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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. 

Videoscheids

Jarenlang werd elke vernieuwing in de voetbalsport 
kansloos af geserveerd. De inzet van technologische 
hulpmiddelen om het spel eerlijker te laten 
verlopen was onbespreekbaar. Maar ineens gaan de 
ontwikkelingen razendsnel. Waarbij ons kleine landje 
een belangrijke rol heeft gespeeld. Afgelopen seizoen 
was toch ook het seizoen van de videoscheidsrechter.  
We zagen fantastische toepassingen. Op de 
Confederations Cup zagen we ook een aantal 
kinderziekten. Elke vernieuwing is moeilijk. Zo bleek.

Moeten we ons laten ontmoedigen door de discussies 
die de videoscheids nu heeft aangewakkerd? Tast 
het de autoriteit van de scheids binnen de lijnen aan? 
Moeten we er mee stoppen en accepteren dat fouten 
er bij horen? Of moeten we die kinderziekten eruit 
halen en gebruik maken van de middelen die er in dit 
tijdperk zijn, om zo de sport eerlijker en sportiever te 
maken?

Wij weten het antwoord wel. Doorgaan dus! Fouten 
die te voorkomen zijn hebben niets met de charme 
van het spel te maken. Tuurlijk moet je de inzet van 
hulpmiddelen doseren en niet voor elk wissewasje 
het spel stilleggen. En moet je accepteren dat 
het mensenwerk blijft. Maar ja, accepteren… 
Dat is misschien wel het grootste probleem in de 
hedendaagse samenleving. Laat 2017-2018 het seizoen 
van de verdraagzaamheid worden. Op naar het 
nieuwe seizoen….

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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Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724
covsgroningen@gmail.com
Marcel Boekholt, penningmeester, 06-25307514 
m_boekholt@hotmail.com 
Martin Schipper, vice-voorzitter, 050-5261178
martin.schipper@ziggo.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 
mulderheeren@home.nl 
Marc van der Haak, nieuwe projecten,
 06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com
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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 oktober. 

Uw bijdragen kunt u tot 20 september aanstaande 

naar het redactieadres sturen/mailen

Bij de voorpagina: Siemen Mulder, op de foto tijdens onze clubavond in februari, is gepromoveerd tot senior 
scheidsrechter betaald voetbal (foto: Wouter Horst)
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Donderdag 20 en 27 juli

Zomertraining, 20.00 – 21.15 uur (GRC)

Donderdag 3, 10, 17 en 24 augustus

Zomertraining, 20.00 – 21.15 uur

Donderdag 31 augustus

Laatste zomertraining, 20.00 – 21.15 uur 

Dinsdag 5 september

Eerste dinsdagtraining 2017-2018, 20 uur

Maandag 11 september

Seniorensoos, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Zaterdag 7 t/m zaterdag 14 oktober

Week van de Scheidsrechter

Vrijdag 12 t/m zondag 14 januari

Sportweekend Ameland, 20e editie!

Zaterdag 20 januari

NK zaal voor COVS-teams (Zeeuws Vlaanderen)

Verenigingskalender 2017

Trainingen 

De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag, van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras 
van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Uitvalsbasis is het GRC-clubhuis. 
Trainers zijn Henk Steenhuis en Bert Kamstra. Op donderdagavond is tussen 19.30 uur 
en 21.45 uur sportmasseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig en 
voor leden gratis beschikbaar.

Tientallen leden maken promotie, Jesse naar TT-BV 

In juni ontvingen alle scheidsrechters hun groepsindeling voor het nieuwe seizoen. 
Enkele tientallen (!) leden van onze vereniging zagen een goed seizoen beloond worden 
met promotie. Jesse Rozendal maakt zelfs de stap naar het talententraject betaald 
voetbal. Binnen dat betaalde voetbal promoveerde Siemen Mulder naar het allerhoogste 
landelijke niveau. Hij mag zich nu senior scheidsrechter betaald voetbal noemen. 
Blader voor een overzicht naar pagina 5 en verder. 

Boeiende clubavond met Siemen en Christiaan Mulder

Onze eigen toppers Siemen en Christiaan Mulder verzorgden 27 februari een boeiende 
en leerzame clubavond. Ze schuwden daarbij de nodige zelfspot niet. Voor herhaling 
vatbaar. Een uitgebreide terugblik op pagina 9.

Sportweekend Ameland op naar 20e editie

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 januari 2018 gaan we voor de 20e keer op rij naar 
Ameland voor het Sportweekend Ameland! Een weekeinde met voor ieder wat wils. Lees 
er meer over op pagina 12. 



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.

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



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

www.schoon-installaties.nl

&&&
S C H O L T E N S

M K B  V E R Z E K E R I N G E N
Z AKE L I J K E A S S U R A N T I Ë N  B.V.

J A K O B  R O O R D A
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Trainen de hele zomer door

Het is alweer een aantal jaren heel gewoon dat er vrijwel 
het hele jaar kan worden getraind bij onze vereniging. 
De zogenoemde zomertrainingen hebben elders in het 
land ook volop navolging gekregen. Ook dit jaar kan er 
in juli en augustus iedere donderdagavond van 20.00 – 
21.15 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark 
Corpus den Hoorn in Groningen. Bert Kamstra en Henk 
Steenhuis zijn onze vaste en enthousiaste trainers. De eerste 
zomertrainingen trokken inmiddels zo’n twintig sportieve 
leden. Kom jij binnenkort ook mee trainen?

Het GRC-clubhuis is rondom de zomertrainingen gewoon geopend. In juli kan er wel 
uitsluitend met de pinpas worden betaald (dus geen contante betalingen mogelijk). 
Masseur en fysiotherapeut-in-opleiding Patricia van Vilsteren is ook tijdens de 
zomertrainingen aanwezig, met uitzondering van de tweede helft van augustus.

Vanaf 5 september hervatten we de training op de dinsdag weer. In het nieuwe seizoen 
blijven onze trainingstijden ongewijzigd. Op dinsdag en donderdag kan er derhalve van 
20.00 – 21.15 uur op het moderne kunstgras worden getraind.

Henk Steenhuis erelid stichting Bedrijvenvoetbal Bedum

Tijdens de sponsoravond van de stichting Bedrijvenvoetbal Bedum op 15 juni werd onze 
eigen trainer en ons lid van verdienste Henk Steenhuis verrast met het erelidmaatschap 
van de stichting. Henk was in het verleden vele jaren voorzitter en nam in 1990 ook het 
initiatief tot het bedrijvenvoetbal. Het huidige bestuur van de stichting Bedrijvenvoetbal 
verwoordde het als volgt: ‘vanwege jouw tomeloze inzet en verdiensten voor de 
stichting Bedrijvenvoetbal Bedum, benoemen we je tot erelid. 
Gedurende langere periode heb je veel tijd en energie gestoken 
in het onbezoldigd besturen van de stichting. Hiervoor past 
grote erkentelijkheid en dankbaarheid.’

Henk, een mooie en zeer terechte onderscheiding. Van harte 
gefeliciteerd!

(Met dank aan Jaap Heres, Peter Mulder en Bert Kamstra, red.).

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Henk Steenhuis
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Patricia van Vilsteren nieuwe masseur en

fysio-in-opleiding

Met ingang van 6 juli is Patricia van Vilsteren onze nieuwe masseur en fysiotherapeut-
in-opleiding. Ze zal elke donderdag van circa 19.30 – 21.45 uur aanwezig zijn bij de 
trainingsavond op sportpark Corpus den Hoorn. Patricia is tweedejaars studente 
fysiotherapie en heeft eerder de mbo-opleiding Life Sciences afgerond. Ze is 21 jaar en 
komt uit Gorredijk. Ze voetbalt zelf, doet aan survival en heeft in het verleden jarenlang 

gekorfbald. Ze volgt Peter Sulmann op, die na bijna vier jaar 
onlangs afscheid heeft genomen.

Patricia heeft de laatste weken van het vorige seizoen al 
meegelopen en is  op 6 juli echt begonnen. Patricia is op 
bovengenoemde tijden elke donderdagse trainingsavond 
beschikbaar voor alle leden van onze vereniging. Dus ook als 
je niet meetraint. De service is gratis. Patricia, welkom en veel 
plezier en succes!

Peter Sulmann nam eind mei na bijna vier jaar afscheid van 
onze vereniging. Voorzitter Robert van Dorst zette hem 
tijdens de training in het zonnetje. Peter verzaakte nooit en 
was als stille kracht zeer nuttig en behulpzaam voor tal van 
(geblesseerde) leden. Peter, dank je wel!

 

Patricia van Vilsteren

Peter (links) krijgt 
een bloemetje bij 
zijn afscheid van de 
trainingsgroep

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

betaald voetbal

Onze eigen Siemen Mulder is gepromoveerd binnen 
het betaalde voetbal. Hij is nu één van de vijftien senior 
scheidsrechters betaald voetbal. Een fantastische beloning voor 
hard werken en prima presteren. Siemen, van harte. We zijn trots 
op je!

Siemen reageerde op KNVB.nl als volgt: ‘Ik ben al dertien jaar 
scheidsrechter, fluiten is mijn grote passie. Ik ben ontzettend 
blij en trots dat ik deze stap nu kan maken. Het betekent dat er 
nieuwe kansen aankomen en die wil ik met beide handen grijpen.’

Siemen maakte zijn debuut in het betaalde voetbal op 19 oktober 
2012 met de wedstrijd FC Oss – Fortuna Sittard, waarna hij in mei 2014 definitief naar 
het betaalde voetbal promoveerde. Zijn eerste wedstrijd in de eredivisie volgde op 6 
december 2014 (Cambuur Leeuwarden – NAC Breda).

Met Siemen en Jochem (Kamphuis) zijn nu twee van de vijftien senior scheidsrechters in 
het betaalde voetbal lid van onze vereniging. Trots!

Promotie voor tientallen leden…

Het leek niet op te kunnen begin juni bij de 
bekendmaking van de groepsindelingen voor 
komend seizoen. Enkele tientallen leden wisten te 
promoveren. Fantastisch! Anderen wisten zich tot 
eigen tevredenheid op hun niveau te handhaven. 
Een enkeling moest de teleurstelling van een 
degradatie verwerken. Kop d’r veur en op naar een 
nieuw seizoen met nieuwe kansen.

Bijzonder is de promotie van Jesse Rozendal naar 
het talententraject betaald voetbal en de dubbele 
promotie voor Ernst van der Hoek, die zowel in de 
zaal als op het veld een topseizoen draaide. 

Siemen Mulder

Jesse Rozendal
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Naar talententraject betaald voetbal 

(TT-BV):

Jesse Rozendal

Naar talententraject betaald voetbal 

(TT-BV) bij assistent-scheidsrechters:

Danny Kempinga (sinds afgelopen 
winterstop)

Naar groep A assistent-scheidsrechters:

Michael Dijk

Naar groep B assistent-scheidsrechters:

Chieljan Veen (donateur)

Naar groep C zaalvoetbal:

Ernst van der Hoek

Naar groep C:

Carim Mesbah
Marco Oosting

Naar groep D:

Dogan Karacaoglan
Wouter Wiersma
Bart Pleiter
Ernst van der Hoek
Pascal Souhuwat

Naar groep E:

Daan van Gullik
Melarno Kraan (donateur)
Jasper Ottens

Naar groep F:

Adem Secer
Mauricio Plat
Derk Hofman
Tiemen Dijk

Johan Wenting
Bryan Huizinga
Hobie Huizer (stapt over naar 
senioren)
Abush ter Maat

Naar groep H:

Khaled Mustafa

Naar groep A jeugd:

Sytse Bosscha

Naar groep C jeugd:

Sijbren Wijnja
Jeffrey Wolthof

Naar groep D jeugd:

Martina Boer
Meine Groefsema
Suresh Wagenaar
Otmar Schoonderwoerd

Een overzicht van de promovendi. Allen van harte!

Derk Hofman

Ernst van der Hoek
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Hobie Huizer

Bekerfinale voor kwartet leden van onze vereniging

Meerdere leden mochten aan het einde van het seizoen een bekerfinale leiden. De 
finale op het veld kende zelfs een kwartet dat volledig bestond uit leden van onze club! 
Ons actieve lid Jesse Rozendal floot zaterdag 20 mei die Noordelijke bekerfinale tussen 
Genemuiden en Staphorst. Hij werd geassisteerd door Mitchel Danhof en Djazzy Hindriks. 
4e official was Robert de Wit. 

Eerder al mocht Ernst van der Hoek de Noordelijke bekerfinale in de zaal tussen zvv Reuz 
en zvv Urk leiden. Zagen we Jochem Kamphuis als 4e official bij de finale tussen AZ en 
Vitesse bij de profs én had Hobie Huizer de leiding over de finale bij de onder 17 jeugd, 
tussen Hoogezand en Joure. 

Pieter wordt gefeliciteerd door Adriaan Inia van de KNVB 
(links) en zijn scheidsrechterscoach Douwe Efdee (rechts). 

Pieter Wimmers neemt afscheid als scheidsrechter

Ons lid Pieter Wimmers heeft aan het einde van afgelopen seizoen om persoonlijke 
redenen afscheid genomen als scheidsrechter. 
Dat deed hij met de wedstrijd PSV onder 
19 – AZ onder 19. Onder toeziend oog van 
zijn familie en met de assistenten Douwe Pals 
en Chieljan Veen beleefde Pieter een mooi 
en passend afscheid. Pieter werd kort voor 
het weekeinde door de KNVB verrast met de 
benoeming tot Scheidsrechter van Verdienste. 
Zeer terecht. Pieter, van harte en we hopen je 
ondanks dat je nu gestopt bent nog regelmatig 
bij de vereniging te mogen begroeten!
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Gouden scheidsrechtersspeld voor Roelof Haas

Roelof Haas kreeg onlangs de Gouden scheidsrechtersspeld van de KNVB uitgereikt, 
omdat hij al 25 jaar actief scheidsrechter is. Een mooi eerbetoon. Roelof, van harte! Op de 
foto wordt Roelof gefeliciteerd door Dirk Koning en (links) Erwin MacBean (foto Theo van 
der Woude).

Roelof Haas

Opnieuw pupillen-scheidsrechters voor vv Peize

Afgelopen voorjaar werd wederom 
een pupillen-scheidsrechterscursus 
bij voetbalvereniging Peize 
georganiseerd. Dat gebeurde samen 
met de voetbalverenigingen VEV ‘67 
en Roden. De cursus stond onder 
leiding van KNVB-docent Johan 
Suurd. Wij feliciteren de nieuwe 
scheidsrechters. Veel plezier! Op de 
foto de deelnemers van vv Peize.

Check regelmatig www.covsgroningen.nl voor het laatste 
verenigingsnieuws, de wekelijkse spelregelvraag en alle praktische 
informatie over de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland!



* Tuinaanleg

* Onderhoud

* Renovatie

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

Linda Hoekzema

Ommelanderdrift 43

9781 LB BEDUM

Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl

info@administratiekantoor-balanz.nl

Bezoekadressen

Ampèrelaan 11

9207 AM Drachten

Grondzijl 12

9731 DG Groningen

Kleine Dreef 59-B

5504 LG Veldhoven

Telefoonnummers

Drachten

0512 35 13 33

Groningen

050 541 00 75

Veldhoven

040 820 00 68

De Haan Westerhoff is een begrip 

op het gebied van zonwering.

Met meer dan 50 jaar ervaring 

weten we bij De Haan Westerhoff 

alles over

binnen- en buitenzonwering.



HOUTHANDEL HARKEMA

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

Aan de slag met hout van

Alles voor slimmer bouwen een gedegen advies
en echte service

Voor elk moment de juiste buiten meubelen

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

  Speeltoestellen
  Tuindecoratie
  Onderhoudsproducten
  Hang- en sluitwerk
  Dierenverblijven

Erkend dealer van:

5.500 m 2 
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Siemen en Christian Mulder verzorgen boeiende 

clubavond: ‘anticipeer, communiceer en handel resoluut’

Onze eigen Siemen en Christian Mulder verzorgden op 27 februari op ontspannen en 
openhartige wijze een zeer boeiende clubavond, voor bijna vijftig aanwezigen in het 
GRC-clubhuis in Groningen.  Ze zochten veelvuldig de dialoog met de zaal, toonden 
boeiende beelden en gaven nuttige tips. En dat op geheel eigen wijze. Nuchter. Direct. 
Duidelijk. Als vereniging kunnen we trots zijn op beide toppers, iets dat voorzitter Robert 
van Dorst aan het einde van de avond ook uitsprak.

Siemen (inmiddels gepromoveerd tot senior scheidsrechter) en Christian (die in de 
masterclass actief is) toonden aan over de nodige zelfkritiek en zelfspot te beschikken. 
Beelden van eigen fouten werden dan ook openhartig besproken. Ze adviseerden 
de aanwezige scheidsrechters om open staan te staan voor feedback van anderen. 
‘Zoek iemand die je als vertrouwenspersoon kunt gebruiken en focus je op je eigen 
ontwikkeling.’ Dat een scheidsrechter geen robot is onderstreepte Siemen: ‘Tuurlijk ben 
je een mens, maar probeer niet te snel vanuit emotie te reageren. Wat je geeft, krijg je 
vaak terug. Tegelijk is het goed om op je eerste gevoel te vertrouwen. Je kunt het niet 
iedereen naar de zin maken en daar ben je als scheidsrechter ook niet voor.’

Christian gaf de tip vooral duidelijk te zijn. ‘Zorg dat je duidelijk bent. Als je bijvoorbeeld 
een kaart geeft, laat er dan geen misverstand over verstaan voor welke speler die is.’ 
De broers hadden enkele handige praktijktips. Zo stelden ze dat je als scheidsrechter 
die momenten moet herkennen die een hoog risico op een overtreding met zich 
meebrengen. En bij dat soort momenten moet je pro-actief handelen. ‘Anticipeer, 
communiceer en handel dan resoluut,’ zo stelden Siemen en Christian. Als voorbeelden 
van dat soort situaties noemden ze een bal die precies tussen twee inlopende spelers 
komt, een stuiterende bal tussen twee spelers die net een duel aangaan, een aanvaller 
die balverlies leidt en in de achtervolging gaat en de over-enthousiaste invaller.
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Na de pauze gingen de broers in op de voordelen van de videoref, lieten ze de werking 
van de headset zien (met de communicatie onder de beelden gemonteerd) en werd de 
samenwerking in het arbitrale kwartet besproken. Dat de avond wat uitliep kon niemand 
iets schelen, want Siemen en Christian boeiden tot het einde. De route naar de top is 
lang, zo stelden ze. En is er één van vallen en opstaan. We besluiten daarom graag met 
de uitspraak waarmee Siemen de avond juist opende: ‘winnaars zijn niet de mensen die 
nooit falen, maar de mensen die nooit opgeven!’

Siemen en Christian, bedankt voor een boeiende, leuke en leerzame avond en succes op 
de velden. We blijven jullie trots volgen. Op deze pagina’s enkele foto’s van deze avond, 
gemaakt door Wouter Horst. Op www.covsgroningen.nl een uitgebreide fotoreportage. 
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Marco Oosting feliciteert Carim 
met de winst.

Bart en Carim ‘heer en meester’ tijdens pubquiz 2016-2017

Bart Pleiter en Carim Mesbah zijn na acht rondes de winnaars van de pubquiz 2016-2017. 
Ze volgen daarmee duo M & M op, die de voorgaande twee seizoenen de meeste punten 
verzamelden. Ook in ander opzicht volgen 
Bart en Carim M & M (Marcel Bellinga en Marco 
Oosting) op, want komend seizoen bedenken ze 
de vragen als nieuwe quizmasters!

De pubquiz werd maandelijks na een training 
gehouden. Deelnemers konden antwoorden via 
hun mobiele telefoon. De meest uiteenlopende 
vragen passeerden de revue. Aha-momentjes, 
de nodige hilariteit en de verzuchtende ‘och ja 
natuurlijk’ wisselden elkaar af.

Achter ‘heer en meester’ eindigde Bert Volders 
als tweede, terwijl Klaas Mulder en Robert van 
Dorst de derde plek veroverden. De voorlaatste 
avond in april ging de rondewinst naar dit duo, 
dat slechts eenmaal (de finaleronde) moest 
missen.

De data voor de pubquiz 2017-2018 maken we 
via www.covsgroningen.nl bekend.

Klaas Mulder en Robert van Dorst 
eindigden hoog bij de pubquiz

Musical over onze eigen Jacques 

GOOV gaat in september in première met een musical over 
het leven van Jacques d’Ancona, één van de meest markante 
leden van onze vereniging. Op de site van de stadsschouwburg 
staat het volgende: ‘Een musical over een levend persoon uit 
Groningen, wiens leven verweven is met musical en kleinkunst, 
en op de première tachtig wordt’. Kaarten zijn te koop via 
www.stadsschouwburggroningen.nl. De voorstelling is op 
14, 15, 16 en 17 september. Een bijzondere eer voor Jacques!

Jacques d’Ancona 
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Voor de 20e keer naar Ameland

Van 12 tot en met 14 januari gaan we voor de twintigste keer op 
pad voor Sportweekend Ameland! Dit keer zijn er geen (landelijke) 
KNVB-bijeenkomsten en nauwelijks wedstrijden, dus we rekenen 
op een grote groep deelnemers. Op naar drie dagen lekker trainen 
en ontspannen. Binnenkort volgt op www.covsgroningen.nl het 
volledige programma en de mogelijkheid tot inschrijven.

Enquête

Na de lagere deelname afgelopen jaar hebben we via een enquête 
geprobeerd te onderzoeken of we door moeten gaan met het technisch weekeinde en 
zo ja hoe. Het aantal respondenten viel wat tegen, maar toch was er wel een eenduidig 
beeld uit de enquête te halen: het technisch weekeinde voorziet nog steeds in de 
behoefte en de formule is in grote lijnen prima. 

Programma deels zelf invullen

Ook komende editie gaan we vrijdags rond 8.00 uur per bus uit Groningen weg, en keren 
we zondag met de 16.30 uur bot vanaf Ameland terug. We verblijven opnieuw in het 
knusse Hotel Ameland. En ook dit keer kun je als deelnemer je programma deels zelf 
invullen. Zo kon je afgelopen jaren bijvoorbeeld kiezen voor paintball, mountainbiken en 
powerboatracen. Er zijn uiteraard trainingen, er is aandacht voor spelregels en er wordt 
een pubquiz gehouden. Ook is er aandacht voor analyse van videobeelden. 

Al 20 jaar een succes

De kracht van Sportweekend Ameland zit niet alleen in het afwisselende programma 
en de heerlijke trainingen door de duinen en over het strand. Ook niet alleen in de 
derde helft, waarvoor ook alle gelegenheid is. Het zit hem vooral in de onderlinge 
saamhorigheid. Een groep uiteenlopende mensen, zowel in achtergrond, leeftijd als 
ambitie, maakt er samen een geweldig weekeinde van. Al 20 jaar!

Ga je ook mee in januari 2018? Check de site binnenkort voor alle info.
Ameland, here we come again!



GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN

TEL. 050 - 312 62 66

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

75 jaar

KNOL’S KOEK

Ambachtelijke koekbakkerij

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

(naast) Hereplein 3
9711 GA  Groningen

tel.  050-3130705
info@bloemenwereld.nl

ook op zondag open

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

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

De beste
Gildeslager van 
Nederland 2015

De Gildeslager verrast je smaak ©

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

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 



Contact gegevens:
BRES activiteiten

E. Thomassen a Thuessinklaan 29
9713 JR Groningen

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

info@bresactiviteiten.nl

www.BRESactiviteiten.nl
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Dolf Naber, Ate Nijdam en Pop Hummel overleden

Afgelopen voorjaar moesten we in kort tijd afscheid nemen van drie echte 
scheidsrechtersvrienden. Ons prominente lid Dolf Naber overleed in april, en in diezelfde 
periode kwamen ook onze donateur Ate Nijdam en voormalig Centraal Drenthe-lid Pop 
Hummel te overlijden. 

Dolf Naber: een echte scheidsrechtersvriend

Dolf was tot de opheffing lid (en voorzitter) van COVS Centraal Drenthe en stapte zoals 
veel leden van die vereniging per 1 januari 2016 over naar Groningen en Omstreken. 
Mede dankzij zijn onvermoeibare inzet verliep de opheffing van COVS Centraal Drenthe 
en de overgang van de leden naar andere COVS-verenigingen op een zeer goede 
wijze. Dolf toonde zich in de korte periode dat hij lid van Groningen en Omstreken 
was een echte COVS-er. Hij was betrokken en zocht regelmatig even contact. Zo gaf 
hij meermalen de naam door van potentiële leden, als hij weer eens als begeleider of 
rapporteur op pad was geweest.

Dolf Naber werd geboren op 13 februari 1950. Op 1 
september 1986 werd hij lid van de COVS. Hij is op 23 
februari 2004 bestuurslid geworden van COVS Centraal 
Drenthe en op 6 maart 2006 Jan Ensing opgevolgd als 
voorzitter. Dat is hij gebleven tot aan zijn aftreden op 
15 juni 2015. Sindsdien was hij nog wel betrokken bij 
de vereffening van de per 1 januari 2016 opgeheven 
vereniging. 

Binnen het bestuur van Centraal Drenthe was Dolf 
belast met de ‘reguliere’ voorzitterstaken en daarnaast 
verantwoordelijk voor de externe contacten, onder 
andere met de donateurverenigingen. Ook was hij 
vertegenwoordiger in het overleg met de (toenmalige) 
vijf Drentse groepen en richting District Noord. De 
bestuursvergaderingen vonden altijd plaats bij Dolf op kantoor (accountantskantoor 
Meeuwsen ten Hoopen in Assen, waar hij als relatiebeheerder werkte), tot hij in 
december 2015 stopte met werken. Dolf schreef elk jaar “eindejaarsberichten” in de 
kerstperiode, waarin hij terugblikte op het voorbije jaar en vooruit keek naar het 
nieuwe jaar. Deze werden als nieuwsbrief onder de leden verspreid. Hij had een groot 
netwerk, kende veel mensen. Dat bleek bijvoorbeeld bij het regelen van de locaties voor 
spelregelwedstrijden, recentelijk voor het congres, maar ook bij zijn afscheid van zijn 
werk, waarvoor in de Euroborg een receptie georganiseerd werd. Daar waren ook veel 
vertegenwoordigers vanuit de voetballerij aanwezig.

Dolf Naber
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Als scheidsrechter begon Dolf op de zondag en ging later over naar de jeugd. Bij de jeugd 
was Dolf actief op het hoogste niveau (destijds groep 21). Op een gegeven moment is 
hij ook, toen hij nog actief scheidsrechter was, praktijkbegeleider geworden en later ook 
rapporteur op de zaterdag.

Dolf heeft veel voor de voetbalsport in het algemeen en de arbitrage én COVS in het 
bijzonder betekend. Wij verliezen in hem een uitstekende bestuurder, een hele prettige 
persoonlijkheid en een echte scheidsrechtersvriend. 

(Met dank aan Jasper Ottens)

Ate Nijdam

Ate Nijdam: iemand met het nodige 

relativeringsvermogen

In april moesten we ook afscheid nemen van Ate 
Nijdam. Hij was al enige tijd ziek. Ate was de laatste 
jaren nog als donateur aan onze vereniging verbonden, 
maar verder in het verleden ook jarenlang lid van 
Groningen en Omstreken. Enkele jaren geleden nog 
maar ging hij een aantal keren op rij mee met het 
technisch weekeinde op Ameland. We verliezen in 
Ate een echte scheidsrechtersvriend. Iemand die 
genoot van het leven, met humor en het nodige 
relativeringsvermogen naar zaken kon kijken en niet 
alles klakkeloos aannam.

Nijdam was de laatste jaren vooral bekend als 
scheidsrechtersbegeleider van FC Groningen, een functie 
die hij 20 jaar vervulde. Zelf was hij jarenlang scheidsrechter op 
het hoogste amateurniveau. In de jaren ’70 van de vorige eeuw was hij bovendien 
grensrechter in het betaalde voetbal. Veel scheidsrechters van nu kennen hem ook als 
scheidsrechtersbegeleider op het toenmalige Eurovoetbal-jeugdtoernooi.

Ate is 73 jaar geworden. We wensen de familie sterkte toe bij dit grote verlies. Ate, rust 
zacht. We zullen je blijven herinneren.

Dank!

De familie van Dolf wil iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven (‘de 
warme reacties’) die ze mochten ontvangen. Deze dank geven wij uiteraard met alle 
liefde en warmte door aan een ieder die dit betreft.
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Pop Hummel: fysieke aanpak in combinatie met humor 

Pop Hummel werd geboren in Lieveren op 25 november 1941. Hij groeide op in een 
hardwerkend gezin. Pop was een echte voetbalman. Speelde bij de vv Roden en volgde 
daar een trainerscursus, om aansluitend trainer te worden van het A1 elftal van de vv 
Roden. Hij stond bekend om zijn fysieke aanpak, gecombineerd met veel humor.
Als trainer floot hij ook wel eens oefenwedstrijden en daarin bleek duidelijk dat hij 
talent had voor het fluiten. Hij volgde de opleiding tot scheidsrechter en ging naast 
zijn trainingsactiviteiten bij de vv Roden fluiten in de toenmalige afdeling Drenthe. Hij 
bleek duidelijk talent te hebben. Zijn zeer markante stem en vooral rechtlijnige manier 
van fluiten sprak aan en zo klom hij jaar na jaar op in de KNVB om in de top van het 
amateurvoetbal te eindigen. Menig topwedstrijd werd door hem in het zaterdagvoetbal 
gefloten, waaronder wedstrijden om het landskampioenschap en de bekerfinale. Hij was 
een echte topper.

Hij bleef ook trainer. Bij de vv Roden nam hij de lagere senioren onder zijn hoede, en 
werd hij keeperstrainer, maar veel belangrijker was, dat Pop Hummel een trainingsgroep 
in Roden oprichtte, vanuit en onder auspiciën van Centraal Drenthe. Trainen onder Pop 
Hummel betekende ook echt hard trainen, maar hij vergat nooit de ontspanning. Hij 
heeft dat meer dan 35 jaar gedaan. Toen de opkomst afbrokkelde en zijn eigen fysieke 
gesteldheid steeds minder werd (hij begon steeds slechter te zien), besloot men in Roden 
te stoppen met de eigen trainingsgroep.

Heel veel leden van Centraal Drenthe en Groningen hebben onder hem getraind en 
met succes want zij werden hele bekende arbiters, mede dank zij de goede conditionele 
trainingen van Pop Hummel.

Te jong is hij op 26 april jl. plotseling tijdens een vakantie in Duitsland op 75-jarige leeftijd 
overleden.

(met dank aan Jan Kemkers)



Een opgave de begroting sluitend te krijgen? 

Toe aan nieuwe tenues?

Gemakkelijk sportartikelen bestellen?

Bel of mail:

Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist

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

SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw

vereniging

VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

steenhuis@sporthuiswinsum.nl

HOGE KORTINGEN

GROTE VOORRAAD

HOGE KWALITEIT

SNELLE LEVERING

CLUBUNIFORMITEIT

VOOR ALLE
GROTE MERKEN



Sponsor
zoekt

vereniging

INFORMEER BIJ 
STEENHUIS@SPORTHUISWINSUM.NL

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

www.sporthuiswinsum.nl

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

Bonussysteem voor
extra sponsoring

Online bestellen

Online 
ledenshop

Beste club,

Is uw club dringend toe aan nieuwe tenues? 

Is het ieder jaar weer een flinke opgave om de

begroting sluitend te krijgen?

En wilt u ook meer overzicht en gemak bij het bestellen 

van uw sportartikelen?

Laten wij u dan een fantastisch aanbod doen!

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

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

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

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

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

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

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

sponsorbijdrage oplopen.

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

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

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

Otmar 

Schoonderwoerd

Naam: Otmar Schoonderwoerd

Leeftijd: 20 jaar

Woonplaats: Groningen

Burgerlijke staat: Ik woon samen met mijn
vriendin Lisette.
 

Beroep: Student Rechtsgeleerdheid aan de RUG.

Favoriete stad: Groningen

Vakantieland: Frankrijk

Beste boek, cd en/of film: 

Beste nummer: Led Zeppelin – Stairway to heaven
Beste film: The Shawshank Redemption

Kranten/tijdschriften: Nu.nl

Favoriete website: -

Andere hobby’s: Stijldansen.

Scheidsrechter vanaf: Op m’n 12e begonnen bij de pupillen.

Eigen voetbalverleden: F tot B-jeugd bij GFC Goor.

Scheidsrechter geworden omdat: Er werd een pupillencursus georganiseerd bij de club 
en dat leek me meteen al leuk. Daarna nooit meer gestopt.
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Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Begonnen bij de pupillen op m’n twaalfde. Later 
ook andere jeugdwedstrijden bij de club gefloten. In 2016 begonnen met de SOIII en 
afgelopen seizoen mijn eerste hele seizoen als KNVB-scheidsrechter gehad.
 

Voorbeeld als scheidsrechter: Ik denk dat er meerdere scheidsrechters zijn die bepaalde 
kwaliteiten hebben die maken dat ze een goede scheidsrechter zijn. Ik vind het dan ook 
moeilijk om die met elkaar te vergelijken. Wel vind ik de uitstraling van Björn Kuipers op 
en buiten het veld bewonderenswaardig.     

Wedstrijdvoorbereiding: In de aanloop naar de wedstrijd probeer ik zo veel mogelijk in-
formatie van de teams te verzamelen; stand op de ranglijst, laatste resultaten, resultaten 
van de laatste ontmoeting(en). Op de wedstrijddag: ontspannen, goed eten, veel water 
drinken en op tijd vertrekken. Liever een kwartier te vroeg dan 5 minuten te laat.

Trainen: Ik ben nog niet zo lang lid bij de COVS, maar ik probeer 2x in de week te trainen. 
Ik vind dat de trainingen goed ingericht worden, mijn conditie is in de afgelopen maan-
den ook zeker vooruitgegaan.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag? Ik ben nog niet zo 
lang lid, dus kan daar moeilijk iets over zeggen. Wel denk ik dat het, in de voetbalwereld 
in het algemeen, belangrijk is dat we blijven streven naar meer respect in en om het veld 
richting tegenstanders, medespelers, trainers en (assistent-) scheidsrechters.

Wat wil je verder nog kwijt? Ik merk dat er veel betrokkenheid is vanuit de vereniging 
en de leden naar elkaar, als nieuweling heb ik dat altijd als erg prettig ervaren. Bedankt 
hiervoor!
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Bert Kamstra verrassende winnaar Johan Roeders 

spelregelkampioenschap

Tijdens de jaarvergadering in maart werd Bert Kamstra uitgeroepen tot winnaar van het 
Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017. Verrassend, hoewel Bert al jaren 
trouw meedoet en ook vaker hoog eindigde. Ook afgelopen seizoen verzorgde Klaas 
Smith de rubriek weer op zijn eigen onvolprezen wijze, dank daarvoor!

Na zes vragenrondes had Bert slechts één foutje gemaakt. Ook Auke van der Horn, 
Ger Rijskamp en Jacob Hettinga scoorden uitstekend. Na een barrage tussen deze vier 
kenners ging de winst naar Bert. Auke werd 2e, Ger 3e en Jacob 4e. Achter dit viertal 
(met allen 290 punten) eindigden Bert Volders, Albert Oost en Henk Steenhuis met 280 
punten, Wiebe Wolda met 200 punten en Theo Kok met 160 punten. Vragensteller Klaas 
Smith hoopt wel dat er volgend jaar meer deelnemers zijn. Vooral de jeugd liet het dit 
keer afweten.

In de categorie niet-leden bleef Auke Sikke Broersma uit Surhuisterveen foutloos 
(300 punten). Hij won, voor Colin Prooi uit Hellevoetsluis (280 punten), Jan Pultrum 
(Oosterwolde, 230 punten) en Sietse Scheer (Drachten, eveneens 230 punten). Gerard 
Bink uit Capelle aan den IJssel werd vijfde met 160 punten.

Tot slot de antwoorden van ronde 6 nog even: 1-D, 2-C, 3-D, 4B en 5-C. 
Op www.covsgroningen.nl kun je alle vragen, antwoorden en toelichtingen teruglezen. 

In het najaar (nummer 3) starten we met de strijd om het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2017-2018. Tot die tijd kun je op www.covsgroningen.nl elke 
vrijdag de nieuwe spelregelvraag van de week vinden.

Winnaar Bert 
Kamstra (rechts) 
met Robert van 
Dorst (links) en
Klaas Smith
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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.
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Ontwerp en opmaak van o.a.
Website - Drukwerk - Nieuwsbrief - etc.

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

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

G.A. Medema
Molenweg 5, 9781 GL Bedum

06-22809819
www.medemaadministratie.nl

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

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

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

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

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

www.chrisslagermakelaardij.nl

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

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

Dijk Vastgoed

Makelaardij

Dijk & Belga
Hypotheken | Verzekeringen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Administratie & Advies

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

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

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

info@zijlschilderwerken.nl • www.zijlschilderwerken.nl

De Gele Klap

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

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

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

De Gele Klap, uw adres voor:

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1c  9781 GL Bedum
050-3012382

ONDERHOUD - REPARATIE
VERKOOP

BOTERDIEP Z.Z. 28 IN BEDUM
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REF United: veel plezier, sportief gespeeld, maar 

vroegtijdig uitgeschakeld

Onze voetballende leden hebben 17 juni in Rotterdam meegedaan aan het Nederlands 
Kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams. Waar afgelopen twee jaar de finale werd 
behaald (en in 2015 werd gewonnen), kon er nu sportief gezien geen succes worden 
geboekt. Het werd echter wel een sportieve, gezellige en daardoor geslaagde dag! Het NK 
werd voor het eerst in de vorm van 7 tegen 7 gespeeld. Wij vaardigden twee teams af. Ter 
voorbereiding werd op 13 juni een minitoernooi om de Corpus Cup gespeeld. 

Corpus Cup: begin van een traditie?

Ter voorbereiding werd er tweemaal getraind en werd deelgenomen aan een door ons 
zelf georganiseerd minitoernooi. Op ons 
initiatief streden op 13 juni onze teams met 
zeventallen van GRC Groningen en Groen Geel 
om de hoogste eer (de Corpus Cup) op ons 
gezamenlijke sportpark Corpus den Hoorn. 
Het toernooi verliep in een gemoedelijke sfeer, 
waarbij ook de derde helft niet werd vergeten. 
Wellicht het begin van een traditie, zo opperde 
alle deelnemende verenigingen!

Uiteindelijk wist ons 1e team driemaal te winnen 
en daarmee beslag te leggen op de eerste 

Alle deelnemers van de COVS, GRC en Groen Geel op 13 juni bijeen

De arbitrage van de Corpus Cup was in 
prima handen van (v.l.n.r.) Henk Steenhuis, 
Bert Kamstra en Henk Krans
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plaats. GRC werd tweede, Groen Geel derde en COVS2 werd eervol vierde en laatste. Marije 
Deuring had het organisatorisch prima voor elkaar. En uiteraard was ook de arbitrage in 
goede handen, want niemand minder dan Henk Krans, Henk Steenhuis en Bert Kamstra 
leidden de wedstrijden.

NK veldvoetbal: kwartfinale eindstation

Onze beide voetbalteams (REF United) deden zaterdag 17 juni dus mee aan het Nederlands 
Kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams in Rotterdam. In alle vroegte vertrokken de 
spelers en begeleiders, al om 06.15 uur vanaf Sportpark Corpus den Hoorn. Chauffeur Nick 
had geregeld dat men met de spelersbus van FC Groningen naar Rotterdam kon reizen. Een 
leuke en luxe bijkomstigheid! De eerste stop was in Joure, waar Leo en Niels onze teams 

completeerden. In Joure hadden zij 
samen bij de McDonalds ontbijtjes 
besteld en met de geur van verse 
eieren en gebakken spek werd de 
reis naar Rotterdam vervolgd. 

Om 10.00 uur was het Groningen 1 
die mocht starten tegen Gouda. 
Er werd rustig rondgespeeld en 
afgewacht tot het juiste moment. 
Na zeven minuten was het Koen 
die de score opende. Uiteindelijk 

werd het 4-0, met ook nog goals van Sam, Adem en Nick. Door een afmelding in de poule 
van Groningen 2 moest dit team nog wat langer wachten voordat het kon aantreden. 
De tweede wedstrijd van Groningen 1 was tegen Breda. Nick werd matchwinner en de 
eindstand bleef 1-0. Ook Groningen 2 mocht hierna beginnen aan het toernooi, tegen 
Haarlem. Uiteindelijk was het vlak voor tijd Dogan die er 1-0 van maakte en de eindstand 
bepaalde. 

De uitslagen van alle poulewedstrijden:
Gouda – Groningen 1 (0-4)
Groningen 1 – Breda (1-0)
Groningen 2 – Haarlem (1-0)
Nijmegen – Groningen 1 (1-0)
Venlo/Helmond – Groningen 2 (2-0)
Enschede – Groningen 1 (1-2)
Groningen 2 – Amsterdam 1 (0-2)
Groningen 1 – Valkenswaard (1-2)
Drachten – Groningen 2 (2-1)



info@schildersbedrijfcleveringa.nl

www.schildersbedrijfcleveringa.nl

Sijtsmaweg 15, 9953 PR  Baflo

0595 - 4249256 / 06 - 22569716

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

gefigureerd)
* Tevens levering van alle  

professionele verven
* Voor al uw wandafwerking
* (behang etc.)
* Houtrot (windowcar system)



V

V

V

VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t Gemeentehuis

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



DeAftrap Jaargang 37, nummer 2    (juli 2017)

21 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Onze beide NK-teams gezamenlijk op de foto. Staand v.l.n.r. Nick Stuifzand, Marc van der 
Haak, Sam Dröge, Melchior Knol, Sam Tyler, Otmar Schoonderwoerd, Koen van der Laan, 
Djazzy Hindriks. Gehurkt Leo Veldhuizen, Richard Meints, Dogan Karacaoglan, Niels Zeeman, 
Adem Secer, Hobie Huizer en Danny Kempinga

De nummers 1 en 2 van de poules plaatsten zich automatisch voor de kwartfinales, maar 
ook de twee beste nummers 3 gingen door. In poule A werd Groningen 1 derde en in poule 
B Groningen 2 vierde. Voor Groningen 2 was het toernooi dan ook voorbij. Groningen 1 
wist de kwartfinale wel te behalen en moest opnieuw tegen Nijmegen spelen. Eerder op 
de dag werd 5 seconden voor het einde van Nijmegen verloren. In deze kwartfinale kwam 
Nijmegen opnieuw op voorsprong, ondanks grote kansen voor Groningen. Na balverlies op 
het middenveld kon de verdediging er niet meer aan te pas komen. Hierna ging Nijmegen 
defensief spelen en onze heren konden het helaas niet voor elkaar krijgen om te scoren. 
Voor beide teams zat het NK veldvoetbal er daarmee op. Rond 16.00 uur werd de terugreis 
ingezet. Met een hoop gezelligheid in de bus waren we “lekker vroeg thuis”. Nick, namens 
de vereniging nogmaals onze dank dat jij deze dag vrijwillig met de bus hebt willen rijden!

Op www.covsgroningen.nl zijn van zowel het toernooi om de Corpus Cup als het NK 
uitgebreide verslagen en fotoreportages te vinden.
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Smakelijke afsluiting trainingsgroep

De trainingsgroep sloot het seizoen op 8 juni op smakelijke en gezellige wijze af. Op het 
Zernikecomplex werd genoten van een prima verzorgde BBQ. Een prima jaarlijks initiatief 
vanuit de lief-en-leed-pot. Bert nam na een aantal jaren afscheid als beheerder van dat 
spaarpotje. Dank Bert! 
 

Martina Boer blij verrast met

‘Aanmoedigingsprijs 2016-2017’

Sinds een aantal seizoenen wordt er een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan iemand van 
de trainingsgroep. Deze wordt toegekend aan iemand die veel pech had gedurende het 
seizoen of bijvoorbeeld terugkwam van een hardnekkige blessure.

Afgelopen seizoen trainde Martina Boer in de eerste seizoenshelft tweemaal per week 
mee in Groningen, vanuit haar woonplaats Beilen. 
Op zaterdag floot ze voor de KNVB haar wedstrijden 
bij de jeugd. Een hardnekkige scheenbeenblessure 
noopten haar tot rust en de revalidatie kostte haar de 2e 
seizoenshelft. Nu weer fit én gepromoveerd staat Martina 
weer aan de start van een nieuw en hopelijk voor haar, 
blessurevrij, seizoen.

De jury kende haar deze prijs toe, mede omdat ze 
ondanks de grote reisafstand tweemaal per week naar 
Groningen komt om te trainen. Tevens heeft ze er veel aan 
gedaan om van haar blessure te herstellen en weer fit te 
worden. Dat ze over een juiste instelling beschikt blijkt uit 
het feit dat ze begin juli alweer aan de 1e training van het 
seizoen deelnam.... in Groningen. 

Marja Adema
Martina showt de 
aanmoedigingsprijs



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



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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De gehuldigden bijeen, v.l.n.r. Bert Kamstra, 
Jan Ensing, Jan Regtop en Nanko Kuiper

Jan Regtop alsnog gehuldigd als erelid tijdens vlot 

verlopen jaarvergadering, COVS-goud Jan Ensing

Voormalig districtsvoorzitter Jan Ensing heeft op 20 maart tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van onze vereniging de gouden speld van COVS Nederland gekregen. 
Oer-COVS-er Jan Regtop werd gehuldigd tot erelid van de vereniging. Tijdens de 
vergadering gaf voorzitter Robert aan Dorst aan zich zorgen te maken over de positie van 
de vrijwilliger binnen de KNVB: ‘er wordt steeds meer verwacht van de scheidsrechter, ze 
moeten altijd klaar staan. Maar er wordt wel eens vergeten dat we te maken hebben met 
vrijwilligers die met een hobby bezig zijn’. 

Jan Ensing was tot en met 31 december 2016 in functie als voorzitter van COVS district 
Noord. Met het opheffen van de bestuurlijke districtslaag binnen de COVS kwam er op 
die datum een einde aan tien jaar voorzitterschap. Voor zijn rol binnen COVS Noord was 
Jan al zo’n vijftien jaar bestuurlijk actief voor COVS Centraal Drenthe. Na het opheffen 
van die vereniging per 1 januari 2016 stapte Ensing over naar onze vereniging. Daarom 
konden wij hem nu namens COVS Nederland de gouden speld uitreiken. ‘Ik heb het 
graag gedaan en ben zeer dankbaar voor deze onderscheiding. De COVS voelt voor mij 
nog altijd als een warm nest.’ Naast de gouden COVS-speld voor Ensing werd Nanko 
Kuiper gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap, werden Sander Eisinga, Marja Adema en de 
afwezige Marije Deuring met een bloemetje bedankt voor de organisatie van het NK veld 
en kreeg Bert Kamstra de Johan Roedersbokaal.

Regtop erelid

Jan Regtop werd vorig jaar al benoemd tot erelid. Hij was toen echter om 
gezondheidsredenen afwezig en daarom werd op 20 maart alsnog de speld aan hem 
uitgereikt. Regtop is pas sinds 2016 
lid van onze club, maar was voorheen 
erelid van de vorig jaar opgeheven 
COVS-vereniging Centraal Drenthe. 
Onze vereniging nam deze eretitel dus 
over. Vanzelfsprekend, als je weet dat 
Regtop al bijna zeventig jaar COVS-
lid is, van 1953 tot 1976 bestuurlijk 
actief was voor Centraal Drenthe en 
daarna vele jaren in touw was voor 
COVS Noord, KNVB Drenthe en KNVB 
Noord. Regtop toonde zich dankbaar: 
‘de manier waarop ik hier ben ontvangen 
is geweldig, ik hoop nog enkele jaren van 
dit erelidmaatschap te kunnen genieten’.
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2016 geslaagd jaar

Tijdens de druk bezochte jaarvergadering werd teruggeblikt op een zeer geslaagd 
verenigingsjaar 2016. In 2016 werd niet alleen een nieuwe kledinglijn voor alle leden 
gerealiseerd en een eigen camera voor het project videofeedback aangeschaft, maar 
werd ook een zeer succesvol verlopen NK veldvoetbal voor COVS-teams georganiseerd. 
Bovendien kwam de vereniging in actie voor Fonds Gehandicaptensport. Met 
verschillende initiatieven werd in totaal ruim drieduizend euro opgehaald. 

Meer naar verenigingen

Voor 2017 wil de vereniging opnieuw aandacht vragen voor de positie van de vrijwilliger 
binnen de KNVB. De eigen bijdragen voor de SO I en SO II, tijdstip en plaats van 
opleidingen en testen/toetsen, kaartenacties en vergoedingen zijn daarbij concrete 
items. Ook de kwaliteit van de opleidingen is een punt van aandacht. Verder wil de 
vereniging samen met voetbalverenigingen en KNVB kijken op welke manier de 
verenigingsarbitrage verstevigd kan worden.

Besluiten

Marco Oosting werd door de vergadering benoemd tot nieuw bestuurslid. De diverse 
vergaderstukken werden in vlot tempo afgewerkt. De belangrijkste besluiten:

 -  notulen 2016, algemeen jaarverslag 2016, financieel verslag 2016 en begroting 
2017 werden conform voorstel vastgesteld

 - de contributie voor 2018 is vastgesteld op 51 euro (niet-actieven 45 euro) en de 
donaties op 20 (individueel) en 25 (clubs) euro

 - Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper, Jannes Mulder en Marc van der Haak 
werden herbenoemd in het bestuur.

Richten op de jeugd

COVS-commissielid Dirk Koning 
hield een vlammend betoog 
over het betrekken van de 
jeugd bij de COVS. Jacques 
d’Ancona ondersteunde dat 
betoog en stelde dat we 
volop moeten inzetten op de 
jongeren. Robert de Wit stelde 
in navolging van Jan Ensing dat 
‘de COVS een warm nest voor 
alle scheidsrechters is ’. Een mooi 
einde aan een vlot verlopen en 
harmonieuze jaarvergadering.

Sander Eisinga en Marja Adema in de bloemen 
voor het organiseren van het NK veldvoetbal. 
Marije Deuring was afwezig.
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Seniorensoos nog steeds elke maand bijeen

We hebben met onze activiteiten natuurlijk volop oog voor jonge talenten (denk aan het 
project videofeedback), maar ook onze seniorleden vergeten we niet. Zo komt een groep 
senioren elke tweede maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis 
bijeen. En dan wordt er echt niet alleen over vroeger gepraat… Iedereen, lid en oud-lid, 
is welkom. Deze ‘seniorensoos’ is ontstaan na de zeer succesvolle reünie in 2008. Meer 
weten? Vraag Garbrand Nienhuis of Jan Niko de Boer even of mail het secretariaat op 
covsgroningen@gmail.com. 

Ingezonden: bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen die mijn vrouw en ik onlangs mochten ontvangen!
Joop Schokker

De 50 euroclub

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

Theo Kok   Klaas Smith

Freek Vandeursen  Schilderbedrijf Cleveringa

Valley Dusink   Eddy en Marjan Kamphuis 

Klaas Mulder    Jacob Hettinga 

Henk Renken                                          Metis cnc draai- en freeswerk

Jan Kamps   Bert Kamstra

Felix Nordhauzen  G.R.C. Groningen

Martin Schipper  John Schokker Makelaardij

Truus Visser   Administratiekantoor Jan Ensing

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.  

Kledinglijn nog steeds verkrijgbaar

Eind 2015 presenteerden we in samenwerking met Sporthuis Winsum een heuse eigen 
kledinglijn. Mede mogelijk gemaakt door Dak Montage Noord, John Schokker make-
laardij en Hotel Ameland. Inmiddels ruim zeventig leden hebben het volledige pakket 
gekocht. Voor slechts honderd euro heb je het trainingspak (groen/zwart), het zwarte 
polo, het groene shirt, de groene sweater, de sporttas en het warme jack. Alles van het 
bekende merk Hummel. Bestellen kan nog steeds via www.covsgroningen.nl.
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Wist je dat…?

… Jesse Rozendal onlangs een onderbroek was vergeten?
… Richard Meints daarop de perfecte openingszin dacht te hebben?
… Sijbren Wijnja vroeg ‘of Ajax het zou redden´?
… Rik Berends daarop vroeg of hij bedoelde dat ze op tijd zouden
  komen?
… Paul Lips gek is op Eva Jinek?
… Jan-Willem Bouw laatst al moe werd van het verplaatsen van een tafel?
… Henk Krans tijdens een clubavond werd gebeld waar die bleef?
… Bart Pleiter volgens vriendin Sanne thuis overal gele en rode kaarten heeft
 liggen?
… Sam Tyler onlangs zijn portomonnee op het dak van de auto liet liggen?
… hij daardoor een dubbele warming-up voor de training afwerkte?
… Alex Traa tijdens zijn bardienst wel eens gekke telefoontjes krijgt?
… Hij bijvoorbeeld gebeld werd door RTV Noord voor een enquête over de 
 filmcollectie van Patricia Paay?
… Wij Sam Dröge tijdens zijn bardiensten gewoon als Alex aanspreken?
… We deze keer niets over Thom Winkel hadden te melden?

Komende en gaande leden…

De afgelopen periode hebben we de volgende nieuwe leden mogen inschrijven: Otmar 
Schoonderwoerd, Rob Geurten, Meine Groefsema, Peter Buist, Jeroen Nieboer, Yaron 
Heeren, Daan Hommes, Mark Smit en Alex Vegter. Welkom!

We hebben opzeggingen ontvangen van Martijn Elzinga, Ties Prins, Kees Lokken en 
Ramon Elzer. Dolf Naber is overleden. Verder hebben we de donateurs Henk de Vries en 
Ate Nijdam (overleden) uitgeschreven.

Bouw topsportzorgcentrum begonnen

Op de parkeerplaats van ‘ons’ sportpark Corpus den Hoorn wordt volop gewerkt aan de 
realisatie van het topsportzorgcentrum van FC Groningen. Dat moet in de loop van 2018 
worden geopend. Een fantastische aanwinst voor het sportpark, waar wellicht ook onze 
leden in de toekomst profijt van kunnen hebben. Via onze website houden we je waar 
nodig en mogelijk op de hoogte.



 
 Dakbedekking    
  Zinkwerk 
  Onderhoud        
  Renovatie 
  Nieuwbouw 

        

Tel 050-2600008
www.dakmontagenoord.nl

GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET 
UW DETAILLIST

Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.



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

050 820 09 35  -  www.chrisslagermakelaardij.nl
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Co
lu
m
n Het missen van promotie is 

erger dan het missen van 
een avondje seks Column door Principaul

De periode van promoties en degradaties is weer achter de rug. Je weet 
wel: die triomfantelijke berichtjes op Facebook, Snapchat, Instagram (waar 
eigenlijk niet?) met verhalen van mensen die het na een prachtige zegetocht 
is gelukt een niveautje hoger te fluiten. Het mooiste is als ze er iets aan 
koppelen als: ‘’dat dit met mijn leeftijd/gezondheid/vaderschap nog mag 
lukken!’’. Liefst vergezeld van zoveel mogelijk uitroeptekens, want dat geeft 
een extra dimensie aan de prestatie! Het is ze gegund, ook ik heb genoeg 
aan de verboden vrucht van promotie mogen proeven en echt de verhalen 
zijn waar. Het smaakt beter dan een HEMA-worst.
 
Waar ik wel werkelijk schijtmisselijk van word is van mensen die het niét 
gehaald hebben. Natuurlijk, veel frustratie begrijp ik wel. Het is niet leuk 
om te horen dat je eigenlijk faalt. En dat voelt meestal zo onterecht. We 
doen immers een jurysport, het is dan vrij makkelijk om de corrupte KNVB 
de schuld te geven. Met hun vreselijke rapporteurs, het beginsel van al het 
kwaad. Maar het cliché is gewoon waar: op de hoogste niveaus in Nederland 
fluiten gewoon de beste scheidsrechters. 

De spiegel, weten wat je kan en niet kan, is zó belangrijk. Ook ik voelde, 
stiekem, wel even de pijn toen ik de ranglijst zag. Voor mijn gevoel was dat 
ook even onterecht. Maar de harde realiteit was: de mannen die wél gingen 
waren gewoon beter. En daar zal ik vrede mee moeten hebben, hoe cru dat 
ook is. Dan heeft het geen zin om allemaal boze selfies te gaat plaatsen met 
gebroken hartjes en #kutKNVB. Daar doe je volgens mij alleen jezelf pijn 
mee. Die ouderwetse KNVB heeft denk ik niet eens Snapchat, dus dat wordt 
sowieso snel een beetje zielig.

Wat ons rest is de zomerstop. Dat we ook een beetje 
aandacht aan de partner geven, deze is er ook wel weer 
aan toe om wat leuks te doen. Hij of zij heeft óók eens 
een lekkere HEMA-worst verdiend, zonder dat jij gelijk 
oeverloos begint te lullen over je vreselijke hobby. 
Geniet ervan. Het gerommel in de marge begint weer 
sneller dan je denkt!
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De eerste twintig jaar word je opgevoed en opgeleid. Daarna tot je 40ste 
proberen zo hoog mogelijk te fluiten. Mooie rapporten en jaarlijks een 
promotie. En hopen dat je ter afsluiting de Champions Leaque – finale mag 
fluiten. Een top-scheidsrechter die het echt verdiende werd teleurgesteld. 
Enkele dagen voor het grote moment van de lijst gehaald samen met 
zijn secondanten. Niet vanwege zijn geaardheid, maar ter bescherming 
omdat hij met de dood zou zijn bedreigd. Het toenmalige UEFA-bestuur 
kon het zich niet meer goed herinneren. Ik heb altijd gedacht dat bij het 
ouder worden het korte termijn geheugen je in de steek laat. In ieder 
geval eindigde het leven van deze fantastische scheidsrechter in totale 
eenzaamheid.

Toen ik 50 werd was bij ons thuis achter een groot tuinevenement. Iedereen 
die ik kende was er. Ook mijn moeder en schoonvader die ik nu meedraag 
in mijn hart. Onze vereniging was ruim vertegenwoordigd. Volkomen 
onverwacht nam op deze leeftijd een collega van mij afgelopen week 
de beslissing om er een eind aan te maken. Hij had veel teleurstellingen 
moeten verwerken, vaak  gedegradeerd. Maar toch. Pas nog met hem 
gewerkt. Hij was erg open naar mij. Wij discussieerden vaak met elkaar 
over de zin van .... En daarbij werd met ons gevoel voor humor flink wat 
afgelachen.

Jaren geleden tijdens een mooie stevige strandwandeling op Ameland zei  
mijn gesprekspartner openhartig dat hij wel eens een goede vriend zou 
willen hebben. Het leven is als een feest; in het begin ken je niemand, maar 
na een tijdje voel je je steeds meer op je gemak.

Maar wie is de BOB?
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Rustpunt op Ameland
 
 Hotel Ameland is een 3-sterren hotel, 
centraal gelegen tussen het dorp Nes (10 min. 
lopen) en het brede Noordzeestrand (10 min. 
lopen), met het Nesserbos als ‘achtertuin’. 
De ideale uitvalsbasis voor uw  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


