandicaptensport, de instuif, een spelregelavond, de 
hervatting van de trainingen, het technisch weekeinde, de seniorensoos, de pubquiz, 
de 2e plek van ons zaalvoetbalteam, een welkomstavond voor de nieuwe leden van 
Centraal Drenthe, een spelregelactiviteit bij vv Harkstede, het bezoeken van twee 
scheidsrechterscursussen, de reanimatietraining… En dan vergeten we nog dat ‘ons’ 
GRC-clubhuis inmiddels twee maatwerkbijeenkomsten van de KNVB in huis heeft gehad.

Evert uit bestuur

Niet alleen met activiteiten is het druk geweest. Bestuurlijk zijn we met de 
voorbereidingen voor de jaarvergadering bezig. Kom vooral op 21 maart naar de 
vergadering en laat horen wat jouw mening is over bijvoorbeeld het bestuursbeleid. 
Bovendien zetten we een aantal leden op bijzondere wijze in het zonnetje. We nemen 
21 maart helaas afscheid van bestuurslid Evert IJspeert. Evert heeft te kennen gegeven 
er na zes jaar mee te willen stoppen, maar op andere vlakken (videofeedback, spelregels 
et cetera) wel actief te willen blijven. Evert, we vinden het jammer dat je stopt met het 
bestuurswerk en zijn blij dat je wel wilt blijven inzetten voor de arbitrage. Dank voor 
jouw bijdragen de afgelopen zes jaar! Over de opvolging van Evert gaan we na de 
jaarvergadering in het bestuur verder praten. 

Piramide en aantal rapporten

Richting COVS en KNVB hebben we onze zorgen uitgesproken over de gevolgen van 
de scheidsrechterspiramide. Met name de wijzigingen in wedstrijdpakketten, de 
veranderingen voor de jeugd en het niet kunnen promoveren in een aantal groepen 
baart ons zorgen. COVS Nederland heeft het signaal ter harte genomen. Verder 
hebben we bij de COVS en KNVB aangekaart dat we het niet acceptabel vinden dat 
scheidsrechters slechts twee of drie rapporten per seizoen krijgen. In het kader van 
kwaliteit en met oog op een eerlijke promotie/degradatie kan dat echt niet. We wachten 
de reacties nog even af.

Assistent-scheidsrechters

Op een ander punt, de pilots met een andere rol voor de clubgebonden 
assistent-scheidsrechter, zijn we benieuwd naar de uitkomsten. Het is 
goed dat het onderzocht wordt, hoewel we sceptisch zijn of één van de 
onderzochte alternatieven een echte oplossing is. We houden de vinger 
aan de pols.

Evert IJspeert
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NK op 11 juni

Sander Eisinga, Marja Adema en Marije Deuring zijn druk bezig met de voorbereidingen 
voor de organisatie van het NK veldvoetbal, 11 juni op Corpus den Hoorn. Noteer alvast 
de datum.

Niemand buitenspel

Tot slot ook op deze plek een oproep bij te dragen aan Fonds Gehandicaptensport, zie 
ook elders in dit blad. SMS bijvoorbeeld NIEMAND BUITENSPEL naar 4333 en doneer zo 
eenmalig 2 euro. Gewoon even doen!

Graag tot bij de jaarvergadering op 21 maart.

Marcel Bellinga, secretaris

Wist je dat…?

… Thom Winkel onlangs bij GVVV – HHC Hardenberg zijn debuut in de topklasse 
maakte?

… hij na 20 minuten voor de geblesseerde scheidsrechter mocht invallen?
… Paul L. laatst vertelde geel te hebben gegeven na een indirecte doelschop?
. . . wij benieuwd zijn hoe zo’n doelschop eruit ziet?
. . . ene Rik B. voor de training zijn kleren op de verwarming legt?

De jeugd heeft de 
toekomst

Verschillende voetbalvereni-
gingen kunnen sinds kort 
beschikken over nieuwe 
lichtingen jeugdige scheids-
rechters. Zo waren ‘onze’ Klaas Smith en Henk Steenhuis actief in de scholing van pu-
pillen-scheidsrechters bij Bedum, Peize en Lycurgus/Gruno. Op West End (de thuisbasis 
van Lycurgus en Gruno) werden negentien pupillen-scheidsrechters opgeleid. De groep 
werd door Henk Steenhuis geroemd om de inzet en discipline. Ook in Peize was Henk 
actief, en leidde achttien scheidsrechters op voor Peize en ONR. Alle geslaagden van 
harte gefeliciteerd en veel plezier op de velden. 
Op de foto de geslaagde scheidsen van Peize en ONR.
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Kom 21 maart naar de jaarvergadering

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Deze wordt op maandag 21 maart gehouden in het GRC-clubhuis. Aanvang 20.00 

uur, ontvangst vanaf 19.30 uur. Alle vergaderstukken (agenda, jaarverslag en 

notulen vorige vergadering) kun je vinden op www.covsgroningen.nl. Op deze en 

volgende pagina’s staan de agenda en het algemeen jaarverslag 2015 eveneens. 

De agenda:

01. Opening door de voorzitter R.F. van Dorst

02. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 maart 2015 door Evert IJspeert.
 Notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl, of vraag ze per mail op via  

covsgroningen@gmail.com

04. Jaarverslag 2015 van secretaris Marcel Bellinga 
 Zie hiervoor De Aftrap nummer 1 (maart 2016) of kijk op www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2015 van penningmeester Marcel Boekholt
 Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar 

aanvragen bij de penningmeester. Op 21 maart ligt het ter inzage. Eventuele vragen 
uiterlijk vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen: postbus 6039, 9702 HA 
Groningen of covsgroningen@gmail.com.

06.  Verslag van de kascommissie

07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08. Vaststellen begroting 2016 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)

09.  Vaststellen contributie 2017
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 met één euro te verhogen en vast te 

stellen op 50 euro en voor (bestaande) niet-actieve leden op 44 euro.

10. Vaststellen minimum donaties 2017
 Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2017 ongewijzigd vast te stellen op 25 

euro voor verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs.   



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

050 820 09 35  -  www.chrisslagermakelaardij.nl

debiteurenbeheer en incasso

Molenweg 5
9781 GL Bedum
050 820 09 39
06 44 62 71 73

info@rdeni.nl
www.rdeni.nl



De Gele Klap

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616
info@zijlschilderwerken.nl
www.zijlschilderwerken.nl

'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1
c
  9781 GL Bedum

050-3012382

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

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

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

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

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

De Gele Klap, uw adres voor:

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

Ontwerp en opmaak van o.a.
Advertenties - Huisstijl - Nieuwsbrief - Magazine - Website

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

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

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

Molenweg 5 - Bedum - 050 - 3011558

www.medemaadministratie.nl

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

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

Dansschool
Marijke

Dansschool
Marijke

O
p t

im
a a

lD
e s

ig
n -

20
14

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

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b

9781 GK Bedum

tel: 050-3010375

Partyservice Catering

Stiekema
Molenweg 7, 9781 GL Bedum, T 050-3012291

www.chrisslagermakelaardij.nl

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

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30  13 775

www.dijkvastgoed.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 16 153

www.dijkvastgoed.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 16 153

www.dijkvastgoed.nl

Financiële Zorgverlening
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11. Bestuursbeleid

12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
 Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Robert van Dorst (voorzitter) en Marcel 

Boekholt (penningmeester). Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Evert IJspeert. 
(Tegen-)kandidaten kunnen tot zeven dagen voor aanvang van de vergadering 
worden ingediend. Deze kandidaatstelling dient aangetekend te worden gezonden 
aan de secretaris. Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te verklaren een eventuele 
benoeming te aanvaarden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te worden 
gesteund door minimaal 25 stemgerechtigde leden.

14. Benoeming leden diverse commissies
 Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:

- technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis (trainers), Marc van der Haak, 
Marcel Boekholt (beiden technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken)

- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen, 
Wouter Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak 

- commerciële commissie: Henk Steenhuis  
- kascommissie: Bert Volders, Marco Oosting en Wouter Horst. Vacature voor twee 

reserves    
- Daarnaast is een ad hoc commissie bezig met de organisatie van het NK 

veldvoetbal 2016, bestaande uit Marije Deuring, Marja Adema en Sander Eisinga.

15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris

Het bestuur in maart 
2015 bijeen
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Fluitend door het leven!

Algemeen jaarverslag 2015 - Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Wat is het hoogtepunt van het verenigingsjaar 2015? Lastig kiezen, want op 
verschillende fronten weten we in 2015 resultaat te boeken. Zo gaat het project 
videofeedback vliegend van start, beginnen we met een maandelijkse pubquiz en 
beleven we de officiële ‘heropening’ van het vernieuwde sportpark Corpus den Hoorn. 
Maar ook de boeiende clubavond met Gerard Kemkers, het technisch weekeinde 
Ameland en de gezamenlijke busreis naar de historische bekerfinale van FC Groningen 
zijn onvergetelijk. Bovendien lanceren we een eigen kledinglijn én presteert ons 
voetbalteam voortreffelijk met het winnen van het NK veldvoetbal en twee fair 
play prijzen (veld en zaal). Ook individueel is het een bijzonder jaar, met Koninklijke 
onderscheidingen voor Roel Bellinga en Bert Kamstra, de benoeming tot bondsridder 
van Jacques d’Ancona, het debuut in het betaalde voetbal voor Christian Mulder en 
tal van mooie promoties. Niet voor niets is het motto dat we gebruiken in onze acties 
rondom de Week van de Scheidsrechter ‘Fluitend door het leven!’. Dat kan voor onze 
vereniging in 2015 zeker worden gezegd.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur blijft in 2015 opnieuw ongewijzigd. Na de jaarvergadering van 23 maart ziet 
het er als volgt uit (tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Marcel Boekholt, penningmeester (2012)
Martin Schipper, vice-voorzitter (bestuur sinds 1997, penningmeester van 2010 tot 2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marc van der Haak, portefeuillehouder werving & behoud én speciale projecten (vanaf 
mei 2012 aspirant, benoemd in 2013).

Samenstelling commissies

De commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Alfons de Graaf (trainers), 

Marc van der Haak en Marcel Boekholt (beide technisch weekeinde) en Marije 
Deuring (voetbalzaken);

- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen, Wouter 
Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak

- commerciële commissie: Henk Steenhuis 
- kascommissie: Ate Jongeling, Bert Volders, Marco Oosting en reserve Wouter Horst. 
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De ontspanningscommissie wordt tot nader orde opgeheven, de redactiecommissie 
omgevormd tot communicatiecommissie. Daarnaast is tot medio 2016 een tijdelijke 
organisatiecommissie voor het NK veldvoetbal 2016 actief, met daarin Marije Deuring, 
Sander Eisinga en Marja Adema. 

Project videofeedback

Op 15 maart beleven we een belangrijke primeur, 
want dan gaat het project videofeedback van start. 
Initiatiefnemer Marc van der Haak volgt met de camera 
scheidsrechter Jan-Willem Bouw bij de wedstrijd 
Muntendam – Lewenborg. Daarmee komt een belangrijke 
wens uit, want we denken dat we met het project een 
belangrijke faciliteit voor leden kunnen bieden. En 
dat blijkt, want er is veel belangstelling om gefilmd te 
worden. In de loop van het jaar gaan we nog tal van 
keren met de camera op pad en wordt het project en de 
werkwijze verder verfijnd en uitgewerkt in een handig 
draaiboek. Ook de media tonen belangstelling. Naast 
Marc gaat ook Evert IJspeert een aantal keren pad met de 
camera.

Fluitend door het leven

De Week van de Scheidsrechter van 3-11 oktober 2015 wordt door ons aangegrepen 
opnieuw aandacht te vragen voor het belang van respect en fair play. In een pamflet 
aan clubs en media geven we aan positief te zijn over de ontwikkelingen, maar stellen 
we tevens dat we er nog niet zijn. Daarom doen we oproep aan alle voetballiefhebbers: 
‘Vlag eerlijk, zorg voor neutrale berichten op de clubsite, accepteer geen verbaal 
of fysiek geweld van je medespeler of clublid, geef zelf het goede voorbeeld. En 
vooral, accepteer als iemand kennelijk in de fout gaat. Als we dat met elkaar kunnen 
bewerkstelligen, dan kunnen we over een poosje allemaal fluitend door het leven!’ De 
oproep krijgt veel aandacht van de media en wordt door 
verschillende verenigingen gedeeld via 
sites en social media. 

Tegelijk spreken we onze waardering uit 
richting alle leden door middel van een 
ansichtkaart met dezelfde titel: Fluitend 
door het leven!

poosje a e aa u te d doo et e e ! De
n wordt door 
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Fair play prijs voor De Wilper Boys

Tijdens de clubavond met Gerard Kemkers op 2 november reikt Evert IJspeert de fair 
play prijs 2014-2015 uit aan De Wilper Boys. Het is al de tweede keer dat ze de prijs 
winnen. Kennelijk zit het daar wel goed met sportiviteit. Ook in het klassement van heel 
district Noord eindigen ze als eerste. Tweede en derde in ons klassement worden de 
stadse clubs OZW en FC Lewenborg. In het kader van respect en fair play hechten we 
veel waarde aan de prijs, die bestaat uit een wedstrijdbal, vlaggetjes, een oorkonde en 
eeuwige roem.

Winnen kan ook sportief: REF United wint NK 

Dat winnen ook op een sportieve manier kan, bewijst ons eigen voetbalteam op 
zaterdag 13 juni. Onder leiding van coach Johan Wardenier worden de mannen van 
REF United Nederlands kampioen veldvoetbal voor COVS-teams. Alle poulewedstrijden 
worden gewonnen, en ook de halve finale tegen Amsterdam is een prooi voor ons. In de 
finale blijft het gelijk en worden de strafschoppen beter genomen. Naast de titel blijkt 
ook de fair play prijs voor Groningen. Overigens reist ons team per bus samen met het 
als derde eindigende Drachten naar Gorinchem. Bij thuiskomst wordt het team in het 
GRC-clubhuis getrakteerd op een Chinees buffet.  

In januari al laten onze voetballers zien sportief te zijn, want ook op het NK zaalvoetbal 
op 17 januari veroveren we de fair play prijs. Verder dan een vijfde plaats in de zaal 
komen onze jongens echter niet.

Dolle vreugde na de beslissende strafschop, REF United is 
Nederlands Kampioen



info@gertzijlstra.nl  |  06 18 424 116 www.gertzijlstra.nlinfo@gertzijlstra.nl |  06 18 424 116 www.gertzijlstra.nl

Verbouwingen

Onderhoud

Renovatie

Interieurbouw    

Nieuwbouw

Deuren, sloten en kozijnen

Verzekeringswerk

Overige werkzaamheden

Specialist in voordelig drukwerk!

Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum - T (050) 3012271 -  E info@haan-bedum.nl

Drukkerij, Boek, en Kantoorboekhandel
Haan-Bedum

De Vlijt 10b | Bedum

www.slagerijteerling.nl

Gildeslager Teerling

050-3014018



Uw ondergoed specialist!

* Tuinaanleg

* Onderhoud

* Renovatie

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

SPORTSWEAR SINCE 1900



DeAftrap Jaargang 36, nummer 1    (Maart 2016)

27Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Zowel voor het NK zaal als voor het NK veld wordt meerdere malen getraind en spelen 
we een aantal oefenduels. Drijvende kracht hierachter is Marije Deuring.

Marije vormt in 2015 samen met Sander Eisinga en Marja Adema de organisatiecommis-
sie voor het door ons te organiseren NK veldvoetbal voor COVS-teams, dat op 11 juni 
2016 in Groningen zal worden gespeeld.

Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif: stevig ingrijpen

Voorzitter Robert van Dorst waarschuwt er op 3 januari tijdens de nieuwjaarsinstuif 
voor dat we niet weer moeten afglijden op gebied van respect en fair play. ‘Er moet 
stevig worden ingegrepen als de grenzen worden overschreden.’ Hij maakt zich verder 
zorgen over de schaalvergroting binnen de KNVB. ‘Men komt verder van de individuele 
scheidsrechter af te staan.’ 45 aanwezigen horen zijn speech en genieten van de 
traditionele snert. Voor het eerst kan er voorafgaand aan de instuif worden getraind. 
Twaalf leden doen fanatiek mee. 

Amateurconvenant FC Groningen eert vrijwilligers 

Ook in 2015 is onze vereniging als ‘bijzondere eend in de bijt’ aangesloten bij het 
amateurconvenant van FC Groningen. We bezoeken onder andere een thema-avond 
over maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen en onze masseur gaat naar 
een sportmedische thema-avond. Bovendien worden twaalf leden als vrijwilliger in het 
zonnetje gezet door de FC rondom de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, op 1 maart. 
In totaal tachtig vrijwilligers van verschillende amateurverenigingen krijgen dezelfde 
eer. Een mooi gebaar!

Goed voorbeeld doet volgen 

Na onder andere Gorecht in 2014 wordt ook in 2015 een aantal voetbalverenigingen 
door KNVB en ARAG gecertificeerd. Een beloning voor goed beleid op gebied van 
verenigingsarbitrage en fair play. Ook onze vereniging laat tijdens de uitreikingen van 
zich horen. Vv Niekerk en Achilles 1894 ontvangen het certificaat. 

Marije Deuring beste spelregelkenner

Een goede spelregelkennis kan bijdragen tot meer begrip en respect op de velden. 
Daarom stimuleren we spelregelactiviteiten bij voetbalverenigingen. We voorzien 

De nieuwjaarstraining 
valt in de smaak 

als nieuw initiatief
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verschillende clubs van materiaal, Klaas Smith gaat bij enkele verenigingen langs en ook 
Marc van der Haak is op dit vlak actief. Zo verzorgt hij een spelregelavond bij sportpark-
genoot Groen Geel. 

Verder zetten we onze website in. Klaas Smith zorgt elke vrijdag voor een 
nieuwe spelregelvraag van de week. Eén van de best bekeken pagina’s van onze 
website! Bovendien wordt de site ingezet in de strijd om het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap. De vragen verschijnen ook in clubblad De Aftrap. Na zes 
keer vijf vragen en een barrageronde blijkt Marije Deuring de winnaar, vlak voor Albert 
Oost. Plek 3 wordt gedeeld door Ger Rijskamp, Bert Kamstra en Henk Steenhuis. Het 
klassement voor niet-leden wordt gewonnen door Willy Timmers uit Kaatsheuvel. 

Aan de Noordelijke spelregelwedstrijden doen we in 2015 niet mee. We geven het 
signaal af aan de COVS dat de opzet van deze wedstrijden aan modernisering toe zijn en 
dat we met de huidige opzet leden onvoldoende kunnen motiveren. Het betekent dat 
we de Noordelijke spelregeltitel van 2014 niet verdedigen.

Pubquiz gezellig en leerzaam

Op 5 februari organiseren we de eerste pubquiz. In een half uur tijd na de training legt 
quizmaster Marc van der Haak de nodige vragen aan de deelnemers voor. Ze gaan 
over van alles en nog wat: kunst, cultuur, sport, actualiteit. Antwoorden gaat via de 
mobiele telefoon. Het zorgt voor de nodige  hilariteit. Voor de zomer worden er vier 
rondes gespeeld. M & M (2x), Alex Traa & Marja Adema en ‘De Haantjes’ (Sam Dröge 
en Evert IJspeert) winnen. Duo M & M, Marco Oosting en Marcel Bellinga, wint het 
eindklassement. Na de zomer krijgt de pubquiz een vervolg, met Sam Dröge, duo M & M 
en ‘Heer & Meester’ (Carim Mesbah en Bart Pleiter) als winnaars. 

Marije Deuring is 
de winnaar van 
het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 
2014-2015.
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Sportweekend Ameland verloopt stormachtig

Het zeventiende technische weekeinde op Ameland verloopt stormachtig. Letterlijk, 
want de enorme wind zorgt ervoor dat bij aankomst de kade deels onder water staat en 
we het hele weekeinde niet op het volledig ondergelopen strand kunnen. Desondanks 
wordt er prima getraind. Ook binnen wordt er goed gewerkt en veel plezier gemaakt 
door de ruim veertig deelnemers. Zo is er een spelregelwedstrijd, sportquiz en pubquiz. 
Na drie dagen wordt Wouter Horst als winnaar van de quizzen gehuldigd, voor Gertjan 
Lania en Auke van der Horn. 

Vaste groep bij seniorensoos

Minder stormachtig verlopen de maandelijkse bijeenkomsten van de seniorensoos. 
Onder het genot van een hapje en drankje haalt een redelijk vaste groep van zo’n vijftien 
oudere en oud leden herinneringen op, bespreken ze de actualiteit en wordt een kaartje 
gelegd. In mei sluit de groep traditioneel af met een etentje, dit keer bij Balk in Zuidhorn. 
Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer trekken ook in 2015 de kar.  

Eigen bus in groen-witte armada richting bekerfinale

Hoe die het doet weet niemand, maar Robert van Dorst weet een bus te vinden die 
belangstellende leden en aanhang naar de bekerfinale in de Rotterdamse Kuip brengt. 

De seniorensoos in mei 2015 bijeen, vlnr Mebius Minnema, Jannes Mulder, Robert 
van Dorst, Klaas Mulder, Appie Zwerver, Bé Bultena, John ten Cate, Jan Niko de 
Boer, Bettus van der Horn, Garbrand Nienhuis, Felix Nordhauzen, Ger Rijskamp, 
Alrich Nienhuis, Jelis Pot en Gerard Helsma
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En daarmee gaat onze bus mee in de groen-witte armada. Na de door FC Groningen 
gewonnen finale is de sfeer ook op de terugreis uitstekend. 

Kemkers tijdens clubavond: ‘een wedstrijd leiden is een stevige job’

Ruim vijftig belangstellenden bezoeken de grote clubavond op 2 november, waar 
Gerard Kemkers vertelt over topsport. Hij licht toe welke plannen FC Groningen heeft 
met het topsportzorgcentrum, dat op ons sportpark moet worden gerealiseerd. De 
oud-schaatscoach heeft een duidelijke visie en stelt bij te willen dragen aan de stap van 
‘voetbalcultuur naar topsportcultuur’. Hij geeft aan onder de indruk te zijn van de mentale 
en fysieke belasting voor scheidsrechters: ‘een wedstrijd leiden is een stevige job’. 

Officiële heropening sportpark

Het topsportzorgcentrum moet de laatste stap zijn in de volledige renovatie van ‘ons’ 
sportpark Corpus den Hoorn. Na de vernieuwing van alle velden wordt op 27 oktober 
de heropening officieel gevierd. Dat gebeurt met het ondertekenen door gemeente 
en clubs van een beheerplan voor het sportpark, het onthullen van een nieuw 
overzichtsbord bij de hoofdentree én een voetbalwedstrijd tussen FC Groningen A1/
beloften en de amateurteams van GRC en Groen Geel. Paul Lips, Danny Kempinga en Rik 
Berends vormen het arbitrale trio.  Met de nieuwe velden, extra kleedkamers en nieuwe 
voetgangers/fietsbrug zijn de trainingsfaciliteiten optimaal.

Koninklijk afscheid trainer Roel Bellinga

De trainingsdeelname ligt in 2015 lager dan het jaar ervoor. In totaal worden 76 
trainingen georganiseerd, inclusief de nieuwjaarstraining en negen zomertrainingen. In 
totaal tellen we 976 deelnemers. Op de dinsdag zakt het gemiddelde onder de 10, naar 
9. In 2014 is dat nog 10,6 gemiddeld. Ook op donderdag een lager aantal deelnemers; 

De trainingsgroep bijeen tijdens de afscheidstraining van Roel Bellinga
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16 gemiddeld tegenover 19 het jaar ervoor. De zomertrainingen worden wel beter 
bezocht, met 15 deelnemers (in 2014 zijn dit er nog maar 11). Na de zomer vertoont de 
gemiddelde trainingsdeelname wel een stijgende lijn. Naast de trainingen faciliteren 
we in augustus een speciale oefensessie voor de FIFA-test, op de atletiekbaan in het 
stadspark.

Henk Steenhuis verzorgt de meeste trainingen, hij staat 33 keer voor de groep. Bert 
Kamstra heeft 22 keer de leiding. Ook Alfons de Graaf (10 trainingen), Roel Bellinga 
(8x) en Marcel Boekholt (3x) zijn als trainer actief in 2015. Alfons geeft na de zomer aan 
het trainerschap niet te kunnen combineren met andere werkzaamheden en stopt 
per direct. Roel Bellinga neemt op 21 mei afscheid met een gezellige en informele 
bijeenkomst in de kantine. Hij krijgt tal van mooie cadeaus, waaronder een lang 
weekeinde Ameland. Hij is dan in april al op voordracht van de vereniging Koninklijk 
onderscheiden voor al zijn verdiensten. Ook Bert Kamstra valt die eer te beurt. Beiden 
worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Samenwerking fysiosportief voortgezet

De sportmedische samenwerking met fysiosportief wordt in 2015 voortgezet. Leden 
kunnen gebruik maken van het gratis blessurespreekuur en krijgen korting bij gebruik 
van de sportzaal.

Peter Sulmann 

Sportmasseur gewaardeerde service

De gratis beschikbaarheid van sportmasseur Peter Sulmann op de donderdagavonden 
wordt in 2015 gecontinueerd. De service wordt gewaardeerd en er wordt dan ook 
veelvuldig gebruik van zijn diensten gemaakt. Ook niet-trainende leden weten hem te 
vinden.
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Reanimatietraining vaste prik

Onder het motto ‘elke seconde telt’ organiseert de vereniging op 3 maart een 
reanimatietraining. Inmiddels vaste prik. Dertien deelnemers halen het certificaat, na 
een praktijkgerichte en leerzame avond van docent Wim Grimberg.

Kledinglijn om trots op te zijn

Eind 2015 presenteren we onze eigen kledinglijn.  In samenwerking met Sporthuis 
Winsum weten we een moderne (Hummel) lijn mogelijk te maken. Voor een pakket 
met trainingspak, poloshirt, sweater, jack, T-shirt en sporttas hoeven leden slechts 
honderd euro te betalen. Dat is mede mogelijk door de bijdrage van Hotel Ameland, Dak 
Montage Noord en John Schokker makelaardij. 

Stevig fundament door Commerciële commissie 

De commerciële commissie heeft afgelopen jaren een stevig fundament gelegd, 
waardoor ook in 2015 de sponsorinkomsten op peil blijven. De Aftrap telt veel 
adverteerders en veel sponsors/adverteerders zijn al jaren een goede relatie van de 
vereniging. De kledinglijn is mede daardoor mogelijk. 

De 50 euroclub verliest één lid en telt 31 december 2015 achttien sympathisanten.

De Aftrap blijft veel gelezen blad

De Aftrap verschijnt in 2015 opnieuw viermaal per jaar in een oplage van zo’n 
vierhonderd stuks per nummer. Het blad wordt verspreid onder leden, donateurs, 
voetbalverenigingen en relaties. Marcel Bellinga tekent voor de redactie, terwijl Bert 
Kamstra de organisatie erom heen voor zijn rekening neemt. Haan drukkerij in Bedum 
verzorgt vormgeving en drukwerk, waarbij alle credits gaan naar Marc Hut. Klaas Smith, 
Paul Lips en Theo Kok verzorgen vaste bijdragen, terwijl onder andere Wouter Horst, 
Evert IJspeert en Marc van der Haak veel foto’s leveren. Het blad voorziet nog steeds in 
een behoefte, getuige de vele positieve reacties.

Naast het eigen clubblad verschijnen ook diverse bijdragen in het landelijke (digitale) 
magazine De Scheidsrechter.

Website centrale communicatiemiddel

Onze eigen website www.covsgroningen.nl is het centrale communicatiemiddel  van de 
vereniging, zeker in combinatie met de eigen facebookpagina en het twitteraccount. 
12.895 mensen bezoeken onze site (in 2014: 11.653). Per bezoek bekijken ze gemiddeld 
2,44 pagina’s (2014: 2,49), en in totaal zijn ze goed voor 67.760 paginaweergaven 
(tegenover 62.047 in 2014). Bijna vijftig procent komt meer dan eens terug op de 
site. Pieken in het aantal bezoekers zien we na de jaarvergadering, rondom de 
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bekendmaking van de promoties, de dag na de laatste training, kort na de winst van het 
NK veldvoetbal en kort voor de clubavond met Gerard Kemkers.

Naast de site maken we gebruik van de facebookpagina facebook.com/covsgroningen 
en twitteren we als @COVSGroningen. De voetbalactiviteiten van REF United zijn onder 
die naam apart op facebook actief. 

Zesmaal brengen we een digitale nieuwsbrief met actuele berichten uit. 

Marcel Bellinga beheert de 
website, terwijl hij samen met Evert 
IJspeert ook de facebookpagina 
en het twitteraccount voor zijn 
rekening neemt. Marije Deuring 
is verantwoordelijk voor de 
facebookpagina van REF United. De 
communicatiecommissie werkt aan 
plannen om de website te vernieuwen, 
maar weet deze doelstelling in 2015 
nog niet te realiseren.

Aantal leden met één gedaald

Het aantal leden daalt met één. Op 31 december 2015 zijn 201 leden lid. Daarmee zijn we 
de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. Dertien nieuwe leden kunnen we 
begroeten, maar veertien bedanken. Redenen voor opzegging zijn vooral het stoppen 
als scheidsrechter en verhuizing. Twee leden, Age de Goede en Drewes Koezema, komen 
te overlijden.

Ook het aantal individuele donateurs daalt met één. Twee nieuwe donateurs schrijven 
we in, terwijl er drie opzeggen. Op 31 december 2015 tellen we nog 46 donateurs. Het 
aantal donateurverenigingen daalt door fusies met 3, tot 83. 

COVS Centraal Drenthe treft voorbereidingen opheffing

De COVS-vereniging Centraal Drenthe besluit op 28 september 2015 tot opheffing van 
de vereniging. Daarna worden de voorbereidingen voor deze opheffing gestart. Dat 
gebeurt onder leiding van vereffenaar Henk Pastoor zeer zorgvuldig. In samenspraak 
met COVS Noord, COVS Nederland en aangrenzende scheidsrechtersverenigingen 
worden afspraken gemaakt over het overstappen van leden, het overnemen van 
verenigingen en het aanpassen van de werkgebieden. 24 leden kiezen ervoor om per 1 
januari 2016 naar Groningen over te stappen. Het werkgebied van onze vereniging zal 
vanaf 2016 lopen tot en met Assen en omgeving. 
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Jacques d’Ancona zestig jaar lid

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 maart wordt Jacques d’Ancona 
gehuldigd omdat hij zestig jaar lid is van onze vereniging. Een bijzondere mijlpaal. Er 
zijn meer jubilarissen. Jan Niko de Boer en Bé Bultena zijn vijftig jaar lid, Henk Bijma al 
veertig jaar. Er zijn ook spelden voor Peter Kraan, Mebius Minnema, Roelof Haas, Feike 
Laanstra en de afwezige Jaap Pool in verband met het 25-jarig jubileum. Ook Kristian 
Bakkelo (benoemd tot lid van verdienste COVS Oost Groningen) en Klaas Smith (voor 
zijn vele werk op gebied van spelregels) worden in de bloemen gezet. We stellen een 
communicatiecommissie in. Het bestuur blijft ongewijzigd. Voorzitter Robert van Dorst 
spreekt zijn zorgen uit over de schaalvergroting 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.‘

Sportief succes leden

Jacques d’Ancona wordt in 2015 ook door de KNVB in het zonnetje gezet. Op 1 
december wordt hij door bondsvoorzitter Michael van Praag benoemd tot Bondsridder, 
de hoogste KNVB-onderscheiding. 

Sportief succes is er ook volop. In het betaalde voetbal zien we regelmatig meer dan 
tien leden actief  in één speelronde in het betaalde voetbal. Siemen Mulder en Jochem 
Kamphuis fluiten regelmatig eredivisie. Jochem is als zesde official ook een aantal 
malen internationaal actief, zo zien we hem onder andere bij Europese wedstrijden 

De gehuldigden na de jaarvergadering bijeen, vlnr 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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van Napoli en Liverpool. Richard Brondijk promoveert en mag zich nu senior assistent-
scheidsrechter betaald voetbal noemen. Christian Mulder maakt zijn debuut op 6 
november, met de wedstrijd Helmond Sport – Jong PSV. Hij promoveert al in juni naar de 
masterclass van het betaalde voetbal.

In het amateurvoetbal mag Sam Dröge het duel om de supercup fluiten tussen 
amateurkampioen Lienden en landelijk bekerwinnaar IJsselmeervogels. Lienden wint 
na strafschoppen. Frank de Winter fluit niet alleen de moeder aller derby’s, Spakenburg 
– IJsselmeervogels op 4 april, maar ook de landelijke bekerfinale, tussen Hoek en 
IJsselmeervogels, in juni 2015.

John ten Cate neemt afscheid, op 75-jarige leeftijd is het mooi geweest. Hij fluit FC 
Groningen D2 – Drachtster Boys D1 en wordt na afloop terecht in de bloemen gezet.

Veel leden promoveren aan het einde van het seizoen 2014-2015. Marcel Boekholt (als 
scheidsrechter) en Danny Kempinga (als assistent) promoveren naar de landelijke lijst. 

Christian Mulder
(midden)

John ten Cate neemt afscheid
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Carim Mesbah, Wouter Horst, Nick Alberts en Victor Ris maken de stap naar groep 1. Er 
is ook promotie voor Marco Oosting, Robert Jager, Jan-Willem Bouw, Bob Brinkhuizen, 
Sander Eisinga, Derk Hofman, Wouter Wiersma (donateur), Derk Hofman, Wouter Bouw, 
Bart Pleiter, Martin de Vries, Adem Secer, Jan Michel Ndjialeu, Jan Swart, Charles de 
Preter, Jeroen Keuter, Aron Tepper, Sytse Bosscha, Melchior Knol, Kevin Meijer en Remco 
Hamstra.  

Age de Goede en Drewes Koezema overlijden

In oktober moeten we in korte tijd afscheid nemen van twee trouwe leden. Op 23 
oktober komt lid van verdienste Age de Goede te overlijden. Age is dan ruim 63 jaar 
lid van de COVS. In het verleden was hij in tal van functies actief. Een week later, op 30 
oktober, verliezen we ook Drewes Koezema uit Bedum. Al ruim 26 jaar lid en daarnaast 
ook trouw adverteerder. We zullen hen blijven herinneren.

Secretariaat: bijna alles per e-mail

Het overgrote deel van de correspondentie gaat ook in 2015 via de e-mail. Het 
secretariaat verwerkt 370 ingekomen stukken, terwijl er 302 uitgaande stukken worden 
geregistreerd. Dat is minder dan het jaar ervoor, toen het om 420 ingekomen en 304 
uitgaande stukken ging. 

Tot slot: fluitend op weg naar de toekomst!

2015 is een succesvol verenigingsjaar, op allerlei vlakken. Met dank aan de inzet van 
vele vrijwilligers. Dat maakt onze club ook in 2015 sterk. In 2016 gaan we door op de 
ingeslagen weg en hopen we met acties voor het Fonds Gehandicaptensport en de 
organisatie van het NK veldvoetbal eind 2016 opnieuw te kunnen zeggen dat we fluitend 
door het leven gaan!

Marcel Bellinga, secretaris

36363636 SchScheideidsrerechtch erse verve eniging g Gg roninggen en en Omsm trekenken

De winnende ploeg van het NK veldvoetbal op 11 juni 2015.
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Het vrouwelijk deel van mijn relatie zat vrijdagavond naar de finale van de Voice 
Of Holland te kijken, terwijl ze grappen maakte over de naam van de winnares. 
Als in: ‘’Ze zal vannacht wel net zo hard schijnen als nu! Haha.’’ Nu is het natuurlijk wel 
behoorlijk ongelukkig je kind Maan te noemen, maar hoe de gemiddelde Nederlander hier 
grappen over maakt getuigd ook niet echt van goede smaak.

Ondertussen vervulde ik mijn mannelijke plicht en maakte ik me zorgen om het optreden 
van onze lokale held Jochem Kamphuis, die weer eens een duel in de kelder van de 1e 
divisie toegewezen kreeg.

Ooit hoorde ik uit de mond van een ontzettend belangrijke televisiebobo de term ‘’de tv-
make over’’. Kijk, de meeste mensen hebben een tragisch slecht gevoel voor stijl, een kapsel 
dat zich vormt als een bloempot en vaak ook nog pukkels en borstelige wenkbrauwen. 
Echter de enkeling die beroemd wordt, krijgt na verloop van tijd de tv-make-over. Dan lijkt 
diegene opeens wél stijl te hebben: het haar wordt geföhnd, de bril wordt vervangen en 
de gezichtsbeharing ingekort of juist toch een beetje mannelijk uitgebreid. Het perfecte 
voorbeeld van de tv-make-over is Jamai, die eerst op een veelvuldig gepest jongetje leek 
en nu een gezicht heeft waar je gerust mee over straat kan. 

Terug naar Jochem. Ik lach altijd wat om ons scheidsrechterskorps, die ondanks veelvuldige 
tv-optredens nog steeds in de jaren ‘80 blijven hangen qua haardracht. Voorbeelden? 
Wat te denken van het oerdegelijke kapsel van Kuipers, de wilde krullen van Wiedemeijer 
of het pittige kapsel van Luinge. Hun haar bleef maar heerlijk suf, ondanks hun relatieve 
bekendheid. Hun kapsel bleef onschuldig. Deze mannen hadden geen arbeidsintensieve 
bakkebaarden, geen hanekam en zelfs geen tatoeages.

Dat veranderde een paar maanden geleden, toen Jochem zichzelf een nieuw kapsel liet 
aanmeten. Kamphuis had nu ook David Beckhamhaar. Opgeschoren aan de zijkanten en 
een dolle lok in het midden. Snel googelde ik wat oude plaatjes van hem, toen hij nog 
gemillimeterd door het leven wandelde. Het besef  kwam dat Jochem de tv-make-over 
had gehad. Híj was uitverkoren geworden en het zou slechts een kwestie van tijd worden 
voordat hij die vreselijke 1e divisie ontgroeid zou zijn. Een hele hoop bezorgdheid viel van 
mijn smalle schouders.

En mijn vriendin? Die bleef maar zeuren over dat ik die Maan zo’n lekker wijf vond. 
Wannabe sterren hebben geen tv-make-over nodig.

De TV-make-over en het
haar van Jochem Kamphuis 
Column door Principaul
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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 de redactie: covsgroningen@gmail.com.  

Hobie
Huizer

Naam: Hobie Huizer 

Leeftijd: 20 

Woonplaats:  Assen 

Burgerlijke staat: Ongehuwd
 

Beroep: Student en student chauffeur

Favoriete stad: Rome

Vakantieland: Spanje

Beste boek, cd en/of film: Inferno van Dan Brown

Kranten/tijdschriften: Dagblad van het Noorden, voor het regionale nieuws

Favoriete website:  Ik volg erg veel nieuws, dus alle nieuwssites

Andere hobby’s: Ik hou erg van reizen 

Scheidsrechter vanaf: Vanaf mijn 15e ben ik wedstrijden bij de jeugd van vv Leo (Loon) 
gaan fluiten. Sinds oktober 2015 fluit ik voor de KNVB

Eigen voetbalverleden: Ik heb in de jeugd van vv.Leo (Loon) en Asser boys gevoetbald 

Scheidsrechter geworden omdat: Ik vind het erg leuk om leiding te geven en de 
combinatie met voetbal is als scheidsrechter perfect
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Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: ik ben 5 jaar als clubscheidsrechter actief 
geweest, en nu een aantal maanden als KNVB scheidsrechter. Ik krijg veel positief 
commentaar dus dat is erg leuk. Ook krijg ik veel nuttige feedback
 

Voorbeeld als scheidsrechter: Björn Kuipers. Hoe makkelijk hij beslissingen verkoopt 
vind ik bewonderenswaardig 

Wedstrijdvoorbereiding: Een goede nachtrust, ruim van te voren aanwezig zijn en 
een banaan eten is mijn standaard voorbereiding. Daarnaast kijk ik in de week voor de 
wedstrijd altijd hoe de teams het doen in de competitie en of ik bijzonderheden kan 
verwachten
 

Trainen: Ik probeer 2 keer per week te trainen, en tot nu toe lukt dat aardig. 
Conditioneel kan ik nu prima meekomen, maar aan het begin was dat wel pittig.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Doorgaan waar 
ze mee bezig zijn!

Wat wil je verder nog kwijt?:  Ik leer ontzettend veel bij COVS Groningen, en ik ga elke 
week met plezier naar training.

Kom ook werken aan een goede conditie in een prima sfeer, elke dinsdag en 

donderdag van 20.00 - 21.15 uur op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen!
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Co
lu

m
n Tiamo

Na een lange afwezigheid van ruim twee maanden op de voetbalvelden in 
en rond Groningen, mocht ik weer eens acteren in het zwart. 

In Brazilië had zich een macaber incident afgespeeld tijdens de 
voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs in het kleine plaatsje PIO XII, 
genoemd naar een vrome Paus. Ik moest naar het winderige Hoogkerk. Het 
was best koud. Mijn spieren zouden wel weer stram worden na afloop. 

In de deelstaat Maranhao bestormde een woedende menigte het veld, 
nadat de 20-jarige scheidsrechter Octavio da Silva Cantanhede Jordan een 
veldspeler neerstak met een mes, dat hij op zak droeg ter bescherming. 
Een handjevol mensen, vooral ouders, hield zich op bij de dug-out. In mijn 
achterzak als mascotte de oudere fluit met het balletje, waarmee mijn 
vrouw jarenlang als gymlerares haar leerlingen aanstuurde.

De scheids raakte zo gefrustreerd van een 30-jarige veldspeler, dat hij 
meermalen op hem instak. Even tevoren was de speler met rood van het 
veld gestuurd, maar hij wilde niet vertrekken. Ik fluit jeugd. Ik gaf in totaal 
2 gele kaarten. Gelukkig niet aan dezelfde speler. Het dialect was voor een 
westerling ook moeilijk te verstaan. In de 2e helft begon het zonnetje te 
schijnen. Dat scheelde 3 graden.

In plaats van te vertrekken kwam hij verhaal halen en begon hij de 
scheidsrechter te beledigen en uit te dagen. Een fatale vergissing. Hij 
overleed kort na aankomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Na het 
laatste fluitsignaal was de verliezende partij uiteraard wat minder tevreden. 
Ik nam na het handen schudden van beide grensrechters hun vlaggetje in 
ontvangst. De wedstrijdbal bleek zoek te zijn.

Vrienden en familie stonden langs de zijlijn en zagen de steekpartij 
gebeuren. Zij verloren alle zelfbeheersing. De jonge scheidsrechter werd 
gegrepen, vastgebonden, gestenigd en gemarteld, waarbij zijn lichaam in 
stukken werd gesneden. Hij is daarna onthoofd en zijn hoofd werd op een 
staak gespietst en in het veld gezet. 

Het digitale wedstrijdformulier werd verzonden en ik keerde huiswaarts. 
Maar eerst een bos bloemen voor mijn wederhelft. Want het was bijna 

Valentijnsdag.

Het was bijna Valentijnsdag

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


