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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. 

Vijf jaar geleden

Het is vijf jaar geleden. Wat? Dat er in 
Almere de ultieme vorm van zinloos geweld 
en sportverdwazing plaatsvond. Richard 
Nieuwenhuizen overleed. Een voetbalvader, 
een grensrechter, een vrijwilliger. Bij een 
jeugdwedstrijd notabene. Sinds die tijd is er 
veel veranderd en tegelijk ook bijna helemaal 
niets.

Ja, er is veel veranderd. Er wordt harder 
gestraft, er zijn verschillende goed bedoelde 
maatregelen. Er is veel meer aandacht voor 
het belang van respect en fair play. Er zijn veel 
meer voetbalverenigingen heel bewust bezig 
met dat thema en met verenigingsarbitrage. 
Mensen worden eerder aangesproken op 
wangedrag. 

Nee, er is eigenlijk niets veranderd. Nog steeds 
gaat het veel te vaak mis op en rond de velden. 
Nog steeds veranderen mensen op of rond 
het veld van fatsoenlijke, normaal denkende 
mensen in gefrustreerde en licht ontvlambare 
beesten. Nog steeds zijn er veel problemen 
bij vaak de zelfde clubs. Nog steeds wordt 
het te vaak normaal gevonden dat je iemand 
beledigt of bedreigt. 

Het is vijf jaar geleden. Maar het lijkt als de 
dag van gisteren. Veel veranderd en tegelijk 
ook bijna helemaal niets. Zou het niet mooi 
zijn als iedereen zo rond deze laatste dagen 
van het jaar een gezamenlijk goed voornemen 
uitspreekt? Dat we over vijf jaar kunnen 
zeggen dat er veel is veranderd? Een sportief 
2018!

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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Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
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 Coördinatie
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Marcel Bellinga
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De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

is opgericht op 8 maart 1933.  Het bestuur:

Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 
robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724
covsgroningen@gmail.com
Marcel Boekholt, penningmeester, 06-25307514 
m_boekholt@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
Marco Oosting, werving en behoud, 06-15557178, 
marco_oosting@hotmail.com

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 maart. Uw 

bijdragen kunt u tot 20 februari aanstaande naar 

het redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina:
Op 6 november reikten we de fair play prijs uit aan Godlinze. Op de foto links hun voorzitter Bastiaan Krajenbrink  
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Donderdag 14 december

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 21 december

Laatste training 2017, 20.00 uur

Zaterdag 6 januari

Nieuwjaarstraining + instuif, 14.30 uur

Maandag 8 januari

Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Do-zo 11-14 januari 

Sportweekend Ameland, 20e editie!

Dinsdag 16 januari

Eerste reguliere training 2018, 20.00 uur

Zaterdag  20 januari

NK zaal voor COVS-teams (Zeeuws Vlaanderen)

Zaterdag 20 januari

Noordelijk arbitragecongres, Assen

Maandag 12 februari

Reanimatietraining

Maandag  12 februari

Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 15 februari

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 15 maart

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 19 maart

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Donderdag  19 april 

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 17 mei 

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Verenigingskalender 2017-2018

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 van circa 
19.30 – 21.45 uur sportmasseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig 
en voor leden gratis beschikbaar. De laatste training in 2017 is op 21 december. In 
2018 hervatten we de reguliere trainingen op dinsdag 16 januari. 

Begin 2018 goed met training, instuif en stamppotbuffet
Zaterdag 6 januari beginnen we het nieuwe jaar traditioneel met een informele instuif en 
voorafgaande nieuwjaarstraining. Tijdens de instuif kun je genieten van een uitgebreid 
stamppotbuffet. Kom je ook? Lees er meer over op pagina 3. 

Aantal deelnemers 20e Sportweekend richting de veertig
Ons 20e Sportweekend Ameland komt er nu snel aan. Van 11-14 januari verblijven we op 
het mooie waddeneiland. Trainingen, spelregels, communicatie, een quiz, de zeskamp, 
mountainbiken, lezingen door Bas Nijhuis en Henk de Haan. Het kan niet op. Inmiddels 
hebben bijna veertig leden zich ingeschreven. Ga je ook mee? Blader naar pagina 5 en 
schrijf je in op www.covsgroningen.nl! 

Pol van Boekel: ‘vergeet niet te genieten’ 
Pol van Boekel zorgde op 6 november voor een ontspannen en boeiende clubavond. De 
Limburger vertelde openhartig over de hoogte- en dieptepunten en gaf de aanwezigen 
aan de hand van actuele beelden de nodige tips. Een korte terugblik op pagina 9 en 10.



Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

sinds 
1895

www.haan-bedum.nl info@haan-bedum.nl

via (050) 301 22 71 of info@haan-bedum.nl

Gelegen in centrum van Bedum -  Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum  

Kwaliteit tegen scherpe prijzen!

Het adres voor al uw drukwerk.
Persoonlijke service en advies,

lage tarieven en superieure kwaliteit!



De Herberg Ameland
Reeweg 28,

9163 GV Nes
0519 542 638

www.deherbergameland.nl
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Trainen, stamppot en gezelligheid tijdens 

nieuwjaarsinstuif

Zaterdag 6 januari is de eerste activiteit van onze vereniging in een nieuw jaar. En bijna 
traditioneel is dat de informele nieuwjaarsinstuif. Liefhebbers kunnen van 14.30 – 15.30 
uur een uur trainen, waarna de instuif van 15.30 – 17.30 uur in het GRC-clubhuis op sport-
park Corpus den Hoorn wordt gehouden. Een uitstekende gelegenheid om nog even 
terug te blikken op 2017 en vooral vooruit te kijken. Voorzitter Robert van Dorst zal dat 
uiteraard in zijn nieuwjaarstoespraak ook kort doen.

Wegens succes wordt het stamppotbuffet herhaald. Alle aanwezigen kunnen derhalve 
gratis genieten van een uitgebreid stamppotbuffet en zo 2018 smakelijk beginnen!

Het programma:

14.00 uur – ontvangst + omkleden voor degenen die willen trainen
14.30 uur – nieuwjaarstraining
15.30 uur – einde training én start instuif
17.30 uur – einde instuif

We wensen iedereen mooie feestdagen, een geweldige jaarwisseling en heel graag tot 
6 januari!

Een impressie van de instuif begin 2017



DeAftrap Jaargang 37, nummer 4    (December 2017)

4 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Reanimatietraining van levensbelang, nieuwe helden 

gezocht

Maandag 12 februari 2018 wordt de jaarlijkse reanimatietraining gehouden. Het is een 
prima manier om ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een levens- 
bedreigende situatie. Dus doe mee en weet hoe je levens kunt redden! De training is 
zowel bedoeld voor de jaarlijkse herhaling voor eerdere deelnemers als voor nieuwe 
helden... Van levensbelang!

Deelnemers kunnen een praktijkgerichte training van docent Wim Grimberg 
verwachten. Ze zullen uitgebreid oefenen op de meegebrachte poppen. De training is 
gericht op het herkennen van een levensbedreigende situatie en het handelen volgens 
protocol. Zo komen tijdens de training aan bod:
–  de werking van de Automatische Externe Defibrilator (AED)
–  het herkennen van én eerste hulp bij een ademhalingsstilstand en een 

circulatiestilstand
–  het herkennen van én eerste hulp bij een afsluiting van de luchtweg.

Bij succesvolle afronding ontvang je als deelnemer na afloop het officiële NHS- 
reanimatie-certificaat.

De training wordt gehouden in het GRC-clubhuis, van 19.30 – 22.30 uur. Deelname 
kost 15 euro en staat open voor leden, donateurs en relaties van de Scheidsrechters-
vereniging en hun partners. Ken je dus familieleden, vrienden of collega’s die mee willen 
doen? Nodig ze uit en schrijf ze in.

Wil je meedoen? Stuur dan voor 1 februari 2018 een mail naar
 covsgroningen@gmail.com. Op de avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen. 
De reanimatietraining, omdat elke seconde telt!

Een impressie van de reanimatietraining van afgelopen jaren.
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Aantal deelnemers jubileumeditie Sportweekend 

Ameland al richting de veertig

Van 11-14 januari 2018 gaan we voor de 20e keer naar Ameland voor ons jaarlijkse 
technisch weekeinde. Inmiddels zijn er bijna veertig aanmeldingen. Begin 2017 gingen 
we met 32 leden op pad. Met straks een uiteindelijk aantal van boven de veertig zijn we 
zeer tevreden! Zeker omdat er in de winterstop door de KNVB ook tal van bijeenkomsten 
voor landelijk actieve scheidsrechters en assistenten worden georganiseerd, waardoor 
helaas lang niet iedereen die dat wil meekan. We hopen die planning volgend jaar met 
de KNVB beter te kunnen afstemmen. Wil je ook mee? Dat kan! Schrijf je snel in op  
www.covsgroningen.nl. 

Gertjan Lania wint gratis weekend

Als jubileumcadeautje en ter gelegenheid van de week van de Scheidsrechter werd 
één gratis deelname aan Sportweekend Ameland 2018 verloot. Iedereen die zich 
voor het einde van de Week van de Scheidsrechter had ingeschreven maakte kans. 
Tijdens de clubavond op 6 november vond de trekking 
plaats. Onze gast Pol van Boekel (zie foto) toverde eerst 
de naam van Robert van Dorst tevoorschijn, maar onze 
voorzitter gaf zijn weekeinde terug. Vervolgens bleek 
Gertjan Lania de gelukkige. Van harte! 

Sportweekend 
Ameland tien 
jaar geleden. In 
januari alweer 
de 20e editie!

Zoals we eerder schreven gaan we in verband met het jubileum eenmalig al op donder-
dagavond weg. Naast de trainingen, fietstocht, mountainbike en spelregels, is er dit keer 
ook een communicatietraining én zijn er met oud-profvoetballer en oud-scheidsrechter 
Henk de Haan en met internationaal scheidsrechter Bas Nijhuis twee interessante 
sprekers! Bovendien wordt er een leuke quiz gehouden, staat de zeskamp weer op het 
programma en is er alle gelegenheid voor de nodige ontspanning. Ondanks de extra 
nacht kost het weekeinde net als afgelopen jaren 175 euro per persoon.

Kortom, een weekeinde dat je niet mag missen! Check het volledige programma op 
www.covsgroningen.nl en schrijf je in. Ameland, here we come again!
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Christian Mulder

Jacques d’Ancona

Marc van der Haak 

Veelbelovend programma scheidsrechterscongres in Assen

Zaterdag 20 januari is het zover, het Noordelijk arbitragecongres in Assen. Met een 
interessant programma, dat je door de keuze van workshops deels zelf kunt invullen. 
Onze vereniging is op meerdere manieren goed vertegenwoordigd. Noteer de datum en 
schrijf je snel in! 

Een mooi en afwisselend programma. Bovendien de mogelijkheid om vele collega’s 
weer eens te ontmoeten. Leerzaam en leuk dus! Als het goed is heb je inmiddels een 
digitale uitnodiging ontvangen. Check ook de flyer op pagina 7 in dit blad.

Het congres wordt georganiseerd door COVS Nederland. In de organisatiecommissie 
zitten Rene Kiebert en Johan Suurd namens COVS Nederland, Dirk Koning namens de 
commissie van COVS Nederland (tevens lid van COVS Oldambt en Veenkoloniën én 
van onze vereniging), Ellen ter Avest van de KNVB, ons bestuurslid Marco Oosting en 
tot slot ook Jasper Ottens. Jasper is nu lid van onze club, maar vertegenwoordigt in de 
organisatie het opgeheven COVS Centraal Drenthe. Vanuit die vereniging wordt een 
deel van de kosten gedragen van het congres. 

Niet alleen in de organisatie zijn we goed vertegenwoordigd. Dagvoorzitter in Assen is 
onze Jacques d´Ancona. En één van de workshops (over videofeedback) wordt door ons 
(Marc van der Haak) verzorgd. Verder zien we onder andere Christian Mulder en Jesse 
Rozendal in actie. 

Tot 20 januari in Assen?



Oude Steiger 5
9163 GV Nes Ameland

Tel.: (0519)543138
Email: restaurantdepiraat@knid.nl

Het leukste familierestaurant van Ameland!
Bij ons kunt u heerlijk genieten van uitstekende ge-
rechten en het mooie uitzicht op de haven van Nes, 
terwijl uw kinderen zich prima kunnen vermaken in 

het grote kinderspeelhol. 



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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Arbitragecongres
‘Hé scheids…’

Er is een ruime keuze uit workshops in 
drie rondes, met onderwerpen als: . damesvoetbal  . spelregels. leiderschap . mentale weerbaarheid. feedbackregels . rapportage nieuwe stijl. samenwerking op het veld . zaalvoetbal, . rood of geel, enz. enz.
Inschrijving wordt mogelijk gemaakt via 

KNVB-sportlink.

Inschrijving is mogelijk t/m28 december 2017.Maar vol = vol! Wees er dus snel bij…

COVS Nederland organiseert voor district Noord
(in samenwerking met de KNVB):

Een informatiemarkt (met 
o.a. de KNVB-Academy). 
Met de Verkiezing van 

De Scheidsrechter van 

het Jaar district Noord. 
De eerste Gouden Scheids-

rechtersfl uit wordt uitgereikt door 
Pol Hinke, voorzitter COVS-Nederland.
Trip Advocaten sponsort deze verkiezing.
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Wanneer:    zaterdag 20 januari 2018. (Inloop vanaf 9.00 uur, programma
    van 10.00 –16.00 uur met aansluitende borrel).

Waar:     dr. Nassaucollege lokatie Quintus, Assen

    (Mr Groen van Prinstererlaan 98, Assen).

Voor wie:    alle (assistent)scheidsrechters, rapporteurs, praktijk-
  begeleiders, scheidsrechterscoördinatoren, opleiders, 
   bestuurders van verenigingen, alle COVS-leden en 
   vertegenwoordigers van voetbalverenigingen in Groningen, 

Friesland en Drenthe.

Met wie:    Topscheidsrechters Kevin Blom en Christian Mulder (met ook 
aandacht voor jong talent), Jacques d ’Ancona (dagvoorzitter). 

Kevin Blom

Jacques d’Ancona

Christian Mulder

Nicolet Bakker
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Nieuwe scheidsrechters voor Bedum

Half november hebben vijf leden van sv 
Bedum met succes de cursus voor KNVB-
verenigingsscheidsrechter afgerond. Daarmee heeft 
de (grote) club nu een bijna 100% gediplomeerde 
groep van verenigingsscheidsrechters, waarover 
coördinator Wim Heemstra kan beschikken. Een 
uitstekende zaak! Op de Op de foto van links naar 
rechts Henk Steenhuis (cursusleider), Klaas Harm Snitjer, Jan Heikamp, Rigte Jan ten Kate, 
Koen Balkema en Maurins Boonstra. Onze complimenten aan sv Bedum. Veel succes en 
plezier op de velden!

Nieuwe leden

Afgelopen periode hebben we de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:
Jan Heikamp, Bedum, 
Sven Tjeerdsma, Drachten (blijft tevens lid COVS Drachten),
Johan Suurd (tevens lid/voorzitter van COVS Eindhoven)

Seniorensoos elke tweede maandag van de maand 

Ook dit seizoen komen onze wat oudere leden en enkele oud-leden elke tweede 
maandag van de maand met veel plezier bijeen in het GRC-clubhuis. Van 14.00 – 16.00 
uur wordt de actualiteit besproken en uiteraard vliegen de nodige anekdotes over tafel. 
Ook kan er gekaart worden. En dat alles onder het genot van een hapje en drankje. 
Eenmaal per jaar gaat de groep ergens lekker eten. De seniorensoos is ontstaan na de 
succesvolle reünie in jubileumjaar 2008 en sinds die tijd (alweer zo’n 9 jaar) een vaste 
activiteit van onze vereniging. Wil je ook aansluiten? Je bent van harte welkom! 

De mannen van de 
seniorensoos bijeen



Contact & adresgegevens:
Hotel Restaurant de Jong

Reeweg 29, 9163 GT Nes (Ameland)
Telefoon 0519 542016

E-mail info@hoteldejong.nl

Hotel de Jong: hartje Nes, hart van Ameland
Hotel de Jong is het centrum van gezelligheid in het hart van 

Amelands sfeervolste dorp: Nes. Voor een betaalbaar, comfor-
tabel verblijf zonder een cent in te boeten aan kwaliteit. Ame-

landse gastvrijheid en gemoedelijkheid op z’n best. Jaarrond uw 
thuis. Uw uitvalsbasis naar alle windstreken. Uw hartelijk wel-
kom bij thuiskomst. En uw eigen Amelandkamer met heerlijke 
bedden om in uit te rusten! Plus verwenner van de inwendige 
mens. Welkom bij Hotel De Jong, waar u uit toch thuis bent.



  

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
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Pol van Boekel tijdens clubavond: ‘vergeet niet te 

genieten’

De clubavond op 6 november met internationaal voetbalscheidsrechter Pol van Boekel 
kan als zeer geslaagd worden beschouwd. Bijna zestig aanwezigen kregen van Pol een 
mooi inkijkje in zijn persoonlijke loopbaan, het reilen en zeilen van de videoreferee 
en het werken als vijfde/zesde official in Team Kuipers. Ook de headsetcommunicatie 
passeerde de revue. Bovendien had Pol veel actueel beeldmateriaal meegenomen en 
durfde hij zich kwetsbaar op te stellen. Pol, bedankt voor een leuke en boeiende avond!

Aan de hand van de beelden liet Pol bijvoorbeeld mooi zien dat je als scheidsrechter ook 
te dicht op de situatie kunt staan. ‘Te dichtbij verkleint je blikveld, waardoor je misschien 
wel minder ziet.’ Ook het managen van een wedstrijd kwam aan bod. Pol stelde dat je 
vol overtuiging een beslissing moet nemen en dat ook moet uitstralen. ‘Je kunt beter 
overtuigend een verkeerde beslissing nemen dan twijfelachtig de juiste.’ Pol sprak zijn 
respect uit voor scheidsrechters die al jarenlang op een recreatief niveau wedstrijden 
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Godlinze trots op fair play prijs

Voetbalvereniging Godlinze kreeg 6 november de fair play prijs 2016-2017 uitgereikt. 
Zoals we al in de vorige uitgave van De Aftrap schreven, bleken zij over het vorige 
seizoen de sportiefste club van heel district Noord. Met een grote delegatie waren ze 
aanwezig op de clubavond met Pol van Boekel. Voorzitter Bastiaan Krajenbrink, op de 
foto links, kreeg de prijs uit handen van Robert van Dorst en Marc van der Haak. Hij gaf 
daarbij aan trots te zijn: ‘wij hechten veel waarde aan sportief gedrag en het is mooi dat 
dit dan met deze prijs ook de waardering krijgt.’

leiden. ‘Hoe hoger je komt, hoe beter allerlei 
randvoorwaarden zijn geregeld. Wordt eigenlijk 
steeds makkelijker.’ Op hoger niveau heb je 
wel meer met druk van de media te maken. ‘Je 
moet met die druk om kunnen gaan, niet alles 
willen zien en lezen en je niet alles aantrekken.’ 
Andere tips die Pol de aanwezigen gaf was het 
tijd kopen bij het al dan niet geven van een 
kaart én vooral: ‘vergeet niet te genieten!’



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



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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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018

Een nieuwe Aftrap en dus nieuwe vragen in de strijd om het Johan Roeders spelregel-
kampioenschap. Omdat deze kopij al vrij snel na het verschijnen van de vorige Aftrap 
moest worden ingestuurd, waren er op dat moment  nog maar enkele inzendingen. 
Hopelijk neemt dat aantal nog toe voor de uiterste inzenddatum van 13 december. 

De antwoorden van ronde 1 waren als volgt : 1-A, 2-C, 3-D, 4-D en 5-D.
En de antwoorden van ronde 2: 1-C, 2-B, 3-D, 4-A en 5-D.
De toelichting op deze antwoorden kun je vinden op www.covsgroningen.nl.
De winnaars van de rondeprijzen maken we in de volgende Aftrap bekend. 

Tijd voor de vragen van ronde 3 (december 2017): 

Vraag 1) Tijdens het spel begaat een speler een overtreding. Welke van onderstaande 

overtredingen moet worden bestraft met een scheidsrechtersbal?

a.  Een speler die binnen het speelveld een teamofficial een trap geeft die het speelveld 
in is gelopen.

b.  Een speler die van buiten het speelveld een bidon in het gezicht van een 
 tegenstander gooit die binnen het speelveld staat.
c.  Een speler die door een spelsituatie buiten het speelveld is gekomen en daar een 

tegenstander een trap geeft.
d.  Een speler die vanuit het speelveld een beledigend gebaar maakt naar een 
 toeschouwer die op de tribune zit.

Vraag 2) Een aanvaller stapt buiten het speelveld naast het doel van de tegenpartij 

en geeft dit met een teken aan de scheidsrechter aan. Kort hierna vlagt de assistent-

scheidsrechter, omdat hij van mening is dat deze aanvaller, die zich niet met het spel 

bemoeide, op die plaats toch in een strafbare buitenspelpositie is als de bal in zijn 

richting wordt gespeeld. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.  Doorspelen.
b.  Affluiten en een indirecte vrije schop toekennen wegens buitenspel.
c.  Affluiten, een gele kaart tonen aan de aanvaller en een indirecte vrije schop 
 toekennen wegens buitenspel.
d.  Affluiten, een gele kaart tonen aan de aanvaller en het spel hervatten met een 

scheidsrechtersbal.
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Vraag 3) Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld 

tegen een assistent-scheidsrechter. Hoe zal het spel hervat worden, nadat de scheids-

rechter het spel heeft onderbroken en de aanvaller een rode kaart heeft getoond?

a.  Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de 
overtreding.

b.  Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was 
toen het spel werd onderbroken.

c.  Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop op de plaats van de 
overtreding.

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

Vraag 4) Tijdens het uitvoeren van een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied 

trapt een verdediger een aanvaller net buiten het strafschopgebied. Op dat moment 

heeft de bal wel de grond geraakt, maar geen van de spelers heeft de bal al gespeeld 

of aangeraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

a.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode 
kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende 
partij net buiten het strafschopgebied.

b.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode 
kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije schop voor de aanvallende partij 
net buiten het strafschopgebied.

c.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode 
kaart en het spel wordt hervat met een strafschop.

d.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode 
kaart en de scheidsrechtersbal wordt opnieuw uitgevoerd omdat de bal nog niet in 
het spel was.

Vraag 5) In de 1e helft toont de scheidsrechter een speler een gele kaart wegens 

onsportief gedrag. De speler wordt tijdens de rust door de trainer gewisseld (met 

kennisgeving aan de scheidsrechter) en neemt na de pauze plaats in de dug-out. 

Tijdens de tweede helft loopt deze gewisselde speler vanaf de bank naar de zijlijn en 

maakt een zeer discriminerende opmerking in de richting van een tegenstander. De 

scheidsrechter fluit af, loopt naar de gewisselde speler toe en: 

a.  Toont de gewisselde speler zijn tweede gele kaart, gevolgd door een rode kaart.
b.  Toont de gewisselde speler zijn tweede gele kaart, gevolgd door een rode kaart en 

geeft de aanvoerder van het team van de gewisselde speler opdracht zijn team tot 
10 spelers terug te brengen.

c.  Toont de gewisselde speler meteen een rode kaart.
d.  Laat de gewisselde speler plaatsnemen achter de afrastering zonder daarbij een 

kaart te tonen.



 
 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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De vragen voor ronde 4 (januari 2017):

Vraag 1) Na het scoren van een doelpunt trekt een speler zijn shirt over zijn hoofd 

zonder het uit te trekken. De speler draagt onder het over zijn hoofd getrokken shirt 

nóg een shirt, identiek aan het shirt dat hij over zijn hoofd heeft getrokken, dus 

inclusief naam en rugnummer. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.  Hij vermaant de speler dit niet meer te doen.
b.  Hij toont de speler een gele kaart.
c.  Hij staat dit toe omdat het ondershirt gelijk is aan het shirt dat is uitgetrokken.
d.  Hij staat dit toe omdat de speler geen reclame, politieke, religieuze of persoonlijke 

uiting op het shirt heeft staan.

Vraag 2) Gesteund door een harde wind in de rug trapt de doelverdediger van partij 

A een doelschop hoog en ver op de andere speelhelft. Een medespeler van de doel-

verdediger, die op het moment dat de bal wordt getrapt alleen nog de uitlopende 

doelverdediger van partij B voor zich heeft, rent achter de bal aan, maar de bal stuit 

over de doelman heen in het doel zonder aangeraakt te zijn. Wat moet de scheids-

rechter beslissen?

a.  Doelpunt.
b.  Indirecte vrije schop wegens strafbaar buitenspel.
c.  Doelschop partij A.
d.  Doelschop partij B.

Vraag 3) Een speler mag een directe vrije schop nemen buiten zijn strafschopgebied. 

Hij wil de bal naar zijn doelverdediger spelen, maar omdat dit niet met de voet mag, 

speelt hij de bal met zijn knie terug op zijn doelverdediger en de doelverdediger pakt 

de bal in zijn handen.  Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.  Hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar 
de doelverdediger de bal oppakte.

b.  Hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar 
de speler de vrije schop met de knie nam.

c.  Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat de vrije schop overnemen.
d.  Hij laat doorspelen.



Een opgave de begroting sluitend te krijgen? 

Toe aan nieuwe tenues?

Gemakkelijk sportartikelen bestellen?
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of (06) 55 76 83 68
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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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Vraag 4) Tijdens de rust is een speler vanwege toiletbezoek te lang in de kleedkamer 

achtergebleven en de wedstrijd is zonder hem hervat. Deze speler betreedt vervol-

gens zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld en wordt in het straf-

schopgebied van de tegenpartij door een tegenstander tegen de benen geschopt. 

Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze speler zich tegen de regels 

op het speelveld bevindt. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het 

spel heeft onderbroken?

a.  Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toe-
stemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop tegen de schoppende speler.

b.  Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toe-
stemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop tegen deze speler.

c.  Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toe-
stemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een 
strafschop tegen de schoppende speler.

d.  Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder 
toestemming zijn team completeerde een gele kaart en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal.

Vraag 5) Terwijl de bal nabij de middenlijn in het spel is gooit een speler, die binnen 

het speelveld staat, een scheenbeschermer met kracht naar een wisselspeler van de 

tegenpartij, die op de reservebank zit. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.   Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte 
vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de speler gooide.

b.  Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije 
schop voor de tegenpartij vanaf de zijlijn, het dichtst  bij de plaats waar de wissel-
speler zat.

c.  Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechters-
bal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

d.  Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en laat het spel hervatten met een 
indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar bal was toen het spel 
werd onderbroken.

De antwoorden kunnen via www.covsgroningen.nl worden ingestuurd, maar een mail 
naar klaassmithuq@gmail.com  kan natuurlijk ook. En ook per post kan nog steeds: Klaas 
Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. De antwoorden van de rondes 3 en 4  moeten 
voor  21 februari worden ingezonden. Succes!

Klaas Smith
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Pubquiz spannender dan ooit

De pubquiz is halverwege. Na team M & M plus (Marcel Bellinga, Marco Oosting en Evert 
IJspeert) in september en Team 12 trio (Ernst van der Hoek, Meine Groefsema en Pascal 
Souhuwat) in oktober, wist in november Team SBS (Stefan Brondijk, Khaled Mustafa en 
Bert Volders) te winnen. Ook in de individuele rondes steeds andere winnaars, te weten 
achtereenvolgens Marcel Bellinga, Pascal Souhuwat en Thom Winkel. De winnaars van 
december waren bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend. 

De quizmasters Bart Pleiter en Carim Mesbah hebben voor de nodige lastige vragen 
gezorgd. En gaan daar in 2018 mee door. Op de donderdagen 15 februari, 15 maart, 19 
april en 17 mei is het weer tijd voor de pubquiz. Telkens na de training om 21.45 uur in 
het GRC-clubhuis.

De winnaars in oktober, v.l.n.r. 
Ernst van der Hoek, Meine 
Groefsema en Pascal Souhuwat.

In november wonnen (v.l.n.r.) 
Khaled Mustafa, Stefan Brondijk en 
Bert Volders 

Doe je ook mee aan de lief-en-leed-pot?

De trainingsgroep kent sinds jaar en dag een lief-en-leed-pot. Deze is bedoeld om 
een kleine attentie te sturen bij bijvoorbeeld een langdurige blessure, geboortes, 
een trouwerij en dergelijke. Ook krijg je kleine verrassing met pasen of kerst. Van het 
overgebleven geld gaan we met eventuele bijbetaling aan het eind van het seizoen uit 
eten.

De inleg is 30 euro per seizoen. Dat mag je ineens voldoen, maar je kunt ervoor ook 
sparen. De lief-en-leed-pot is dit jaar in beheer van Roel Bellinga. Hij is geregeld op 
de training om je inleg te innen. Maar overmaken mag ook, op rekeningnummer 
NL34INGB0001431031 t.a.v. R. Bellinga, onder vermelding van: lief-en-leed-pot COVS. Wil 
je meedoen, laat dit dan even weten aan Roel: familiebellinga@gmail.com.
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Persoonlijke herinneringen: arbitro Consetto Lo Bello

Eind jaren zestig toen ik als jonge scheidsrechter de eerste schreden op het voetbalveld 
zette, had ik net als de actieve scheidsrechters van nu een groot voorbeeld. Praat men 
heden ten dage over mannen als  Bjorn Kuipers, Bas Nijhuis en Danny Makkelie, zo 
praatten wij vroeger over Leo Horn, Lou van Ravens, Leo van der Kroft en Frans Derks. 
Zie je tegenwoordig haast iedere avond op tv wel een voetbalwedstrijd,  vroeger 
zag je op zondag alleen wat flitsen bij Studio Sport en op de woensdagavonden de 
Europese  wedstrijden van onder andere Feyenoord en Ajax, die nog in zwart wit werden 
uitgezonden. Op deze avonden verheugde je je enorm. Als jong scheidsrechtertje 
volgde je niet alleen het voetbal, maar vooral ook de scheidsrechter. 

Je zag in de Europa Cup natuurlijk enorm goede scheidsrechters, waar je torenhoog 
tegen opkeek. Toch was er voor mij één die er boven uit stak en dus mijn favoriet was. 
Het was de Italiaan Consetto Lo Bello. 
Hij was onder andere scheidsrechter van 
de Europa Cup 1 finale op 6 mei 1970 
in Milaan tussen Feyenoord en Celtic. 
Wie van die generatie herinnert zich 
niet de schitterende voordeelregel in 
de verlenging, toen Ove Kindvall de 2-1 
scoorde in de 117e minuut en Feyenoord 
als eerste Nederlandse club de Europa Cup 
won.

Consetto Lo Bello: wat een 
persoonlijkheid, wat een charisma, wat 
een charme. Geen gemaakte arbiter, niet 
zonnebankbruin (hij was van nature al 
gebruind), geen 10 meter in 10 seconden, 
geen hartslagmeters, geen filmpjes en 
gezeur over vetpercentages. Maar gewoon 
iemand die er stond en waar je tegen 
opkeek. 

De Italiaanse arbiter werd geboren op 13 mei 1924 in Syracuse, in Zuid Italië, de 
plaats waar hij zijn hele leven zou blijven wonen. Hij was scheidsrechter van 1944 tot 
1974 en debuteerde op 29 jarige leeftijd op het hoogste niveau in Italië. Hij floot 328 
wedstrijden in de serie A, een record in Italië. Zijn eerste internationale wedstrijd was als 
34-jarige in 1958. In de jaren zestig van de vorige eeuw gold Lo Bello als één der beste 

Consetto Lo Bello
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E. Thomassen a Thuessinklaan 29
9713 JR Groningen
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www.BRESactiviteiten.nl
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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.
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scheidsrechters van de wereld. Hij floot 34 Internationale wedstrijden, was actief op de 
Olympiade in 1960, floot de halve finale op de WK in Engeland tussen West-Duitsland en 
de Sovjet Unie in 1966, de finale om de Jaarbeursbeker in 1966, de Europa Cup 2 finale 
in 1967 tussen Bayern Munchen en Glasgow Rangers, de Europa Cup 1 finale tussen 
Manchester United en Benfica in 1968 en de reeds genoemde Europa Cup finale in 1970.        

Tevens floot hij de finale om de UEFA Cup op 29 mei 1974 in Rotterdam voor 59.000 
toeschouwers in De Kuip tussen Feyenoord en Tottenham Hotspur. Uitslag 2-0. De 
wedstrijd waar de Engelse hooligans half Rotterdam sloopten. Het was voor Lo Bello 
zijn afscheidswedstrijd,  kort na zijn 50e verjaardag. Het maakte hem de oudste official 
ooit in een Europese finale. Moet je nagaan dat je in die jaren in Nederland al niet meer 
mocht fluiten bij de amateurs als je 47 jaar was. En wat ook bijzonder was: Consetto 
Lo Bello mocht zelf zijn assistenten (grensrechters) aanwijzen. Hij koos voor zijn zoon 
Rosario Lo Bello en voor Alberti Michelotti, die later onder andere als scheidsrechter 
actief was bij het EK 1980 in Italië. Zoon Rosario Lo Bello zou ook een mooie loopbaan 
opbouwen. Hij floot tussen 1975 en 1992 in de Serie A, en van 1983-1992 ook 
internationaal.

Na zijn scheidsrechtersloopbaan ging Consetto Lo Bello in de politiek, als lid van de 
partij Democrazia Christiana. In 1986 werd hij gekozen tot burgemeester van Syracuse. In 
die stad overleed hij ook, op 9 september 1991, op 67-jarige leeftijd.

Consetto Lo Bello, een onvergetelijk fenomeen.

Gerard Helsma 

Van de bestuurstafel

Het seizoen is alweer bijna halverwege. Voor het bestuur begint langzaam de 
voorbereiding op de jaarvergadering van 2018. We kunnen 2017 gerust een mooi jaar 
noemen. Met een mooie mix aan activiteiten die goed werden bezocht, het continueren 
van gewaardeerde faciliteiten en een groeiend aantal leden. Een stimulans om op deze 
weg door te gaan!

Op naar 20e Sportweekend

In de eerste maand van 2018 beleven we het 20e Sportweekend Ameland. Ooit 
begonnen met amper twintig deelnemers in hotel Töben. En nu uitgegroeid tot een 
vaste activiteit met nu ook weer minimaal zo’n veertig deelnemers. Het wordt door de 
volle KNVB-kalender wel steeds lastiger plannen. Een aandachtspunt voor komende 
edities.
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Kom ook naar het congres

Een week na Ameland is het grote Noordelijke arbitragecongres. Met volop inbreng van 
onze vereniging. We zijn er trots op dat het congres in ons werkgebied (in Assen) zal 
plaatsvinden. Schrijf je allemaal vooral in!

Overleg

Onlangs hebben de Noordelijke scheidsrechtersverenigingen hun halfjaarlijkse 
afstemmingsoverleg gehad in Joure. Er werden ideeën en standpunten uitgewisseld. 
Ook het congres kwam ter sprake.

Ook is er een overleg geweest van alle op sportpark Corpus den Hoorn gevestigde 
verenigingen. En dat zijn er nogal wat. Er is onder andere over de schoonmaak van de 
kleedkamers gesproken, over de verlichting en over de parkeersituatie. 

Aftrap

Het bestuur heeft besloten om in 2018 door te gaan met dit blad, maar de 
verschijningsfrequentie wel van 4 naar 3 nummers terug te brengen. Dat heeft te 
maken met de hoge kosten én met de toenemende digitalisering. Clubblad, website, 
nieuwsbrief en twitter/facebook vormen zo een mooie communicatiemix voor onze 
club.

Kledingpakket

Zo richting de winter zijn er weer diverse kledingpakketten besteld. Voor slechts 
honderd euro heb je dan ook een compleet pakket, met onder andere trainingspak, 
sweater en winterjas. De sponsorovereenkomst met Sporthuis Winsum loopt nog 
gewoon door, dus maak er gebruik van en bestel je pakket. Zie ook op covsgroningen.nl. 

Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en alvast een sportief en mooi 2018. 
Heel graag tot bij de nieuwjaarsinstuif op 6 januari!

Marcel Bellinga, secretaris



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
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Naam:  Daan van Gulik

Leeftijd:  21 

Woonplaats: Groningen  

Burgerlijke staat: Ongehuwd
 
Beroep: student

Favoriete stad: Praag

Vakantieland: Verenigde Staten

Beste boek, cd en/of film: De Da Vinci Code (boek), Transmission Impossible (cd),
Eagles (film).  

Kranten/tijdschriften: De Volkskrant

Favoriete website: voetbalinternational.nl

Andere hobby’s: Politiek, zaalvoetballen met vrienden,
bestuur studievereniging Sociëtas.

Scheidsrechter vanaf: M’n twaalfde

Eigen voetbalverleden: Keeper tot de B’s van Drachtster Boys.
Het was geen groot succes. 

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.  

Daan van Gulik
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Scheidsrechter geworden omdat: Een grootse voetbalcarrière zat er niet in, maar ik 
dacht het zelf altijd wel beter te weten dan de rest. Toen hebben ze me maar een fluit 
gegeven. 

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Tot mijn zestiende heb ik bij Drachtster Boys 
gefloten. Daarna ben ik voor de KNVB gaan fluiten. Daar heb ik eerst drie jaar jeugd 
gefloten en nu fluit ik in groep E van de zaterdagsenioren.  

Voorbeeld als scheidsrechter: Bas Nijhuis. Ondanks dat ik me niet altijd in zijn manier 
van fluiten en communiceren kan vinden, is het wel een scheidsrechter die risico’s durft 
te nemen en persoonlijkheid uitstraalt.
 
Wedstrijdvoorbereiding: Het belangrijkste aan mijn wedstrijdvoorbereiding is 
het inbouwen van voldoende rust. Ik probeer op tijd rust te pakken en relaxt naar 
wedstrijden toe te leven. Daarnaast is het uiteraard van belang  om goed voorbereid en 
fit te zijn. 
 
Trainen: Het liefst zou ik elke dinsdag en donderdag komen trainen. Het leven in het 
verenigingsbestuur eist echter nogal eens een doordeweekse  avond op. Wanneer ik vrij 
ben, probeer ik zo veel mogelijk bij de COVS te trainen. 

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: 

Op dit moment ben ik pas een paar weken iets actiever bij de vereniging. Het is dus nog 
lastig om daar iets over te zeggen.

Wat wil je verder nog kwijt?:  Sinds een paar weken train ik wat vaker mee. Tot nu toe 
heb ik me altijd welkom gevoeld en de sfeer op de trainingen is erg gezellig!
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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).

Gratis naar FC Groningen?

Op de website onder de knop ‘leden’ kun je lezen hoe je aan gratis kaarten voor 
thuiswedstrijden van FC Groningen kunt komen. Een leuke faciliteit voor al onze leden. 
Hup FC!

Maak ook de Spelregelvraag van de Week

Wil je jouw spelregelkennis up-to-date houden? Maak dan elke week even de 
spelregelvaag op onze site. Elke vrijdag plaatsen we de nieuwe Spelregelvraag van de 
Week. Dat verzorgt de onvolprezen Klaas Smith al sinds de lancering van onze site enkele 
jaren geleden. Hulde. En als je de vraag maakt, laat het antwoord dan ook even achter. 
www.covsgroningen.nl. 

Wist je dat…?

… Hobie Huizer onlangs onverwacht met de bus naar huis in Assen moest, 
omdat Freek Vandeursen in verband met een storing naar het werk moest?

… de buschauffeur hem echter liet staan omdat hij 20 cent tekort kwam?
… Paul Lips na de pubquiz de 2e prijs (gewonnen door Marc van der Haak) 

meenam vanaf de bar?
… hij de prijs vervolgens op heeft gedronken, omdat hij dacht dat toch niemand 

het wilde hebben?
… Sybren Wijnja tijdens een wedstrijd onlangs voor pannekoek werd 

uitgemaakt?
… hij dit keurig corrigeerde met ‘het is panneNkoek?
… Stefan Brondijk onlangs aan Marcel Bellinga vroeg waarom die shampoo 

gebruikte?



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.

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.
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

Dansschool
Marijke

Dansschool
Marijke
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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



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
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Naam: Jan Heikamp

Leeftijd: 50

Woonplaats: Bedum

Burgerlijke staat: Getrouwd en 2 zonen (18 en 15), 
beide voetballend bij de SV.Bedum
 
Beroep: Teamleider bij Friesland Campina

Favoriete stad: Groningen

Vakantieland: Spanje, maar Terschelling is ook heerlijk om heen te gaan.

Beste boek, cd en/of film: ben niet zo’n lezer, maar kijk veel naar alle soorten sport.

Kranten/tijdschriften: Dagblad v/h Noorden 

Favoriete website: tweenul.nl  

Andere hobby’s: Wielrennen, motorrijden, fotografie, sportschool, samen met mij 
oudste zoon de thuiswedstrijden van de FC bezoeken.

Scheidsrechter vanaf: 2016

Eigen voetbalverleden: 30 jaar gevoetbald, onder andere bij sv Lycurgus, vv 
Noordwolde en vv Hunsingo (zaal) en 7 jaar als jeugdleider bij de SV Bedum. Helaas als 
actief voetballer moeten stoppen na 5 knieoperaties aan de kruisbanden en meniscus.

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.  

Jan Heikamp
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Scheidsrechter geworden omdat: ik op een zaterdag de wedstrijd van het eerste 
bezocht, daar gaf Wim Heemstra (scheidsrechterscoördinator) aan dat ze door blessures 
scheidsrechters tekort hadden de week erop. Met mijn voetbalverleden en vroeger wel 
bij de jeugd gefloten hebbende stemde ik hiermee in. Het zou bij 1 wedstrijd blijven, de 
week erop was er nog steeds een tekort. Het fluiten begon ik leuk te vinden en doe het 
tot aan vandaag met veel plezier.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: 2de seizoen, net de cursus KNVB scheidrechters 
afgerond.
 
Voorbeeld als scheidsrechter: Bas Nijhuis, om zijn contact binnen het veld met de 
spelers.

Wedstrijdvoorbereiding: Avond van te voren de tas klaar zetten met alles wat ik bij mij 
moet hebben. Verder kijk ik naar de teams op de ranglijst wat de belangen zijn.
 
Trainen: zie hobby’s

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Ik ben hier nieuw, 
dus ik laat mij verrassen. Van Henk Steenhuis begreep ik dat er nog een leuk en leerzaam 
weekend Ameland op het programma staat, misschien een idee om elkaar beter te leren 
kennen.

Wat wil je verder nog kwijt?: Alle voetballers zouden meer kennis moeten hebben van 
de regels in het voetbal, zodat ze de beslissingen van de scheidsrechters beter leren 
begrijpen.



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 



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.” 
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Aantal excessen in voetbal daalt

In de Nederlandse sport komt minder ongewenst gedrag voor. Sporters ervaren in 
het afgelopen jaar minder ongewenst gedrag dan in 2014 (32% vs. 36%), het aantal 
gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde jaar op rij (184 in seizoen 
16/17; 305 in 15/16) en ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over 
wangedrag dan in 2015 (47% vs. 56%). De Nederlandse bevolking voelt zich over het 
algemeen veilig in de amateursport (95%).

Dit staat beschreven in de VSK Monitor 2017, die met steun van het ministerie van 
VWS door het Mulier Instituut is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het 
programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) is in 2011 gestart. De jaarlijkse VSK 
Monitor beschrijft de voortgang van het VSK-programma: wat is binnen het programma 
gebeurd, wie zijn bereikt en wat is daarvan de betekenis geweest voor een veilig sociaal 
klimaat in de Nederlandse sport?

Het VSK-programma boekt op vele fronten succes. Toch zijn er ook tekenen dat blijvende 
aandacht van bestuurders in de toekomst niet vanzelfsprekend is. Het thema krijgt wel 
vaker een plek op de vereniging, maar bestuurders gaan minder actief met het thema 
aan de slag. Daarnaast heeft de voorgenomen samenwerking met gemeenten nog 
geen structureel karakter. ‘VSK’ is een thema dat zijn succes dankt aan de uitvoering op 
en rond het sportveld. Daarom zal het laatste jaar van het programma vooral worden 
gebruikt om VSK niet alleen in denken te borgen, maar ook in doen.

(Bron: www.mulierinstituut.nl)

Reactie van Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken: de uitkomsten 
sluiten aan bij de indrukken die ook wij hebben. Een aantal maatregelen na het 
overlijden van Richard Nieuwenhuizen werpt vruchten af. Toch is het nog te vaak mis 
op de velden. En wordt niet alles altijd als exces doorgegeven. Het vraagt om blijvende 
aandacht voor het thema!
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Co
lu
m
n Foto van vroeger  

     Column door Principaul

Laatst moest ik een beetje lachen. Een bevriende collega had in een melan-
cholische bui foto’s van “vroeger” erbij gepakt. Vroeger is natuurlijk in deze 
zin vooral relatief, vanwege de feit dat ik pas begin 20 ben. Maar goed, dat 
kon de pret geenszins bederven.

“Haha, moet je die puistenkop van jou daar zien man! Dat jij ooit aan een 
meisje bent gekomen is mij een raadsel,” becommentarieert vriend J tussen 
de foto’s door. Nee, mannenvriendschappen zijn meestal niet mega subtiel 
van aard. Wel de leukste trouwens. Maar daar gaat het niet om. Wel subtiel 
hoe ik toch bijna het onderwerp weer van mijn maanlandschap-hoofd af denk 
te kunnen brengen.

Het gaat om dat toernooi, gewoon een willekeurig voetbaltoernooi in 
Zweden waarop ik een aantal jaren actief ben geweest. Het voetbal was om 
te huilen zo slecht soms, met die constante lange ballen waaraan ook de 
plaatselijke profclubs zich waagden. Maar de meisjes, die meisjes! Met hun 
golvende blonde haren, hun gave huid en prachtige Engelse accent. Ik werd 
spontaan verliefd op de linksbuiten van een onder de 16 team, zelf was ik 
nog maar 18 trouwens, wat niet heel handig was als grensrechter. Toch lukte 
het me, logischerwijs met zo’n voorhoofd, nooit om er daadwerkelijk eentje 
op mijn CV te zetten. Maar gelukkig, en dat doet toch op een bijzonder 
satanische manier weer goed, leken meer collega’s datzelfde probleem te 
hebben.

Toen ik dit herinnerde bedacht ik me: zouden voetballers wel door hebben 
dat wij ook gewoon een leven hebben? Ook een biertje drinken (soms eentje 
te veel), stom een beetje bewegen op muziek en aan het einde van de avond 
(dronken) wat aankloten in bed? Toch lijkt het stereotype vaak: die drinkt 
vast thee en een koekje en gaat om 20.00 op bed op de zaterdagavond. En 
dat levert soms vreemde blikken op als je dat juist niet doet. Laatst wilde een 
bijna compleet elftal met mij op de foto, toen ik mijn bewegingen op muziek 
aan het uittesten was bij één of andere vage DJ.
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Co
lu
m
n Nee, ik denk dat scheidsrechters ook maar gewoon mensen zijn. Die stomme 

dingen doen, daar soms niet van leren. Maar vaker wel. Ook wij willen er 
gewoon een beetje een leuke tijd van maken. Aan het einde maakt dat hele 
voetbal toch geen fluit uit.

Ach, en anders hebben we de foto’s nog. Met die oneindige maan- 
landschappen, waar je melancholisch aan kan terugdenken. Zouden ze op 
de maan ook voetbal spelen? Ik weet wel één iemand die daar uitermate veel 
ervaring mee heeft, heb ik van horen zeggen hoor.

Terug in de tijd: Het allereerste Sportweekend Ameland 

In januari 1999 vond het allereerste technische weekeinde van onze vereniging plaats. 
Op initiatief van Henk Steenhuis, die het samen met Roel Bellinga organiseerde. De 22 
deelnemers verzamelden in restaurant De Posterie (van Roel) op het winkelcentrum 
Paddepoel en vertrokken met de boot van 18.30 uur naar Ameland. Die eerste editie 
verbleef de groep in hotel Töben, aan de rand van het centrum van Nes. De groep 
hongerige deelnemers ‘overvielen’ de plaatselijke snackbar volkomen, want die had niet 
op zoveel klanten tegelijk gerekend. Er werd getraind, er was aandacht voor spelregels 
en er werd gezamenlijk gefietst naar Hollum. Het zou het begin blijken van een mooie 
en sportieve traditie. Een jaarlijks hoogtepunt voor onze vereniging. Op de foto de 
deelnemers van het eerste uur. Staand van links naar rechts Tim Monteban, Richard 
Brondijk, Henk Bijma, Johan Schouten, Simon Schuil, Roel Bellinga, Alfons de Graaf, Guus 
Ennes, Peter Kraan, Arie Hulsebosch, Henk Steenhuis en Roy van den Steen. Gehurkt/
zittend Marcel Bellinga, Eudry Castillo, Bert Kamstra, Bouwe Elzinga, Henk de Haan, 
Michel Winter, Ger Rijskamp, Robert van Dorst, Arie Brink en Theo Gebbink. Begin 2018 
ook mee met het 20e weekeinde? Check de site en lees pagina 5 van dit blad. 
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Co
lu
m
n Tiamo

Zij was nooit getrouwd. Had graag kinderen willen hebben. Werd in 
ons gezin opgenomen. Zag zichzelf als een soort oma. Werd op handen 
gedragen door onze 2 zonen en 2 dochters. Had verder niets met voetbal. 
Woonde in Groesbeek in het jaar dat 3 clubs uit haar dorp in de hoogste 
amateur-afdeling speelden. Is nooit wezen kijken. Vroeg ook niet hoe ik 
mijn wedstrijd had gefloten.

Voor haar was het leven simpel, ook al begreep zij ‘elk nadeel heeft 
zijn voordeel’ niet. Ging jarenlang elk weekend naar haar zus, mijn 
schoonmoeder. Om haar gezelschap te houden of om haar eigen 
eenzaamheid draaglijker te maken?

Een steen uit onze tuin en een kleine plaquette, gemaakt door mijn vrouw, 
ligt bij een dikke boom in het grote bos waar zij ongetwijfeld als meisje 
heeft gespeeld. Met daaronder haar as en de vergane rozen. Mag eigenlijk 
niet. Ik kom er bijna nooit.

Na een jeugdwedstrijdje uit de lagere klasse met langs de kant opa’s, 
waarbij het uit team vanaf het begin met 10 speelde maar toch won, 
vroeg de winnende coach of ik de gele kaart die ik had gegeven aan 2 
tegenspelers wilde intrekken. Mag eigenlijk niet. Ik keek naar boven en zij 
knikte. Want zij was ook wel eens ondeugend.

Mijn lievelingstante.

Tiamo

Mijn lievelingstante





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


