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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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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt zesmaal per jaar in een 
oplage van 450 stuks per keer. 

Zie voor verdere gegevens het colofon op pagina 2.

De Aftrap

In deze Aftrap onder andere:
KNVB-bijeenkomsten 28 februari en 2 maart (4), nieuwjaarsinstuif gezellig druk (6), veel 
leden actief op KNVB-congres (12), laatste ronde Johan Roeders spelregelkampioenschap 
(19), het laatste nieuws van de bestuurstafel (24) en de column van Tiamo (40).

w w w.covsgroningen.nl

Pastoor

Heb je weleens gehoord van meneer Pastoor? Nee, ik wil het nu niet over de religieuze 
boeg gooien, maar heb het gewoon over de trainer van Excelsior. Alex Pastoor dus. 
Ooit een redelijke voetballer, nu zo op het eerste oog een redelijke trainer. Die Pastoor 
schijnt in de rust van elke wedstrijd even bij de scheidsrechter langs te gaan voor een 
praatje. Althans, die indruk kreeg ik toen ik hem voor de camera’s hoorde mopperen 
over scheidsrechter Van Sichem. Meneer van Sichem zou dit en zou dat. En Van Sichem 
reageerde vervolgens ook weer voor de camera: dat is voor rekening van de heer 
Pastoor.

Pfff, ik word zo moe van dat gedoe. Hadden ze niet afgesproken dat er wat meer respect 
zou worden getoond tussen trainers en scheidsrechters? Ja toch? Stop dan met die 
zielige vertoning voor de camera’s. Stop met dat cynische ‘meneer’ en wees je bewust 
van je voorbeeldfunctie. Ben je het niet met elkaar eens? Zeg dat gewoon op een nette 
manier en verder niet. Dat kan namelijk gewoon. Als je wilt praten, ga dan bij elkaar op 
visite. Het is voetbal en geen toneelspel…

Voor Alex Pastoor tot slot nog een goedbedoeld advies: ga in de rust niet naar de 
scheids toe, maar doe waarvoor je betaald wordt, namelijk het coachen van je eigen 
ploeg. Wie weet blijft Excelsior dan gewoon in de eredivisie!
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Colofon
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.

Verenigingskalender 2011

Maandag 14 februari Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Dinsdag 16 februari Bijeenkomst (oud-) seniorleden, 10.00 uur
Maandag 07 maart Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
   20.00 uur (GRC-clubhuis)
Vrijdag 18 maart Districtsfinale spelregels voor COVS-teams
Vrijdag 15 april Kaarten vv. Omlandia, 20.00 uur, Ten Boer
Maandag 18 april Jaarvergadering COVS district Noord
Zaterdag ?? mei Jaarvergadering COVS Nederland

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 19.30-20.30 uur, op het kunstgras van 
sportpark Corpus den Hoorn. Trainers zijn Johan Suurd, Roel Bellinga en Cindy Suurd. Het GRC-
clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis. 

Vormgeving & drukwerk :  Drukkerij Haan, Bedum
Advertenties  :  Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883  
Coördinatie  : Bert Kamstra 
Redactie  : Marcel Bellinga
Fotografie :  o.a. Klaas Mulder, Douwe Efdee, Ger Rijskamp, Richard Meints, 

Marcel Bellinga, Roel Visscher, Tjaard Doornbos
 
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is opgericht op 8 maart 1933
en is aangesloten bij COVS Nederland.  Het bestuur:
Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 / robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724 / marcelbellinga@online.nl
Martin Schipper, penningmeester, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl 
Alfons de Graaf, interne organisatie, 06-22529759 / a.de.graaf@rug.nl 
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com

Correspondentieadres: J.H. Diemerstraat 17, 9728 VM Groningen, covsgroningen@gmail.com

Gironummer 1200817 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
De volgende Aftrap verschijnt medio april. Uw bijdragen kunt u tot 12 maart aanstaande naar het redactieadres 
sturen/mailen.

Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
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Nieuwe activiteit voor seniorleden en oud-leden

De trouwe leden die een beetje ‘op leeftijd’ zijn willen we vanaf dit jaar weer extra aan 
onze vereniging verbinden. Dat doen we als vervolg op de zeer succesvolle reünie in 
jubileumjaar 2008. In samenspraak met onze seniorleden, oud-leden en ook (oud-) 
donateurs willen we kijken op welke manier we dit kunnen invullen. We denken aan 
een regelmatig ‘samenzijn’ op een doordeweekse ochtend. Op woensdag 16 februari is 
hiervoor de aftrap gegeven. Ook interesse, maar nog niet gereageerd op onze eerdere 
brief en/of oproep? Blader naar pagina 5 en laat van je horen!

Vernieuwd Sportweekend Ameland ouderwets gezellig

Terug naar de basis was het parool van de organisatoren van het dertiende technische 
weekeinde op Ameland. Dus meer trainingen en technische onderdelen en minder 
zaken daar omheen. Bovendien een nieuwe locatie waar alle faciliteiten onder één dak 
beschikbaar waren. Het bleek een gouden greep, want het Sportweekend Ameland van 
7 tot 9 januari was ouderwets gezellig. De 55 deelnemers genoten met volle teugen. Een 
uitgebreide terugblik in woord en beeld kun je vinden vanaf pagina 14. 

Kom ook naar de jaarvergadering op 7 maart aanstaande

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt op maandag 7 
maart aanstaande vanaf 20.00 uur gehouden in het nieuwe GRC-clubhuis. Het bestuur 
legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid, doet de nieuwe plannen 
uit de doeken en zet een aantal leden in het zonnetje. Kijk op www.covsgroningen.nl 
voor alle stukken of blader naar pagina 26 voor de agenda en pagina 28 en verder voor het 
algemeen jaarverslag 2010 van onze vereniging. Tot 7 maart!

Ook de jongere ‘debutanten’ hadden
het naar hun zin op Ameland.
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Bijeenkomsten KNVB en COVS op 28 februari en 2 maart

Op maandag 28 februari en woensdag 2 maart worden in het nieuwe GRC-clubhuis 
twee bijeenkomsten georganiseerd. Het gaat om alle actieve scheidsrechters die 
Johan Suurd of Simon Schuil als regionaal scheidsrechterscoach hebben. Ook een deel 
van de scheidsrechters die Roel Folkersma als contactpersoon hebben zullen worden 
uitgenodigd. 

Bedoeling van de avonden is om het wederzijdse contact tussen coach en  
scheidsrechter aan te halen, de nodige informatie te delen en te kijken wat er leeft. Alle 
arbiters worden via de KNVB persoonlijk uitgenodigd!

In het najaar hebben in de meeste regio’s al bijeenkomsten plaatsgehad. In verband 
met de nieuwbouw van het clubhuis, hadden we in overleg met ‘onze’ KNVB-coaches 
afgesproken te wachten totdat het nieuwe clubhuis beschikbaar zou zijn. Dat is nu het 
geval. Noteer dus de datum! 

Robert de Wit gepromoveerd naar groep 21 jeugd

In de vorige Aftrap maakten we melding van de overstap van Robert 
de Wit naar groep 4 bij de senioren. Die overstap is niet doorgegaan, 
maar Robert is wel gepromoveerd naar groep 21, de hoogste 
jeugdgroep. Inmiddels heeft hij al een paar mooie aanstellingen 
gekregen. Zo floot hij bij de B-junioren Ajax tegen FC Utrecht. 
Robert, van harte met je promotie!

Leden doen het goed in tussentijdse 
rankings…

De KNVB heeft onlangs weer een aantal ‘tussenstanden’ van alle scheidsrechters 
prijsgegeven.  Op de landelijke lijst zaterdag staan twee leden van onze club op 1 en 2 
(Marcel Bellinga en Roelof Luinge). Op de lijst van groep 1 zondag (over heel Nederland) 
staan Bob Kempinga en Marc de Lang 1 en 6 (in Noord 1 en 2). Hulde! Maar wat zijn deze 
zogenoemde tussentijdse rankings eigenlijk waard? Eén rapporteur die een rapport 
instuurt en alles kan weer helemaal anders zijn. Hoe dan ook, het is prettig te weten dat 
je er goed voorstaat. En dan maar vasthouden…

Robert de Wit
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Nieuwe activiteit (oud) seniorleden vervolg op reünie
Onze vereniging heeft de laatste paar jaar veel jongere leden mogen begroeten. Dat is 
verheugend, maar dat wil niet zeggen dat we onze trouwe leden en donateurs die iets 
ouder zijn vergeten. De reünie in het jubileumjaar 2008 onderstreepte de betrokkenheid 
van oudere (oud-) leden en donateurs met de vereniging. Die betrokkenheid willen we 
stimuleren en onze contacten met de groep oudere leden en oud-leden willen we graag 
aanhalen. Bovendien willen we juist ook voor die leden iets extra’s doen. 
  
Gezellig samenzijn

Bij veel verenigingen organiseert men al langer een activiteit speciaal voor de 
seniorleden. Dat doet men meestal in de vorm van een sociëteit, gewoon gezegd: 
een periodieke bijeenkomst waarbij de gezelligheid voorop staat. Eigenlijk een beetje 
onder het motto alles mag en niets moet. Samen een kop koffie of borrel drinken kan, 
eventueel een kaartje leggen ook. 

Op verzoek van het bestuur hebben Jan Niko de Boer, Frans Müller en Garbrand Nienhuis 
nagedacht over de invulling van deze activiteit. In overleg met hen hebben we besloten 
van start te gaan met een oriënterende bijeenkomst. We hebben mogelijke liefhebbers 
hiervoor per brief persoonlijk uitgenodigd. Deze bijeenkomst heeft inmiddels op 16 
februari (10.00 uur) plaatsgevonden. Tijdens deze eerste bijeenkomst is als het goed 
is van gedachten gewisseld over de verdere invulling van deze activiteit. Het resultaat 
daarvan was bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend, maar kun je teruglezen op 
www.covsgroningen.nl. 

Ook interesse?

Was je niet van de partij op 16 februari, maar heb je wel interesse? Laat dat dan weten 
aan Garbrand Nienhuis, (050) 541 85 91 of per mail: gm.nienhuis@home.nl. Op de site en 
in de volgende Aftrap uiteraard meer nieuws over deze nieuwe activiteit.

De reünie in maart 2008 bleek in een behoefte te voorzien.
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De informele nieuwjaarsinstuif op zondag 2 januari bleek een 
mooie start van het kalender- en verenigingsjaar 2011. Zo’n 
65 belangstellenden kwamen naar het tijdelijke clubhuis. Ze 
kletsten er gezellig op los.
 
Voorzitter Robert van Dorst wenste de aanwezigen namens het 
bestuur het allerbeste voor 2011. Hij stelde dat onze vereniging 
op een goed jaar terug kon kijken, maar dat het jaar met het 
overlijden van twee leden ook op een ‘donkere manier’ eindigde. 
De website en het stijgende aantal jonge leden werden door 

Drukbezochte nieuwjaarsinstuif mooie start 2011

Robert als positieve punten benoemd. Hij riep de aanwezigen 
op aan het bestuur kenbaar te maken waarmee de vereniging als 
eerste aan de slag zou moeten gaan (zie hiervoor ook pagina 23, 
redactie).

Na de speech van de voorzitter konden de liefhebbers genieten van de door Roel 
Bellinga verzorgde Hollandse erwtensoep. Ook werd het nieuwe GRC-clubhuis ‘in 
aanbouw’ door menigeen even bekeken. Het was al met al een prima start van het 
nieuwe verenigingsjaar.
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Scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal

De commissie schoolvoetbal zoekt weer scheidsrechters voor het aankomende toernooi 
op de velden van Helpman. Het toernooi wordt op de woensdagmiddagen 6, 13, 20 en 27 
april gehouden. Scheidsrechters kunnen een vergoeding van € 40,- én een Chinees buffet 
(op 20 april) tegemoet zien. Wil je er fluiten? Bel met John ten Cate via (06) 11 18 03 15.

Nieuwe leden

Roelf Gooitzen Hummel Westhove 24 9301 TG Roden
Zeljko Djukic Goudsbloemstraat 41 9713 PA Groningen
Sijbren Wijnja  Wassenberghstraat 51B  9718 CJ Groningen

Uitgeschreven als lid

Peter van Bruggen, Zeewolde (verhuisd)
David Dissel, Assen (gestopt)

Nieuwe donateurs

Heleen Dijk De Acacia 7 9781 VH Bedum
Stefan Magermans Atlas 2 9602 NB Hoogezand

Uitgeschreven als donateur

Nicole Krans, Groningen

Nieuw lid 50 euroclub

Metis, cnc draai- en freeswerk, Donkerbroek
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Hoewel nog niet het geval op moment van schrijven, is het nieuwe clubhuis van GRC 
op het moment dat je dit leest nu echt klaar. De verhuizing zal/heeft half februari 
plaatsvinden/plaatsgevonden. Daarmee heeft GRC met haar team van vrijwilligers een 
prachtprestatie geleverd. En staat er een prachtig, modern en multifunctioneel clubhuis!

Het nieuwe GRC-clubhuis zal de komende jaren ook het onderkomen van onze 
vereniging zijn. Inmiddels hebben we een samenwerkingsovereenkomst met GRC 
afgesloten. Die overeenkomst behelst afspraken over het medegebruik van het clubhuis, 

Nieuwe clubhuis nu echt klaar
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wat extra faciliteiten en afspraken over 
de trainingsfaciliteiten. We betalen 
GRC een eenmalig (bescheiden) 
bedrag, in ruil waarvoor we kosteloos 
gebruik van het gebouw kunnen 
maken. In één van de vergaderruimtes 
krijgen we faciliteiten, waaronder 
behoorlijke bergruimte.

In december en januari is keihard 
gewerkt om de nieuwbouw af te 
ronden, zoals te zien op de foto’s 
op deze en de volgende pagina. Op 
de foto’s zie je onder andere hoe 
de linovloer is gelegd en hoe grote 
lichtarmaturen in het achterste deel 
van de kantine zijn opgehangen. 
Half februari is het gebouw klaar en 
wordt/is begonnen met de inrichting. 
De ruimte om het gebouw heen (‘de 
tuin en het terras’) worden in het 
voorjaar aangepakt. Een officiële 
opening zal medio mei of juni worden 
georganiseerd.
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Naam: Henk Visscher

Leeftijd: 59 jaar

Woonplaats:  Leens

Burgerlijke staat: gehuwd met Theresia
 

Beroep:  administrateur

Vakantieland:  Duitsland

Beste boek, cd en/of film: Butch Cassidy and the Sundance Kid, Easy Rider; Forty Licks, 
Rolling Stones

Kranten/tijdschriften: Motor en Motorplus

Favoriete website:  www.nu.nl

Andere hobby’s: motorrijden

Scheidsrechter vanaf: circa 2003, eerst als verenigingsscheidsrechter en daarna bij de KNVB

Eigen voetbalverleden: gespeeld bij GRC Groningen, Usquert, BSVV en FC Leo (Leens)

Scheidsrechter geworden omdat: ik dat ook eens wilde proberen

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: loopt volgens verwachting, fluit met véél plezier 
in groep 5* zondag en in de zaal.
 

In de schijnwerpers…

In deze rubriek zetten we elke keer een lid van onze 
vereniging kort in de schijnwerpers. Zo leren we 
iedereen ook eens op een andere manier kennen.
Ook in deze rubriek? Mail ons:
covsgroningen@gmail.com
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Voorbeeld als scheidsrechter: heb ik eigenlijk niet, maar ik vond Klaas Smith 
(wedstrijden van Usquert 2 – eind jaren 80??)  altijd wel goed fluiten   

Wedstrijdvoorbereiding: één uur voor de wedstrijd aanwezig, kop koffie, veld 
inspecteren, goede warming-up en dan beginnen
 

Trainen: wekelijks 2-3 keer voor mezelf 

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: ik denk wat 
meer in contact proberen te komen met de scheidsrechters die met plezier op het “niet 
hoogste “ nivo fluiten.

Wat wil je verder nog kwijt?:  ik vind de COVS een leuke, actieve club. 

Ga je 15 april ook mee klaverjassen in Ten Boer?

Al jaren voeren we een sportieve en gezellige ‘klaverjasstrijd’ met onze voetbalvrienden 
van vv. Omlandia. Ook dit jaar zijn we te gast in de kantine in Ten Boer. En wel op vrijdag 
15 april aanstaande, vanaf 20.00 uur. 

De onderlinge stand is 10-4 voor onze vereniging, maar daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat de Omlandianen in de afgelopen drie jaar tweemaal de strijd wisten te 
winnen. Ze komen dus dichterbij….

Ga je mee klaverjassen in Ten Boer? Laat het even weten aan Simon Schuil via telefoon-
nummer (050) 302 36 47 of mail naar simon.schuil@planet.nl. Veel plezier in Ten Boer!

Vorig jaar won onze vereniging de drukbezochte kaartavond en mocht voorzitter 
Robert van Dorst de wisselbeker in ontvangst nemen.
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Veel leden actief tijdens KNVB-congres

Zoals gebruikelijk was het KNVB-
scheidsrechterscongres op 15 januari in 
Hoogeveen een weerzien van bekenden. 
Ook veel leden van onze vereniging 
waren aanwezig. Wat echter opviel was 
de hoge gemiddelde leeftijd in de zaal én 
het ontbreken van velen… 

De KNVB had er alles aan gedaan. Het 
begon met een forumdiscussie met de 
trainers Henk de Jong en Jan de Jonge, 
oud-scheidsrechter Rene Temmink 
en één van onze huidige toppers Bas 
Nijhuis. Onze eigen Jacques d’Ancona 
praatte alles vakkundig aan elkaar, maar 
de discussie wilde niet echt ontvlammen. 
Jan de Jonge toonde zich realist door 
te stellen dat één van de grootste 
nadelen voor amateurscheidsrechters 
het werken met clubgebonden assistent-
scheidsrechters is.

Na het plenaire deel volgden diverse 
workshops. En ook daar waren leden 
van Groningen en Omstreken uiterst 
actief. Robert de Wit had het over 
communicatie dat begint met plezier, 
Jochem Kamphuis en Michel Winter 
verzorgden een workshop over de 
spelregels anno 2011. Andere workshops 
waren er over gezond en fit fluiten én 
volgen, positie kiezen en samenwerken.

Op de foto’s een kleine sfeerimpressie, 
met dank aan fotograaf Douwe Efdee. 
Je ziet onder andere Jacques, Michel 
en Robert de Wit (strak in pak) aan het 
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woord, een blik op de zaal én Michel en 
Jochem die er met de bloemen vandoor 
lijken te gaan….

Betaal nu je contributie of machtig de penningmeester

Medio april zal de penningmeester de eerste contributiebedragen incasseren van 
die leden die een machtiging hebben afgegeven. Alle leden die dat nog niet hebben 
gedaan, kunnen in dezelfde periode een brief met factuur verwachten. Conform de 
contributieregeling is de contributie dan verhoogd met één euro administratiekosten. Je 
kunt die administratiekosten nog op twee manieren voorkomen:
1. geef voor 1 april alsnog een machtiging tot automatische incasso af. Wil je dit, surf 

dan naar www.covsgroningen.nl en vul het online machtigingsformulier even in 
2. stort voor 1 april zelf jouw contributie op gironummer 1200817 t.n.v. 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, onder vermelding van 
‘contributie 2011’.  

Voor de goede orde, de contributie bedraagt in 2011 € 42,- voor actieve leden en € 37,- 
voor zogenoemde niet-actieve leden (conform ‘bevroren’ lijst 31 december 1997). 
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Technisch weekeinde Ameland nummer 13: trainen, 
spelsystemen, mentale weerbaarheid en heel veel 
gezelligheid…

Het dertiende technische weekeinde op Ameland bleek geen ongeluksweekeinde. 

Hoewel, voor één iemand wel, want ‘debutant’ Marcel Boekholt liep een botbreuk 

in zijn voet op. Tijdens de eerste training, nog in de warming-up. Domme pech! 

Verder verliep het weekeinde prima. De bijna 55 deelnemers genoten volop van 

het afwisselende programma (boordevol trainingen), de prima locatie en de 

gezellige onderlinge sfeer.

Henk Steenhuis en zijn nieuwe mede-organisatoren Alfons de Graaf en Johan Suurd 
hadden alles prima geregeld. De uitgezochte locatie was perfect. In hotel Noordsee 
waren alle denkbare faciliteiten aanwezig, werden we gastvrij ontvangen en werden 
uitstekende maaltijden geserveerd. Een schot in de roos!
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Vijf trainingen

Bij de samenstelling van het programma was ervoor gekozen om ‘terug naar de basis te 
gaan’. Dat betekende dus de nadruk op de trainingen en enkele technische onderdelen. Er 
werd vijfmaal getraind, op vrijdag tweemaal, eenmaal op het strand en eenmaal achter het 
hotel. Ook op zaterdag eerst een strandtraining. Zaterdagmiddag werd de groep gedropt 
via de strandexpress en mocht terug worden gewandeld of gerend. Een pittige duurloop, 
zo bleek. Vooral door de straffe tegenwind. Een enkeling koos de korte route via het strand, 
alleen de echte bikkels gingen de strijd met 
de elementen aan en gingen via de duinen 
terug…. 

Er werd goed getraind, hoewel de trainers op 
een enkel moment iets meer scherpte wens-
ten. En sommige youngsters wisten blijkbaar 
niet elke ochtend hoe laat het ook weer was… 

Martin Magermans winnaar spelregelkwis

Uiteraard was er ook aandacht voor spelregels, 
hoewel Klaas Smith dit weekeinde maar 
beperkt de tijd kreeg. Hij liep de voornaamste 
spelregels kort door. En verzorgde een 
spelregelkwis-op-tempo. Uiteindelijk 
scoorden Robert de Wit en Martin Magermans 
het beste met 9 punten. Loting bracht 
uitkomst, waardoor Martin Magermans de 
prijs in ontvangst mocht nemen. Die prijs, 
een volledig scheidsrechterstenue, was 
beschikbaar gesteld door schildersbedrijf 
Jacob Cleveringa.
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Mentale weerbaarheid en spelsystemen

Op de zaterdagochtend behandelden KNVB-docenten Henk Steenhuis en Klaas Smith 
het onderwerp mentale weerbaarheid. Dat deden ze met veel beelden die stof tot 
praten bleken. 

Ook veel beelden en discussie tijdens de bijdrage van de FC Groningen – jeugdtrainers 
Paul Ravenau en Peter Moltmaker. Ze gingen in op spelsystemen en het belang van 
kennis daarover bij scheidsrechters. Hoewel ze op de zaterdagavond na het borreluurtje 
én de maaltijd pas aan bod kwamen, bleek hun bijdrage goed aan te slaan. Vol passie 
vertelden ze en gingen ze in discussie met de zaal. Ze vroegen zich af waarom in 
duels zo vaak de aanvaller wordt afgefloten en niet andersom. Ze lieten de aanwezige 
scheidsrechters nadenken en kregen zelf ook wat ‘huiswerk’ mee. Een prima bijdrage, 
die vraagt om een vervolg…

Met een K…?

De zondag was cultureel verantwoord met
een fietstocht met vragenlijst en een 
bezoek aan het natuurmuseum, onder 
leiding van de onvermijdelijke Bert van 
Campen (ik zou het bijna met een K 
schrijven…). 

Vrienden voor het leven

Natuurlijk was er ook volop gelegenheid 
voor ontspanning. Het zwembad, de 
sauna, het dorp, de gezellige bar en voor 
vele Amelandgangers ook het Nescafé 
stonden daar garant voor. Er werd veel 
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gelachen en vrienden gemaakt voor het 
leven… Kortom, ook de dertiende editie 
van het technisch weekeinde Ameland was 
zeer geslaagd!

Wist je dat….?

… Romke Hagenouw gek is op 
spareribs?

… Marcel Boekholt op krukken het weekeinde volbracht?
… hij zich wel graag liet bedienen?
… vooral Henk Mulder en Bob Kempinga zich van hun sociale kant lieten zien?
… Rick Cadogan gek is op een vlavlip?
… Henk Krans zich zou moeten opgeven voor The Voice of Holland?
… Sam Dröge en Marije Deuring een badeendje kregen aangeboden?
… de jongere uitgave van Ruud Bossen in de bediening zat?
… Alex Traa in zijn gele trainingspak van vv. warffum aan een vogelsoort deed 

denken?
… voor het eerst in dertien jaar tijdens het weekeinde foto’s en tekstverslagen het 

eiland verlieten via www.covsgroningen.nl? 
… op onze website enkele tientallen foto’s te vinden zijn?

Ingezonden: bedankt

Graag willen we alle Amelandgangers 
bedanken voor het cadeau en de 
bloemen, die we mochten ontvangen 
ter ere van mijn afscheid als mede-
organisator van de sportweekenden. Ik 
heb het altijd met veel plezier gedaan!

Roel en Nel Bellinga
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Straatnamen vernoemd naar scheidsrechters

Onze vroegere topscheidsrechter en postuum tot erelid benoemde Klaas Schipper was 
een aantal jaren geleden de eerste voetbalscheidsrechter in Nederland waar een straat 
naar werd vernoemd. Je kunt die vinden in de wijk op de oude velden van GVAV langs 
het Van Starkenborgkanaal in Groningen. 

Binnenkort worden nog twee scheidsrechters op deze bijzondere manier geëerd. In 
de nieuwe wijk Zeeburgereiland in Amsterdam worden dertien straten naar bekende 
sporters vernoemd. Onder hen Faas Wilkens en Foekje Dillema én twee scheidsrechters: 
Leo Horn en John Blankenstein.

Leopold Sallvin (Leo) Horn (29 augustus 1916 – 16 september 1995) was een 
internationaal topscheidsrechter. In de oorlogsjaren was hij bovendien verzetsstrijder. 
Als scheidsrechter leidde hij onder andere de legendarische wedstrijd Engeland – 
Hongarije in 1953 en de finale om de Europa Cup I in 1962 tussen Benfica en Real 
Madrid in het Olympisch stadion van Amsterdam. John Blankenstein was naast zijn 
internationale scheidsrechtersloopbaan actief als hoofd scheidsrechterszaken betaald 
voetbal. En was een erkend activist voor homorechten.

Gerard Helsma

Van de redactie: wil je meer lezen over de legendarische Klaas Schipper? Bestel dan ons 
jubileummagazine 2008 (gratis) of bekijk het magazine via www.covsgroningen.nl. 

Scheidsrechters sluiten jaar sportief af

Een aantal leden van onze vereniging 
sloot het jaar 2010 op sportieve wijze af. 
Op oudejaarsdag deden ze mee aan de 
traditionele sylvesterloop in Glimmen. Vijf 
rondjes van 1800 meter (negen kilometer) 
over een deels besneeuwde ondergrond. 
Op de foto drie van de sportievelingen, van 
links naar rechts Bert Kamstra, Alfons de 
Graaf en Marcel Bellinga.
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2010-2011

Het voetbalseizoen 2010-2011 is alweer over de helft. Wat de strijd om de Johan 
Roedersbokaal betreft gaan we richting de eindstrijd, want in deze  Aftrap staan de 
vragen van de allesbeslissende zesde ronde. Na  vijf  ronden zijn er nog meerdere 
kandidaten in de race om spelregelkampioen te worden. Er zijn nog enkele deelnemers 
foutloos, maar ook een paar die slechts één of twee vragen fout hebben beantwoord. De 
strijd lijkt te gaan tussen Bert Volders, Ger Rijskamp, Kristian Bakkelo, Albert Oost, 
Auke van der Horn, Henk Steenhuis en Bert Kamstra. Maar ook Thom van Wijk en Roelof 
Luinge zitten nog op het vinkentouw…

Aangezien van ronde 4 vraag 4 niet meetelde voor de punten (het juiste antwoord stond 
niet bij de mogelijkheden), bestaat de allesbeslissende zesde ronde uit zes vragen. Maar 
eerst de antwoorden van ronde 4 en 5.
Ronde 4: 1-A, 2-B, 3-C, 4--- en 5-C
Ronde 5: 1-B, 2-C, 3-D, 4-B en 5-C.

Voor een uitgebreide toelichting op alle antwoorden van ronde 4 en 5 verwijs ik je naar 
www.covsgroningen.nl. De winnaars van de maandprijzen zijn na loting onder goede 
inzenders Bert Volders uit Bedum en Marije Deuring uit Buinen/Groningen geworden. 
Proficiat!

Op naar de laatste en beslissende ronde 6 (februari 2011):
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1.  Na een bekerwedstrijd moeten er strafschoppen worden genomen. Partij A 

beëindigt de wedstrijd met 9 spelers. Hoeveel spelers kunnen zich nu tijdens het 

nemen van de 1e strafschop maximaal in de middencirkel bevinden?

a.  15
b.  16
c.  17
d.  18

2.  Een verdediger (niet de doelverdediger) staande op de doellijn, slaat met zijn 

hand de bal uit het doel. Hij raakte hierbij de bal achter de doellijn, op het moment 

dat de bal nog niet in zijn geheel het doelvlak had gepasseerd. Wat moet de 

scheidsrechter beslissen?

a.   Hij onderbreekt het spel, stuurt de verdediger van het speelveld door het 
tonen van de rode kaart en hervat hierna het spel met een strafschop voor de 
aanvallende partij

b.   Hij stuurt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart 
en hervat het spel met een scheidsrechtersbal

c.   Hij stuurt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart en 
hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij

d.   Hij laat gewoon doorspelen, want de bal werd geraakt buiten het speelveld.

3.  De doelman die de bal wil uittrappen en daaraan voorafgaand de bal op de 

vlakke hand heeft liggen, ziet plotseling een aanvaller achter hem vandaan 

komen. Deze aanvaller kopt, zonder de handen van de doelman te raken, de bal in 

het doel. Hoe zal de scheidsrechter het spel hervatten?

a.  Het doelpunt wordt afgekeurd en het spel wordt hervat met een doelschop
b.  Met een indirecte vrije schop wegens gevaarlijk spel
c.  Met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen
d.  Aftrap na een geldig doelpunt. Er is niets onreglementairs gebeurd
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4.  Een verdediger schiet een indirecte vrije schop van buiten het strafschopgebied 

veel te hard terug op zijn doelverdediger, die de bal volledig mist. De bal komt 

tegen de doelpaal en wordt nu binnen het strafschopgebied door de nemer 

met zijn hand weggeslagen om een aanvaller een duidelijke scoringskans te 

ontnemen. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

a.  Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de 
verdediger de bal voor de 2e keer aanraakte en wegzenden van deze 
verdediger.

b.  Overnemen van de indirecte vrije schop.
c. Strafschop en wegzenden van de verdediger door het tonen van de rode kaart 

wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.
d.  Strafschop en een waarschuwing voor de verdediger door het tonen van de 

gele kaart wegens spelbederf.

5.  Op het moment dat een aanvaller een doelpunt maakt, ziet de scheidsrechter dat 

deze een zogenoemde slidingbroek draagt, waarvan de kleur afwijkt van zijn broek. 

Wat moet de scheidsrech ter beslissen?

a.  De scheidsrechter laat het spel hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.
b.  De scheidsrechter laat het spel hervatten met een aftrap na geldig doelpunt, 

maar geeft de aanvaller een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
c. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en hervat het spel met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de scorende speler stond.
d. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de scorende speler stond.
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6.  Een te laat gekomen speler loopt bij een aanval op zijn eigen doel zonder 

toestemming van de scheidsrechter het veld op en brengt in zijn eigen 

strafschopgebied een doorgebroken tegenstander op niet correcte wijze ten val.  

Wat beslist de scheidsrechter?

a. Indirecte vrije schop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens 
onbehoorlijk gedrag.

b. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken + wegzenden van deze speler door het tonen van de rode kaart 
wegens ernstig gemeen spel.

c.  Strafschop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor deze speler 
wegens ernstig gemeen spel.

d.  Strafschop + wegzenden van deze speler door het tonen van de rode kaart 
wegens ernstig gemeen spel.

Succes met deze laatste vragen in de strijd om het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2010-2011. Je kunt de antwoorden per mail sturen naar 
klaassmith@home.nl of per post naar K. Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS in Usquert. 
Uiteraard kun je ze via www.covsgroningen.nl ook online maken en inzenden. De 
antwoorden graag voor 1 maart insturen. De Johan Roedersbokaal wordt uitgereikt 
tijdens de jaarvergadering op 7 maart in Groningen.

Klaas Smith

Kristian Bakkelo 
won in 2010 de 
Roedersbokaal.
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Al ruim 5000 bezoekers www.covsgroningen.nl

Zoals je elders in dit blad (in het jaarverslag over 2010) ook kunt lezen, gaat het goed met 
de in augustus 2010 gelanceerde website van onze vereniging. We zijn inmiddels de grens 
van 5000 unieke bezoekers gepasseerd. We weten met de site dus niet alleen leden, maar 
ook andere voetballiefhebbers te bereiken. En dat was precies de bedoeling!

Voor degenen die het nog niet weten:
- op onze site kun je al je aanstellingen van de KNVB plaatsen
- je kunt op de hoogte blijven van het laatste verenigingsnieuws en reageren op de  

berichten
- je kunt werken aan je spelregelkennis, onder andere via diverse artikelen, de Johan 

Roederskwis en een wekelijkse spelregelvraag
- je kunt via het gastenboek tips aan vereniging of leden kwijt
- je kunt alle clubartikelen online bestellen.

Ken je familie, vrienden of collega’s die voetbal leuk vinden? Tip ze dan eens over onze 
website…

Stelling van de maand: Danny Makkelie beste in 2010

Via de stelling van de maand (rechtsonder op de homepage) leggen we regelmatig een 
stelling of vraag aan alle bezoekers van de site voor. In januari waren dat er twee. Eerst 
vroegen we waarmee het bestuur in 2011 als eerste aan de slag moet. De bezoekers van 
de site gaven vooral aan dat er niets in het bijzonder was en dat alles goed gaat. Het 
uitbreiden van medische faciliteiten (een sportmasseur) en extra clubavonden werden 
vervolgens het vaakst genoemd. Het bestuur neemt het mee…

De tweede stelling in januari ging in op de vraag wie in 2010 de beste Nederlandse 
scheidsrechter was. De bezoekers van www.covsgroningen.nl kozen voor Danny Makkelie. 
Hij kreeg 24 procent van de stemmen. Kevin Blom (21 procent) en Björn Kuipers (18 
procent) volgden. Vierde werd onze eigen Roelof Luinge met 15 procent. Opvallend, 
omdat hij in 2010 slechts tot en met 6 mei als scheidsrechter betaald voetbal actief was….
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Van de bestuurstafel

Deze uitgave van De Aftrap staat grotendeels in het teken van de Jaarlijks Algemene 
Ledenvergadering op 7 maart aanstaande in het GRC-clubgebouw. De vergadering 
begint om 20.00 uur en we begroeten je graag vanaf 19.30 uur. Verderop in dit blad 
de agenda en het algemeen jaarverslag 2010. Deze stukken en de notulen van de 
vergadering van vorig jaar kun je ook op www.covsgroningen.nl downloaden. 

Volop leven in de brouwerij

Naast de jaarvergadering gebeurt er echter nog veel meer. Er is volop leven in de 
brouwerij. Denk aan het voorbije technisch weekeinde en de reanimatietraining, maar 
ook aan de nieuwe activiteit voor onze seniorleden. In de volgende Aftrap doen we 
daarvan verslag. We hopen vele (oud-) leden daar te mogen begroeten!

De komende periode organiseren we onder andere samen met de KNVB-
scheidsrechterscoaches een tweetal bijeenkomsten en gaan we 15 april kaarten bij 
Omlandia. Ook doet ons spelregelteam mee aan de Noordelijke spelregelfinale in 
Wildervank.

GRC-clubgebouw

Het GRC-clubgebouw is klaar en is prachtig geworden. De officiële opening zal pas 
medio mei of juni plaatsvinden, maar de komende periode al kunnen en zullen we 
er volop gebruik van maken. Ook de samenwerkingsovereenkomst met GRC is rond, 
waardoor we voor de komende jaren op huisvestingsvlak een stabiele toekomst hebben 
gerealiseerd. 

In het nieuwe clubgebouw komt ook de voorraad van onze clubartikelen. We zullen 
daardoor sneller kunnen leveren bij een bestelling en hebben beter overzicht. Bestellen 
kan overigens via www.covsgroningen.nl. 



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 31, nummer 1                          (februari 2011)

25

Johan Roedersbokaal

De strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap is met de publicatie van de 
laatste vragenronde in deze Aftrap in de beslissende fase belandt. En weer ouderwets 
spannend, want er zijn nog meerdere kandidaten voor de eindzege. Succes allen! 

We hebben met de publicatie van de vragen op onze website de spelregelkwis een 
nieuwe dimensie gegeven. Ook niet-leden kunnen sinds dit seizoen immers meedoen. 
Op de jaarvergadering op 7 maart reiken we de bokaal uit aan één van onze leden of 
donateurs. Van de niet-leden (c.q. donateurs) die via de site ook meedoen, maken we 
een afzonderlijk klassement op. Ook de winnaar daarvan zullen we in een later stadium 
in het zonnetje zetten.

Tot zover deze bijdrage. Graag tot ziens bij de jaarvergadering op 7 maart! Neem dan 
deze Aftrap mee in verband met de agenda en het jaarverslag.

Marcel Bellinga, secretaris

Ingezonden: bedankt!

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de getoonde belangstelling en medeleven, 
in de vorm van bezoek bij het afscheid, de bloemen en vele kaarten die wij hebben 
ontvangen, na het overlijden van mijn lieve man, (schoon-) vader en opa Henk van Dijken.

Het gemis blijft groot, maar alle belangstelling en het medeleven heeft ons goed 
gedaan.

Lena van Dijken - Klijn
Marijke, Gerrit en Lars

Ingezonden: bedankt II 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaartjes en berichtjes die ik heb 
mogen ontvangen, nadat ik tijdens het technisch weekeinde op Ameland een breuk 
in mijn voet heb opgelopen. Speciale dank voor degenen die me op Ameland hebben 
geholpen. Ik zit voorlopig tot 23 februari in het gips en dan is het nog even afwachten. 

Marcel Boekholt
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Uitnodiging: kom naar de jaarvergadering op 7 maart

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging is op maandag 7 maart 
in het GRC-clubhuis, op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De ontvangst is 
vanaf 19.30 uur, de vergadering begint om 20.00 uur. Alle leden zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording 
afleggen over het gevoerde beleid. Ook worden enkele leden in het zonnetje gezet. 
De volledige agenda (neem deze Aftrap mee):

 

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

02. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2010 
 De notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl en kun je opvragen bij de 

secretaris: covsgroningen@gmail.com

04. Jaarverslag 2010 van secretaris Marcel Bellinga 
 Zie hiervoor vanaf pagina 28 of www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2010 van penningmeester Martin Schipper
 Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar 

aanvragen bij de penningmeester. Op 7 maart ligt het ter inzage. Eventuele vragen 
uiterlijk vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen: Kleine Kamp 3, 9755 PZ 
Onnen of covsgroningen@gmail.com.

06.  Verslag van de kascommissie

07. Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08. Vaststellen begroting 2011 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)
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09.  Vaststellen contributie 2012
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2012  te verhogen met 2 euro tot 44 euro voor 

actieve en 39 euro voor niet-actieve leden. 

10. Vaststellen minimum donaties 2012
 Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2012 vast te stellen op 25 euro voor 

verenigingen en 19 euro voor individuele donateurs. 

11. Bestuursbeleid

12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
 Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper 

(penningmeester) en Jannes Mulder (bestuurslid).  

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

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

 -  ontspanningscommissie: Jannes Mulder
 - technische commissie: Jantinus Meints, Johan Suurd, Roel Bellinga, Jannes Mulder
  en Cindy Suurd
 -  redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra 
 - commerciële commissie: Henk Steenhuis en Johan Suurd 
 - kascommissie, Albert Oost, Kees Lokken en Freek Vandeursen. Vacature voor 2 reserves

15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris
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Algemeen jaarverslag 2010

Het verenigingsjaar 2010 wordt gekleurd door de lancering van onze eigen website 
www.covsgroningen.nl. Een mijlpaal voor onze vereniging! 2010 is ook het jaar van 
de opkomst van de jeugd, de nieuwe winterjas, de winterse omstandigheden op 
Ameland en op het trainingsveld, het afscheid van Roelof Luinge als scheidsrechter 
betaald voetbal, de promotie van Jochem Kamphuis, de scheidende bestuursleden 
Gerrit Veldthuis en Bert Kamstra, een geslaagde clubavond in zalencentrum Astoria, het 
uitreiken van twee (…) fair play prijzen en de sloop en nieuwbouw van het GRC-clubhuis. 
Helaas wordt 2010 in december ook het jaar van het overlijden van Henk Schotanus en 
Henk van Dijken. Kortom, een druk, succesvol en emotioneel jaar. In dit 77e jaarverslag 
een terugblik in vogelvlucht op 2010.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur ondergaat in 2010 enkele wijzigingen. Gerrit Veldthuis stopt als 
penningmeester en wordt intern vervangen. Bert Kamstra vertrekt na 18 jaar als 
bestuurslid en wordt opgevolgd door Evert IJspeert. Na de jaarvergadering in maart 
2010 ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Martin Schipper, vice-voorzitter & penningmeester (bestuur sinds 1997, penningmeester 
vanaf 2010)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Alfons de Graaf, portefeuillehouder interne organisatie (2000)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010).

Samenstelling commissies

Roel Bellinga verlaat de commerciële commissie. De commissies zijn na de 
jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Jannes Mulder, Jantinus Meints, Johan Suurd en Roel Bellinga
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Henk Steenhuis en Johan Suurd 
- kascommissie: Freek Reitsema, Johan Suurd en Albert Oost. Reserves zijn Freek 

Vandeursen en Kees Lokken. 

Nieuwe winterjassen tijdens nieuwjaarsinstuif

Het jaar begint winters, maar ondanks de sneeuw en gladheid komen zo’n vijftig 
personen naar de informele nieuwjaarsinstuif. Ze laten zich de snert goed smaken. 
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Voorzitter Robert van Dorst roept leden op melding te maken van vuilspuiterij op 
sites van voetbalclubs. Roel Visscher reikt namens de KNVB een zilveren speld uit aan 
Alex Traa, Simon Apotheker, Thom van Wijk en Henk Mulder. Geheel passend bij de 
weersomstandigheden wordt de nieuwe winterjas van de vereniging gepresenteerd. De 
jas is mede mogelijk gemaakt door JAKO, Univé en Valkema teamsport. De eerste zestig 
jassen voor slechts 25 euro vinden gretig aftrek. Een prima actie van de commerciële 
commissie! 

Commerciële commissie: van winterjassen tot laptops

De nieuwe winterjassen zijn niet de enige actie van de actieve commerciële 
commissie. Later in het jaar realiseren ze onder andere een leuke WK-toto, met 158 
deelnemers. Winnaar wordt Wessel Hoekzema uit Bedum. Peter van Bruggen is het best 
deelnemende lid. Ook een laptopactie met Compél computers, diverse clubartikelen 
en nieuwe sporttassen op wieltjes worden gerealiseerd. Bovendien worden bestaande 
kortingsacties met onder andere Univé voortgezet. We laten verder leden van COVS 
Veendam en COVS Oost Groningen profiteren van de actie met de winterjassen.

Sportweekend Ameland: sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw… 

Het sportweekend Ameland heeft te maken met winterse omstandigheden. De ijskoude 
wind, sneeuwstormen en sneeuwduinen schoppen het programma danig in de war. 
De sporthal van Klein Vaarwater biedt op zaterdagmiddag uitkomst. Op zondag zorgt 
de winterse wandeling naar de Eendenkooi voor de nodige lol. En helpt de groep nog 
even een geslipte auto weer op het rechte pad. De ruim vijftig deelnemers vermaken 
zich uiteindelijk prima. Na het weekeinde geeft Roel Bellinga aan te willen stoppen 

Tijdens de 
nieuwjaarsinstuif 
was er een KNVB-
onderscheiding 
voor Simon 
Apotheker, Alex 
Traa, Thom van 
Wijk en Henk 
Mulder. 
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met de organisatie. Johan Suurd en Alfons de Graaf nemen zijn taken over, terwijl Henk 
Steenhuis zijn vele goede werk blijft voortzetten.

Nieuwe aanwas trainingsgroep

Het winterweer hindert ook de trainingen. In januari en februari worden tien trainingen 
op vooral dinsdag afgelast. Steeds meer jonge leden weten de weg naar de trainingen te 
vinden. Daarmee groeit het aantal leden dat regelmatig komt trainen opnieuw in 2010. 
Op donderdag trekken de 34 trainingen gemiddeld 21,9 deelnemers. In 2009 waren 
dat er nog 20,3, terwijl in 2007 en 2008 gemiddeld 18,3 en 18,1 leden meetrainden. Op 
dinsdag kan er door het winterweer slechts 22 keer worden getraind en die trainingen 
trekken 8,7 deelnemers gemiddeld. Dat heeft alles te maken met het slechte veld voor 
de zomer. Daarna kan weer gebruik worden gemaakt van kunstgras en dat blijkt uit de 
cijfers. Na de zomerstop trainen gemiddeld 11,4 leden mee op dinsdag. In 2009 deden er 
gemiddeld ook 11 personen mee aan de trainingen op de dinsdag. 

Alle deelnemers aan de trainingen bij elkaar opgeteld, komen we in 2010 uit op 971. In 
totaal worden 60 trainingen georganiseerd. Dat is inclusief vier zondagse zaaltrainingen 
in de winterstop. Roel Bellinga staat 37 keer voor de groep, terwijl Johan Suurd 17 
keer leiding aan de training geeft. Cindy Suurd, die in 2010 aan de trainersstaf wordt 
toegevoegd, geeft zesmaal de training. De trainingsgroep sluit het seizoen 2009-2010 op 
27 mei opnieuw af met een buffet in wokrestaurant Euroborg. 

De sporthal 
brengt uitkomst 
tijdens het 
technisch 
weekeinde.
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Twee conditietesten in Groningen verlopen prima

Nadat de test+toets op 14 januari vanwege het winterweer niet door kan gaan, wordt 
het op 18 februari alsnog succesvol georganiseerd. Ook de test+toets op 9 september 
verloopt goed. Jantinus Meints, Bert Kamstra en anderen zorgen voor een vlekkeloos 
verloop. In september wordt iedereen ontvangen in het tijdelijke clubhuis, terwijl de 
spelregeltoets kan worden gemaakt in het gebouw langs het GRC-hoofdveld. Dit in 
verband met de sloop van het oude clubhuis van GRC Groningen.

Contouren nieuwe clubhuis duidelijk zichtbaar

Begin juni wordt gestart met de sloop van het oude clubhuis van GRC Groningen. Truus 
Visser markeert dit met een officiële handeling. Vervolgens gaat het snel. In het najaar 
worden de contouren van het nieuwe gebouw al snel zichtbaar. Het wordt een prachtig 
gebouw, waarin ook onze club straks een thuis zal vinden. Ondertussen maken we in 
het najaar gebruik van de prima tijdelijke faciliteit naast de bouwplaats. Een oproep op 
een trainingsavond voor extra vrijwilligers achter de bar heeft effect, want onder andere 
Robert de Wit, Nicole Krans en Luuk van Dijk melden zich aan. Ze ontlasten daarmee 
Alex Traa en Robert van Dorst, die in 2010 ook regelmatig een bardienst draaien.  

Afscheid Henk Schotanus en Henk van Dijken

Het nieuwe clubhuis is onlosmakelijk verbonden met het overlijden van Henk Schotanus. 
Hij is namens onze club als vrijwilliger in de nieuwbouw aan het werk als stukadoor, 
als hij op 6 december ongelukkig ten val komt. Twee dagen later overlijdt hij in het 
ziekenhuis aan een hartstilstand. Het afscheid in de Katholieke kerk van Bedum is 

De nieuwbouw van 
het GRC-clubhuis 
krijgt in 2010 
gestalte.
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indrukwekkend. Henk Schotanus is pas 67 jaar en nog vol plannen. Hij was ruim 26 jaar 
trouw en actief lid van onze vereniging.

Een dag na het overlijden van Henk Schotanus gaat ook Henk van Dijken van ons heen. 
Hij ligt dan al enkele weken in het ziekenhuis. Van Dijken is op dat moment al 54 jaar lid 
van onze vereniging. Hij wordt 77 jaar. In verband met het overlijden van beide leden 
besluit de vereniging de jaarafsluiting half december niet door te laten gaan.

Op 9 februari al komt Alida Lanting te overlijden, echtgenote van ons lid Piet. Ze is dan 
76 jaar. Alida kwam regelmatig naar de kaart- en sjoelavonden van onze vereniging. 

Mooie start vernieuwd spelregelteam 

Op 19 maart doet een bijna volledig vernieuwd spelregelteam mee aan de districtsfinale 
in Beilen. Robert de Wit wordt individueel 8e, terwijl Richard Meints en Evert IJspeert aan 
de onderkant van de middenmoot eindigen. Het team verovert de 4e plaats van de acht 
deelnemende verenigingen. Alex Traa fungeert als nieuwe coach.

Kristian Bakkelo wint Johan Roeders spelregelkampioenschap 

De interne strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2009-2010 wordt 
gewonnen door Kristian Bakkelo, eerder al winnaar in 2007. De rubriek in cluborgaan De 
Aftrap wordt opnieuw op uitstekende wijze verzorgd door Klaas Smith. Smith reikt de 
bokaal tijdens de jaarvergadering uit.

Het nieuwe 
spelregelteam, v.l.n.r. 
Robert de Wit, Evert 
IJspeert, Richard Meints 
en coach Alex Traa.
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Na de zomer worden de vragen van de spelregelrubriek ook via de nieuwe website 
gepresenteerd. Ook niet-leden mogen meedoen; voor hen wordt een apart klassement 
bijgehouden. Het levert tientallen nieuwe deelnemers op en draagt zo bij aan 
het verder ‘verspreiden’ van de spelregelkennis onder scheidsrechters en andere 
voetballiefhebbers.

www.covsgroningen.nl meteen goed voor 4000 bezoekers

Op 9 augustus gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De eigen website
www.covsgroningen.nl gaat online. Dat levert veel aandacht van de media op en mede 
daardoor meteen veel bezoekers. Vooral de diverse spelregelitems vallen in de smaak. 
De online vragen van het Johan Roeders spelregelkampioenschap en de spelregelvraag 
van de week zorgen voor de nodige bezoekers. Ook de vele verenigingsnieuwtjes 
kunnen op veel lezers rekenen. De meeste deelnemers aan het technisch weekeinde 
2011 melden zich in 2010 ook via de site aan.

De website trekt van 9 augustus tot en met 31 december in totaal 4093 unieke 
bezoekers. Zij bezoeken de site in totaal 11.427 keer en bekijken 41.615 verschillende 
pagina’s. De best bezochte pagina’s zijn de homepage, de pagina waarop leden hun 
aanstellingen zelf kunnen plaatsen en de pagina met spelregelartikelen. Op 9 en 10 
augustus, 8 december en 24 december trekt de site de meeste bezoekers. Een groot 
deel van de bezoekers komt regelmatig terug op de site. 46 procent komt rechtstreeks, 
dus door het invoeren van het webadres, op de site terecht. Bijna dertig procent komt 
binnen via verwijzende sites (vooral covs.nl, rtvnoord.nl en tweenul.nl), terwijl ruim 22 
procent via zoekmachines (vooral google) op onze site komt.

De Aftrap verschijnt zesmaal

Het cluborgaan De Aftrap wordt in 2010 zesmaal uitgegeven. Na de lancering van 
de website verandert het karakter wel iets. In De Aftrap wordt meer teruggeblikt op 
activiteiten, terwijl het actuele nieuws nu meer op de site komt. De Aftrap wordt in 2010 
vormgegeven door Marc Hut en gedrukt door Haan Bedum. Marcel Bellinga verzorgt de 
redactie, terwijl hij samen met Bert Kamstra ook de redactiecommissie vormt.

Digitale nieuwsbrief verschijnt twaalfmaal

De digitale nieuwsbrief verschijnt in 2010 elke maand en komt dus twaalfmaal uit. 
Inmiddels staan circa vierhonderd leden en relaties op de mailinglist. Dat zijn er circa 
honderd meer dan een jaar eerder. Naast de digitale nieuwsbrieven worden leden en 
donateurs ook via losse mailberichten geïnformeerd over bijvoorbeeld het al dan niet 
doorgaan van trainingen, het overlijden van twee leden en enkele andere nieuwsfeiten.
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Reanimatietraining kent vaste kern deelnemers

De reanimatietraining is inmiddels uitgegroeid 
tot vaste activiteit binnen onze vereniging, met 
veelal een vaste kern deelnemers. Op 15 februari 
doen twaalf  personen mee aan de praktijkgerichte 
reanimatietraining, onder leiding van docent Wim 
Grimberg. Ze behalen het officiële NHS-certificaat. 

Kaarters winnen weer in Ten Boer

Na twee ‘nederlagen’ weten onze klaverjassers op 12 maart weer eens de onderlinge 
kaartwedstrijd met voetbalvereniging Omlandia te winnen. Daarmee komt de stand na 
veertien jaar op 10-4 voor onze club. Overigens zijn er 56 deelnemers in Ten Boer, een 
record. Individueel winnaar wordt Jelis Pot, vlak voor Robert van Dorst.

Bowlen als afsluiting seizoen 2009-2010

Ruim 35 leden en aanhang komen 4 juni naar De Waterburcht in Eelde om het seizoen 
2009-2010 op informele wijze af te sluiten. Er wordt eerst een diner geserveerd, waarna 
er fanatiek wordt gebowld. Een geslaagde avond!

Raymond van Meenen tijdens clubavond: ‘De beste scheidsrechter voor de 

belangrijkste wedstrijd’

De grote clubavond in het najaar wordt op 8 november in zalencentrum Astoria in 
Haren gehouden. Bijna zestig belangstellenden komen af op spreker Raymond van 
Meenen. De oud-scheidsrechter vertelt over het beleid van de nieuwe technische 
staf scheidsrechterszaken betaald voetbal, waarvan hij deel uitmaakt. ‘De beste 
scheidsrechter fluit in principe de belangrijkste wedstrijd,’ zo vat hij het uitgangspunt bij 
de aanstellingen samen. De clubavond verloopt in een prima sfeer. Naast de inleiding 
door Van Meenen reikt vice-voorzitter Martin Schipper de fair play prijs uit aan De Wilper 
Boys.

Robert van Dorst en 
Theo de Haan tijdens de 
reanimatietraining.
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2x fair play prijs in 2010

Naast de fair play prijs voor De Wilper Boys als sportiefste club over het seizoen 2009-
2010, reiken we op 3 april ook een fair play prijs uit aan Glimmen. Die prijs betreft nog 
het seizoen 2008-2009. Vooral de uitreiking aan Glimmen levert de nodige publiciteit 
op. Douwe Boonstra van COVS Drachten zorgt voor de administratieve kant van de 
sportiviteitsprijs. 

Jacques d’Ancona: ‘Dit is een mooie club, blij dat ik er lid van ben!’

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op de 77e verjaardag van de club 
gehouden, op 8 maart dus. Voorzitter Robert van Dorst pleit opnieuw voor fusies tussen 
scheidsrechtersverenigingen, hoewel hij erbij zegt dat het Groningen en Omstreken 
goed gaat. Gerrit Veldthuis en Bert Kamstra nemen afscheid van het bestuur. Evert 
IJspeert treedt juist toe en zorgt voor de gewenste verjonging. Martin Schipper neemt 
het penningmeesterschap over. De vergadering verloopt verder vlot. Spelden zijn er 
voor Joop Schokker (40 jaar lid) en Romke Hagenouw (25 jaar lid). Bert Kamstra wordt 
zeer terecht benoemd tot lid van verdienste. Jacques d’Ancona wordt in de bloemen 

Martin Schipper reikt de fair 
play prijs uit aan Glimmen.

Lid van verdienste Bert Kamstra. 
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gezet omdat hij al 55 jaar lid is. Hij heeft later de uitsmijter van de avond door te zeggen: 
‘Dit is een mooie club, ben blij dat ik er lid van ben!’ 

Brainstormdag COVS Noord maakt problemen duidelijk

Mede onder aanvoering van onze vereniging wordt binnen COVS Noord de discussie 
over de toekomst van de COVS verder gevoerd. Helaas blijft het een moeizaam proces, 
waarbij niet iedereen dezelfde kant op wil. Het jaar wordt wel goed begonnen, door 
voor een brainstormdag ook niet-bestuurders uit te nodigen. Wij vaardigen Bob 
Kempinga, Robert de Wit, Alex Traa, Evert IJspeert, Martin Schipper en Robert van Dorst 
af. De brainstormdag maakt inzichtelijk waaraan gewerkt moet worden, namelijk het 
duidelijk maken aan vooral jonge scheidsrechters wat de meerwaarde van het COVS-
lidmaatschap is. 

De contacten met het districtsbestuur van COVS Noord, met COVS Nederland en met de 
zusterverenigingen Veendam en Oost Groningen zijn in 2010 overigens prima.

Roelof Luinge neemt afscheid met publiekswissel

Na honderden duels op het hoogste niveau wordt Roelof Luinge gedwongen afscheid 
te nemen als scheidsrechter betaald voetbal. Hij arrangeert in zijn allerlaatste duel, 
de bekerfinale Feyenoord – Ajax op 6 mei, een ludieke publiekswissel. Dat Roelof nog 
voldoende kwaliteiten bezit, bewijst hij door het winnen van de Gouden Kaart als beste 
scheidsrechter van het seizoen 2009-2010. Overigens stopt hij niet helemaal; hij gaat 
door bij de amateurs en komt op de landelijke lijst van de zaterdagamateurs.

Waar Roelof Luinge afscheid neemt, maakt Jochem Kamphuis zijn entree. Hij promoveert 
in januari naar het betaalde voetbal en krijgt een contract als junior scheidsrechter. Freek 
Vandeursen maakt de stap naar de stagelijst assistent-scheidsrechters. Richard Brondijk 
maakt op 14 november in het duel NEC – ADO Den Haag zijn debuut als assistent-
scheidsrechter in de eredivisie.

Marcel naar topklasse, Frank, Peter en Bob naar groep 1

Ook bij de amateurs volop succes voor leden van onze vereniging. Marcel Bellinga 
promoveert naar de nieuwe landelijke lijst en gaat topklasse fluiten. Peter Hut, Frank 
de Winter (district West I) en Bob Kempinga promoveren naar groep 1. Sam Dröge en 
Robert de Wit promoveren in 2010 zelfs meermalen. Robert gaat via groep 22 (in de 
zomer) naar groep 21(december) terwijl Sam naar groep 22 zaterdag gaat en op zondag 
eerst naar groep 4 en vervolgens naar groep 3 promoveert. 
     
Andere leden die in 2010 promotie weten te maken zijn: Jeroen Vredevoogd, Douwe 
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Hooijenga, Mart Dijkstra, Evert IJspeert (allen naar groep 2), Jacky Hindriksen, Roelf 
Doornbos, Rutger Werkhoven, Bert Volders, Ate Jongeling, Gert-Jan Lania, Luuk Korhorn 
(allen naar groep 3), Marja Wardenier, Christian Mulder (beiden groep 4), Gerrit Meijer, 
Jurjen Kaper (beiden groep 5), Marije Deuring (naar groep 23) en Rick Cadogan, Martin 
Magermans en Paul Lips (naar groep 24). Kees Brondijk, Richard Meints, Frans Ozinga en 
Marc van der Heide worden assistent-scheidsrechter in de hoofdklasse.  

Op geheel ander vlak is er een bijzonder moment voor Guus Ennes. Hij wordt op 29 april 
Koninklijk onderscheiden. Hij wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Precies 200 leden

We sluiten het jaar met precies 200 leden af. Tegenover 25 nieuwe leden staan ook 26 
opzeggingen. Het valt op dat er veel jonge scheidsrechters lid worden, die ook meteen 
regelmatig op de clubavonden komen. 

Voornaamste redenen van opzegging zijn het stoppen als scheidsrechter (tienmaal) 
en verhuizing naar elders (negenmaal). De 200 leden betekent dat het ledental stabiel 
blijft, want eind 2009 tellen we nog 201 leden. Ter vergelijking: in 2008 sluiten we af met 
189 leden, in 1995 met slechts 156. Met de 200 leden blijven we de op-één-na-grootste 
COVS-vereniging van Nederland. Alleen in Den Haag hebben ze meer leden (207). 

Sam Dröge
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Aantal donateurs groeit

Het aantal individuele donateurs groeit met vier en komt uit op 55. Zes aanmeldingen 
worden gevolgd door twee opzeggingen. Het aantal donateurverenigingen blijft 79. 
De euroclub krimpt, want zeven personen/bedrijven zeggen op. Daarmee blijven er 27 
leden voor de euroclub over.

Secretariaat

Het aantal ingekomen en uitgaande stukken neemt toe, waarvan het merendeel (ruim 
75 procent) per mail gaat. Het secretariaat registreert 478 ingekomen stukken, terwijl er 
379 de deur c.q. mailbox uitgaan. 

Hand in hand op weg naar de toekomst

We kunnen terugkijken op een succesvol verenigingsjaar. De vertrouwde activiteiten 
werden gecontinueerd en waar nodig verbeterd. Daarnaast wisten we een eigen 
website te realiseren, waarmee we niet alleen de communicatie binnen de club kunnen 
optimaliseren, maar ook een grotere groep voetballiefhebbers kunnen bereiken. Nu is 
tijd om de basis te verbreden en alle leden (ook degenen die niet meer actief zijn) bij 
de vereniging betrokken te houden. Samen kunnen we als vereniging nog veel meer 
bereiken. Dus hand in hand op weg naar een mooie toekomst!

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

Apotheker Groente en fruit  Metis cnc draai- en freeswerk
Theo Kok  Klaas Smith
Marcel Bellinga  Roel en Nel Bellinga 
Voetbalvereniging C.V.V.B.  Thom van Wijk
Robert van Dorst  Valley Dusink
Harry Gankema  Klaas Mulder
Henk Renken  Bert Kamstra
Jan Kamps  G.R.C. Groningen
Felix Nordhauzen  Jannes en Carla Mulder
Reisiger.Com  John Schokker Makelaardij
Martin Schipper  Piet Plant
Steenhuis Tuinontwerpen  Jacob Hettinga
Truus Visser  Schildersbedrijf Cleveringa
Eddy en Marjan Kamphuis   
  

De 50 euro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel 
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro. Interesse? Bel Johan Suurd 
(06-22227883), Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.

50 euroclub

Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem €   2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem €   2,50
Embleem vereniging  €   1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks) €   5,-
Vaantje Pupil van de Week €   1,-
Koordje fluit €   2,-
Fox 40-scheidsrechtersfluit €   5,-
Sportgel €   6,-
Massagezalf (Sportbalm hot) € 19,50
Grote handdoek met logo €   5,-
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo €   5,-
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima € 35,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor € 10,- 
Sweater, zwart met logo €  7,50 
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €  7,50
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 30,- 
Grote sporttas op wieltjes, Masita € 35,-  

Clubartikelen nodig?

Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Tijdens clubavonden zijn ze verkrijgbaar in de 
stand. Bestellen kan online: www.covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun je naar 
CLUBARTIKELEN).
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Zet je aanstellingen op onze website

Wist je al dat je je eigen wedstrijdaanstellingen op www.covsgroningen.nl kunt plaatsen? 
Op die manier weten andere leden (en overige bezoekers van de site) wanneer je waar 
moet fluiten. Leuk als ze een keertje willen komen kijken! Met deze mogelijkheid bieden 
we een alternatief voor de vorig seizoen verdwenen papieren OM-er van de KNVB.  

Jantinus Meints neemt na dit seizoen afscheid van 
betaalde voetbal

Na een fantastische loopbaan van vijftien jaar als assistent-scheidsrechter neemt onze 
eigen Jantinus Meints aan het einde van dit seizoen afscheid van het betaalde voetbal. 
Jantinus bereikte als scheidsrechter de top van de amateurs en kreeg vervolgens de 
kans in het betaalde voetbal als assistent. Hij was tot op heden bij 526 nationale duels 
(eredivisie, eerste divisie en beker) actief. Bovendien bracht hij het als international tot 52 
internationale duels.  Jantinus, we hopen dat je spoedig weet te herstellen van je blessure 
en dat je na de winterstop een mooi en passend einde aan een prachtige loopbaan kunt 
beleven. Van harte met je loopbaan in elk geval!

Column door Tiamo

Als ik opa word.. 

Het is komkommertijd. Gelukkig komt het actieve voetbal geleidelijk weer uit 
zijn winterslaap. In het televisieprogramma Voetbal International zou Kessler, 
de voormalige KNVB-directeur, eerder dit jaar over Luinge hebben gezegd dat 
hij een lage waardering had gekregen van de commissie. En dat daarom zijn 
contract niet werd verlengd. In de uitzending zelf belt de top-scheidsrechter 
uit Eelde verbolgen op met het dringende verzoek geen leugens te vertellen. 
Kessler gaat nu aan de slag om de nieuwe dierentuin van Emmen een hoger 
entertainmentgehalte te geven (bron: DvhN d.d. 26 januari 2011).

Al meer dan 10 jaar kom ik bij verenigingen om jeugdwedstrijden te fluiten. 
De ontvangst laat wel eens te wensen over. Bijvoorbeeld het afgebroken 
zeepbakje, de koude douche, het verstopte putje, de vieze WC. Bij vaak 
bekende verenigingen die zich bij de KNVB hebben aangesloten. Maar het 
entertainment hangt gelukkig niet af van de sanitaire voorzieningen. Het 
plezier komt van de wedstrijd zelf, tussen 2 teams die de intentie hebben om 
er wat moois van te maken. Vanzelfsprekend met de hulp van de leidsman die 
daarvoor ruimte geeft. En Luinge heeft ons vele jaren als voetballiefhebber 
laten genieten van zijn manier van fluiten.

Ik ga sinds het begin van deze eeuw al niet meer naar de dierentuin. De 
kinderen zijn hiervoor inmiddels te groot geworden. In Emmen komen 
leeuwen. Eindelijk. Ik hoop dat ze echt gaan brullen. De leeuw in het KNVB-logo 
piept mij teveel. Piepende leeuwen en brullende muizen, dat 
zou een publiekstrekker kunnen zijn. Maar ik ben bang dat ik 
het gezinsabonnement pas weer koop als ik opa word!

Tiamo
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Fietsen op Ameland

WESTCORD FIETS ARRANGEMENT
 2x overnachting in luxe hotelkamer
 2x uitgebreid ontbĳ tbuffet
 3 dagen fi etshuur
 1x drie gangen diner op de tweede avond.
 fi ets- en wandelroutes
 gebruik zwembad

vanaf

€105,-
p.p.

Reserveer deze supervoordelige aanbieding en kom 
Ameland verkennen. Kies voor de rust en de prachtige 
natuur van Ameland. Overdag lekker genieten van 
bossen, strand, zee, duinen en het Wad. Tussendoor 
bezoekt u een nostalgisch dorpje. 

www.westcordhotels.nl/fi etsenopameland

0900-7771117 (lokaal tarief)Reserveren?


