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SP RTHUIS WINSUM is gevestigd in Winsum, vlak boven Groningen aan de Onderdendamsterweg 9

Wij zijn iedere werkdag geopend tot 20.00 uur, behalve op zaterdag (tot 17.00 uur)

SP RTHUIS WINSUM
iedere avond geopend tot 20.00 uur

www.sporthuiswinsum.nl

Dé Sportspeciaalzaak van Groningen

Adidas Scheidsrechtershirts 2013

Setprijs 

verenigingsprijs

(shirt/ short/kousen)

Korte mouw  : van € 102,85: 

€ 80,- 

Lange mouw  : van € 107,85: 

verenigingsprijs € 82,50

Functionele en Sportieve kleding en schoenen 

(sponsor van Scheidrechtersvereniging Groningen eo)

LEDEN VAN SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ONTVANGEN OP ALLE SPORTARTIKELEN 15% KORTING
(GELDT NIET OP AANBIEDINGEN EN/OF SPECIALE ACTIES)

OOK VOLOP SPORTIEVE/MODISCHE KLEDING:

van alle sportmerken zoals o.a.:
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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt viermaal per jaar in een 
oplage van 450 stuks per keer. 

Zucht…

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.

Vormgeving & drukwerk
Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties
Henk Steenhuis, 050-3014277  
 Coördinatie
Bert Kamstra 
Redactie
Marcel Bellinga
Fotografie/illustraties
o.a. Marc van der Haak, Ger Rijskamp en Bert Bult

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@drenthecollege.nl 
Martin Schipper, vice-voorzitter, 050-5261178
martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 
mulderheeren@home.nl 
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 
06-29371830, evertyspeert@hotmail.com
Marc van der Haak, nieuwe projecten,
06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.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 februari. 
Uw bijdragen kunt u tot 1 februari aanstaande naar 
het redactieadres sturen/mailen.

Bij foto voorpagina: KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag zorgde 20 november voor een boeiende en 
spraakmakende clubavond. Hij ging daarbij graag de discussie met de zaal aan.

Het was de afgelopen weken weer 
schering en inslag. Een 15-jarige 
scheidsrechter die door een 40-jarige 
‘supporter’ te grazen werd genomen, 
een B-junior die zijn rug brak door het 
geweld van een boze tegenstander en 
zo waren er nog enkele voorbeelden. 
Hebben we dan niets geleerd van het 
verleden? Zucht….

Wij denken dat er wel iets geleerd is van 
het verleden. Dat blijkt ook de cijfers 
van de KNVB. Het aantal excessen daalt. 
Mede onder invloed van maatregelen 
als tijdstraf, spelregelbewijs, strengere 
passencontrole en strengere straffen. En 
hopelijk onder invloed van de campagne 
‘zonder respect geen voetbal’ en de 
maatschappelijke discussie daarover. 
Maar we zijn er nog lang niet en moeten 
als scheidsrechters ook in de spiegel 
kijken. Zorg dat je preventief fluit en als 
er excessen zijn, maak er dan melding 
van. Iets dat volgens Van Praag te weinig 
gebeurt, zo zei hij 20 november in 
Groningen.

Dat er gelukkig goede voorbeelden 
zijn, bewijst voetbalvereniging Gorecht. 
Hoewel het daar ook wel eens fout 
zal gaan. Het toegekende ARAG-
scheidsrechterscertificaat is in elk geval 
de beloning voor een gedegen aanpak 
van de verenigingsarbitrage. Hulde!
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Zaterdag 3 januari 
Nieuwjaarsinstuif, GRC Groningen,
14.30 – 17.30 uur
Vrij-zo 9-11 januari 
Sportweekend Ameland 2015
Maandag 12 januari 
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Zaterdag 17 januari 
NK zaalvoetbal voor COVS-teams 2015
Donderdag 05 februari 
Pubquiz 1, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 09 februari 
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 2 maart 
Reanimatietraining, 19.30 uur (GRC)

Verenigingskalender 2014-2015

Vereniging start maandelijkse pubquiz
Onze vereniging gaat met de tijd mee en wil ook rondom activiteiten zoals de training 
voor de nodige gezelligheid en teambuilding zorgen. Daarom starten we dit voorjaar 
met iets nieuws, te weten een heuse pubquiz. Elke eerste donderdag van de maand 
gaan we na de training een half uur onze hersens laten kraken op leuke vragen en 
grappige weetjes. Zowel algemene kennis, sportvragen als spelregelvragen kunnen de 
revue passeren. Meer weten? Lees pagina 5 en kom 5 februari!

Trainingen elke dinsdag en donderdag 
Er kan elke dinsdag en donderdag op kunstgras worden getraind op sportpark Corpus 
den Hoorn in Groningen, van 20.00 - 21.15 uur. Trainingen staan onder leiding van Henk 
Steenhuis, Alfons de Graaf en Bert Kamstra. Op donderdag kan gratis gebruik worden 
gemaakt van de diensten van sportmasseur Peter Sulmann.

Michael van Praag zorgt op clubavond voor primeur

De dag na de zeer boeiende clubavond met KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag 
maakten alle media uitgebreid melding van het feit dat Van Praag in Groningen had 
uitgesproken dat we binnen twee jaar met een proef met de videoreferee gaan starten 
in Nederland. Een heuse primeur. Van Praag vertelde nog veel meer, zoals te lezen valt op 
pagina 6 en 7.

Gorecht ontvangt ARAG-scheidsrechterscertificaat
Voetbalvereniging Gorecht heeft de scheidsrechterszaken intern goed voor elkaar. 
Daarom ontvingen ze onlangs het scheidsrechterscertificaat van de KNVB en ARAG. In 
dit blad een terugblik op de uitreiking en een korte schets van de aanpak van Gorecht. 
Blader ervoor naar pagina 10.  

Donderdag 5 maart 
Pubquiz 2, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 09 maart 
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag  23 maart
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
20.00 uur (GRC)
Donderdag 02 april
Pubquiz 3, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Donderdag 07 mei
Pubquiz 4, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Zaterdag 13 juni 
NK veldvoetbal voor COVS-teams,
in Gorinchem



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.

  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.
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en streekproducten.
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De perfecte verzorging voor al uw tegelwerk!

Pop Dijkemaweg 96c  -  9731 BH  Groningen  -  Tel 050-5490066  -  Fax 050-5490088
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Trainen, snert en handen schudden tijdens 
nieuwjaarsinstuif

Ook 2015 starten we als vereniging met een informele nieuwjaarsinstuif voor het hele 
gezin. Dit keer op zaterdag 3 januari. Liefhebbers kunnen van 14.30 – 15.30 uur lekker 
ontspannen trainen om de oliebollen er alvast wat af te werken, waarna we van 15.30 – 
17.30 uur in het GRC-clubhuis met de instuif verder gaan. Niet-trainende leden kunnen 
dan komen of eerst nog even kijken naar zwetende mannen en vrouwen… 

In het GRC-clubhuis kunnen we niet alleen in ontspannen sfeer elkaar het beste 
voor 2015 wensen, maar zal voorzitter Robert van Dorst ook zijn traditionele speech 
uitspreken. Voor de liefhebbers is er het al even traditionele kopje snert. 

Het programma is als volgt:
14.00 uur -  verzamelen voor de training en omkleden
14.30 uur -  start training
15.30 uur -  start instuif, einde training
17.30 uur -  einde instuif

Graag tot 3 januari!

Ook tijdens de instuif van 
2014 lieten de aanwezigen zich 
de snert goed smaken
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In 2014 werd voorzitter Robert van 
Dorst (links) tijdens de jaarvergadering 
verkozen tot lid van verdienste. 

Jaarvergadering op maandag 23 maart

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zal op maandag 23 maart 
in het GRC-clubhuis worden gehouden. Aanvang 20.00 uur. Tijdens de vergadering 
legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid, worden de 
beleidsvoornemens geschetst en stellen we bestuur en commissie samen. Ook zetten we 
enkele leden in een verdiend zonnetje. Noteer de datum in uw agenda.

Begin maart zullen alle vergaderstukken op www.covsgroningen.nl worden 
gepubliceerd. Dan verschijnt ook De Aftrap met agenda en algemeen jaarverslag.

Reguliere trainingen starten weer op 13 januari

Op 18 december is de laatste veldtraining van 2014 gehouden. Na afloop werd 
afscheid genomen van trainer Roel Bellinga. Daarover in de eerste Aftrap van 
2015 meer. Na een korte winterstop hervatten we de trainingen op dinsdag en 
donderdag van 20.00 – 21.15 uur weer op dinsdag 13 en donderdag 15 januari.

Overigens kunt u 2015 echt goed beginnen op zaterdag 3 januari met de speciale 
training voorafgaand aan de nieuwjaarsinstuif, van 14.30 – 15.30 uur. 

Train ze in 2015!
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Camminghastraat 22, 9162 EM  Ballum
T (0519) 55 42 14 
E info@eetcafedeboerderij.nl

De specialist
in

voordelig drukwerk!

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

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Drukkerij, BoekplusKantoorboekhandel
HaaninBedum
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Pubquiz: leuk vermaak na de training

In februari gaan we iets nieuws beginnen. Elke eerste donderdag van de maand gaan we 
na de training een heuse pubquiz houden. Deelnemen is gratis en eenvoudig. In groepjes 
wordt gekeken wie van de deelnemers de meeste feitenkennis heeft, de spelregels 
goed weet et cetera. Een leuke bezigheid na de training en bovendien goed voor de 
teambuilding.

De vragen worden op een groot scherm getoond, soms met filmpje en al, en antwoorden 
gaat simpel via een speciale app op je eigen smartphone. We gaan dus met onze tijd 
mee.

De pubquiz is elke eerste donderdag van de maand, direct na de training van 21.45 – 
22.15 uur. Een half uurtje dus. In het GRC-clubhuis. In eerste instantie gaan we vier keer 
‘los’ en hebben per avond en na vier keer een winnaar. De pubquiz wordt gehouden op 5 
februari, 5 maart, 2 april en 7 mei. 

Doe je ook mee? 

Lief-en-leed-pot voor alle trainende leden

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

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

De bijzondere clubavond donderdag 20 november met gastspreker Michael van Praag 
was een groot succes. Zo’n 120 belangstellenden beleefden in het Hampshire hotel een 
vermakelijke en interessante avond. Gastspreker Michael van Praag deelde zijn visie op 
de arbitrage nationaal en internationaal, toonde zich groot voorstander van de inzet van 
technologische hulpmiddelen en had uiteraard een mening over het onderwerp respect. 
Bovendien gaf hij de aanwezigen een interessant kijkje in de keuken van de FIFA en UEFA. 
Een zeer geslaagde avond!
 
Voordat de KNVB-bondsvoorzitter aan het woord kwam, reikte Evert IJspeert de fair 
play prijs 2013-2014 uit aan ZFC Zuidlaren, vertelde Marc van der Haak kort iets over het 
programma van het technisch weekeinde Ameland 2015 en presenteerde sponsor Noene 
(inlegzooltjes) zich met een kort filmpje. En had scheidsrechtersbaas Jan Hooge van KNVB 
Noord een mooie verrassing voor ons lid John ten Cate. 



Administraties 

Belastingen en aangiften 

Loonadministraties 

Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!

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

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

KMP
a d v i e s
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Proef met videoreferee? 
Van Praag had een boeiend betoog en ging na de pauze in op de vele vragen uit de zaal. 
Zo toonde hij zich een groot voorstander van technologische hulpmiddelen en stelde 
dat we in Nederland voorop lopen. Zo verwacht hij binnen twee jaar experimenten met 
de concrete inzet van de videoreferee in Nederland. Een uitspraak die de dag erna alle 
kranten zou halen. Over doellijnbewaking stelde hij dat je dat bij topwedstrijden moet 
doen, maar dat bij andere duels de afweging kosten/baten moet worden gemaakt. Van 
Praag stelde verder dat we ‘prima scheidsrechters hebben in Nederland’.  

‘Respect moet je geven’
Op gebied van respect en fair play zijn er volgens Van Praag grote stappen gemaakt, met 
bijvoorbeeld de tijdstraf, gedragscursussen, strengere straffen en de verplichting van het 
spelregelbewijs voor B-junioren. Op de vraag wat scheidsrechters zelf meer kunnen doen, 
stelde Van Praag dat men excessen daadwerkelijk moet melden. ‘Dat gebeurt nu veel te 
weinig!’ De bondsvoorzitter reageerde op de vraag of respect vanzelfsprekend moet zijn 
of dat je dat moet verdienen, met de stelling dat je ‘respect moet geven’. Dan krijg je het 
meestal vanzelf ook terug, zo was zijn gedachte.

Al met al een zeer boeiende en geslaagde avond, zoals ook op de foto’s van Marc van der 
Haak te zien is.
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John ten Cate ‘scheidsrechter van verdienste’ KNVB

Ons lid John ten Cate werd tijdens de grote clubavond op 20 november volledig verrast met 
de KNVB-onderscheiding ‘scheidsrechter van verdienste’. Hij kreeg die voor het feit dat hij 
al gedurende enkele tientallen jaren actief is voor de KNVB, als scheidsrechter en in andere 
functies. Ondanks zijn leeftijd (John is 74) fluit hij nog wekelijks met veel plezier.

John begon ooit in de jaren zestig als 
scheidsrechter, moest vervolgens in verband met 
de toen geldende leeftijdsgrens stoppen, maar ging 
als grensrechter en leider aan de slag bij de jeugd 
van FC Groningen. Daar maakte hij onder andere 
Arnold Kruiswijk, Martijn van der Laan en Arjen 
Robben mee. Een aantal jaren geleden begon John 
weer met het fluiten van jeugdwedstrijden voor de 
KNVB. John, van harte gefeliciteerd!

John ten Cate met de onderscheiding, geflankeerd 
door zijn regionaal scheidsrechterscoach Gert-Jan Ris 
(links) en KNVB-scheidsrechtersbaas Jan Hooge. 

Fair play prijs uitgereikt aan ZFC Zuidlaren

Evert IJspeert en Michael van Praag reikten 20 november de fair play prijs 2013-2014 uit 
aan ZFC Zuidlaren. Uit handen van Van Praag namen de ZFC-ers Bert Oosterveld en Ronald 
Smit de oorkonde, de wedstrijdbal en bloemen in ontvangst.  Bert Oosterveld had zich bij 
ZFC afgelopen seizoen verbeterd door veel minder rode of gele kaarten in de wedstrijden te 
verzamelen, Ronald Smit is bij ZFC actief als jeugdscheidsrechter.
 
Op de site van ZFC lezen we: ‘We zijn met zijn allen 
trots op deze mooie erkenning en hopen dat het Fair 
Play gevoel verder zijn kans mag krijgen te groeien. 
De oorkonde is uiteraard binnenkort te bewonderen 
aan de muur in de kantine. Verder wil het bestuur dit 
samen vieren met de leden. Hiervoor worden van alle 
teams foto’s gemaakt en worden deze verwerkt in een 
blijvend aandenken aan deze mooie prestatie in de 
kantine’. Een mooie manier van ZFC om de prijs  met 
de hele vereniging te vieren!

Ronald en Bert ontvangen de prijs uit handen van 
Michael van Praag 
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Siemen Mulder maakt debuut in eredivisie

Onze eigen Siemen Mulder maakte op 6 december met de wedstrijd Cambuur – NAC 
Breda zijn debuut als scheidsrechter in de eredivisie. Een fantastische prestatie van ‘onze 
man’ uit Uithuizen. Siemen promoveerde afgelopen seizoen naar het betaalde voetbal, na 
een aantal jaren op de masterclass te hebben gestaan. In 2012 debuteerde hij in de eerste 
divisie met het duel FC Oss – Fortuna Sittard. Siemen, van harte en op naar meer!

NK veldvoetbal voor COVS-teams in 2016 naar Groningen

Het moet nog bekrachtigd worden door de jaarvergadering van COVS Nederland, maar 
na die formaliteit is het zeker: onze vereniging mag in juni 2016 het NK veldvoetbal voor 
scheidsrechtersverenigingen organiseren. Een mooie kans om de rest van Nederland 
kennis te laten maken met onze vereniging en het dan volledig vernieuwde sportpark 
Corpus den Hoorn. De organisatie starten we begin 2015 al op, onder leiding van 
commissievoorzitter Marije Deuring.

Nieuwe leden

Sytse Bosscha, Oenkerk
Patrick Elzer, Bedum
Niko Fokkelman, Groningen
Daarnaast verwelkomen we Wouter Wiersema uit Drachten als donateur!

Uitgeschreven als lid

Rudy Warners, Niebert
Thom van Wijk, Vries
Jan Posthumus, Niekerk
Arjan Alkema, Roden
Chris Mulder, Groningen

Siemen Mulder
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ARAG-scheidsrechterscertificaat beloning goed beleid 
vv Gorecht

Onlangs is voetbalvereniging Gorecht door KNVB en ARAG onderscheiden met het ARAG-
scheidsrechterscertificaat. Naast een oorkonde en het fair play zone – bord kreeg de 
vereniging ook bijvoorbeeld scheidsrechterstenues en andere materialen aangeboden. 
Het ARAG-certificaat is een keurmerk dat aangeeft dat een voetbalvereniging het belang 
van arbitrage onderkent en een en ander in het beleid van de vereniging heeft verankerd. 
Een mooie beloning voor goed beleid derhalve!

Boeiende presentatie Jochem Kamphuis
De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van een grote groep enthousiaste en jeugdige 
verenigingsscheidsrechters. Jochem Kamphuis deelde op zeer boeiende wijze zijn 
ervaringen als scheidsrechter betaald voetbal en schuwde een open en eerlijke discussie 
over eigen beslissingen niet. De aanwezigen hingen aan zijn lippen. Klasse gedaan 
Jochem! Namens onze vereniging waren Jannes Mulder, Marc van der Haak en Marcel 
Bellinga erbij. Laatstgenoemde noemde Gorecht een voorbeeldvereniging en reikte als 
cadeautje een mooie wedstrijdbal uit.

Marcel schenkt een wedstrijdbal aan 
Martin Schipper namens Gorecht

De jeugdige scheidsrechters van 
Gorecht zijn er blij mee



Incasso?

	 	Kies	het	Bos-pad		
Er zijn veel manieren om uw geld binnen te 

krijgen, maar de meest ontspannen manier is een Bos-pad. Welk 

Bos-pad dat is, bepaalt u zelf. Want Bos Incasso biedt u credit 

management in elke vorm die u nodig kunt hebben. Van een 

enkele incasso-opdracht tot de complete uitbesteding van uw 

debiteurenbeheer. Van eenmalige troubleshooting tot een 

volledige herziening van uw kredietbeleid.

Wilt u daar meer over weten, belt u dan eens voor een 

vrijblijvend gesprek. Dan laten we u zien hoe we werken. En 

waardoor onze succes-scores tot de hoogste in de branche 

behoren …

Hoofdkantoor Groningen 
Postbus 11138
9700 CC Groningen

Bezoekadres
Van Elmptstraat 16-8
9723 ZL Groningen
T (050) 369 33 01
F (050) 369 33 09
E  groningen@bosincasso.nl
I www.bosincasso.nl

Vestigingen in Groningen, 
Zwolle en Drachten



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  
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Coaches op wedstrijddagen
Gorecht heeft de beschikking over een grote groep verenigingsscheidsrechters, onder 
wie een behoorlijke groep jeugdscheidsrechters. Ze worden gericht aangesteld en op 
wedstrijddagen worden ze ook door begeleiders gecoacht. Het scheidsrechtersbeleid is 
op papier gezet en er is een heuse scheidsrechterscommissie binnen de vereniging actief. 
Ook op gebied van respect is Gorecht actief. Zo krijgen alle bezoekende verenigingen 
een flyer met de normen en waarden die Gorecht op haar sportpark graag wil naleven.

Talenten
Het scheidsrechtersbeleid van Gorecht heeft inmiddels ook tot doorstroming van 
talenten naar de KNVB geleid. Wij kennen van hen onze leden Tom Verschoor en Victor 
Ris. Ook andere leden van onze vereniging zijn actief in het scheidsrechtersgebeuren bij 
Gorecht, zoals Olaf Smit, Gert-Jan Ris en Martin Schipper.

Hulde aan Gorecht, hopelijk volgen vele andere verenigingen!

(De foto’s op deze pagina’s zijn gemaakt door Bert Bult, waarvoor onze dank.)

V.l.n.r. Jan Hooge, Martin Schipper, 
Thijs Rozeboom, Gorecht-voorzitter 
Dick Jager en Jochem Kamphuis

Jochem Kamphuis
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NK zaalvoetbal 17 januari in Boekel

In januari zal ons voetbalteam als het goed is voor de tweede maal op rij weer deelnemen 
aan het Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal voor COVS-teams. De organisatie ligt dit 
jaar in handen van COVS Boxmeer-Cuijk. Op zaterdag 17 januari aanstaande zal in Boekel 
worden gestreden om de landstitel. 

Tijdens de editie afgelopen jaar strandde ons team in de halve finale. Na strafschoppen 
werd verloren van Boxmeer-Cuijk. Dit bleek later ook de winnaar te zijn in 2014. Of ons 
team dit jaar sportieve revanche kan nemen zal de toekomst uitwijzen. Ons voetbalteam 
zal zich in ieder geval zodra de winterstop is begonnen gaan voorbereiden op het 
toernooi. 

Of er vooraf nog een play-off wedstrijd moet worden gespeeld om District Noord te 
vertegenwoordigen zal op korte termijn duidelijk worden. In ieder geval is zeker dat het 
team er zin in heeft om onze vereniging en ons district te vertegenwoordigen. Zodra 
er meer bekend is over de voorbereiding en het toernooi zal dit via de website worden 
gecommuniceerd. In elk geval is support van harte welkom! 

Het team dat in 2014 derde werd
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Reanimatietraining 2 maart 2015: omdat elke seconde telt!

Maandag 2 maart 2015 wordt de jaarlijkse reanimatietraining gehouden. Het is een prima 
manier om ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een levensbedreigende 
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….

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 Scheidsrechtersvereniging 
en hun partners. Ken je dus familieleden, vrienden of collega’s die mee willen doen? 
Nodig ze uit en schrijf ze in.

Landelijke blad De Scheidsrechter in 2015 digitaal

Het landelijke blad ‘De Scheidsrechter’, dat uitgegeven wordt door COVS Nederland, zal 
vanaf 2015 uitsluitend in digitale vorm verschijnen. Na de eerste twee nummers volgt 
een evaluatie en besluit over de verdere toekomst van het magazine. Om het blad te 
kunnen ontvangen, is het nodig dat een goed werkend mailadres bij ons bekend is. Mail 
ons daarom een eventueel (gewijzigd) mailadres naar covsgroningen@gmail.com. 

Ook in 2014 werd de reanimatietraining 
georganiseerd

Wil je meedoen? Stuur dan voor 
15 februari 2015 een mail naar 
covsgroningen@gmail.com. Op de avond 
zelf kun je het verschuldigde bedrag 
voldoen. De reanimatietraining, omdat elke 
seconde telt!
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In de schijnwerpers….
In deze rubriek zetten we elke keer een lid 
van onze vereniging kort in de schijnwerpers. 
Zo leren we iedereen ook eens op een andere 
manier kennen. Ook in deze rubriek? Mail de 
redactie: covsgroningen@gmail.com .  

Naam: Sander Eisinga

Leeftijd: 28

Woonplaats: Loppersum

Burgerlijke staat: Ik woon samen met Lydia in Loppersum. 

Beroep: Beveiligingsadviseur bij Chubb Fire & Security.

Favoriete stad: Groningen 

Vakantieland: Dat kunnen er veel zijn, ik mag graag naar de zon gaan. Mexico, Cuba en 
Sri Lanka waren de mooiste vakanties. 

Beste boek, cd en/of film: Boeken en cd's heb ik vrijwel niet. James Bond films vind ik 
altijd mooi. 

Favoriete website: Voetbal- en nieuwssites

Andere hobby’s: Voetballen en gezelligheid met vrienden. 

Scheidsrechter vanaf: 2010/2011

Eigen voetbalverleden: Ik heb altijd bij SC Loppersum gespeeld. In de senioren speel ik 
nu in het tweede en gezien mijn kwaliteiten zal het daar ook bij blijven.
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Scheidsrechter geworden omdat: Ik een langdurige knieblessure heb gehad en 
eigenlijk niet echt kon voetballen. Aangezien ik wel bezig wou blijven ben ik op de club 
gaan fluiten. Dat ging me erg goed af, toen besloot ik me op te geven voor de BOS. 

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: In '10/'11 ben ik rond de winterstop begonnen. 
Na het eerste volledige seizoen gepromoveerd en afgelopen zomer weer. Ik fluit nu 
voornamelijk 4e klasse op zondag en heb recentelijk ook al een 3e klasse wedstrijd 
mogen leiden, erg leuk. 

Voorbeeld als scheidsrechter: Niet één specifiek, maar de rust en beheersing die 
Kuipers heeft is ongeëvenaard. 

Wedstrijdvoorbereiding:  Ik controleer mijn tas altijd drie keer of alles erin zit. Ik kijk 
online naar de stand en de tenues van de teams en ga dan op pad naar de wedstrijd. 

Trainen: Ik heb een druk leventje momenteel, dus trainen doe ik voornamelijk voor mezelf 
en bij mijn eigen voetbalteam. Afgelopen seizoen heb ik alle dinsdagen kunnen trainen. 

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Een lastige vraag, 
volgens mij gaat het prima zo, dus ik zou het niet weten. 

Wat wil je verder nog kwijt?: Bedankt voor de interesse! 
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015

De eerste twee rondes van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015 waren 
volgens vele deelnemers pittig. Het aantal goede antwoorden was dan ook zeer beperkt. 
Dus hebben vele inzenders dit jaar kans om ook een keer winnaar te worden, maar dan 
moeten de antwoorden natuurlijk wel even worden ingestuurd. De vragen van ronde 3 
en 4 waren de afgelopen maand dan ook eenvoudig van opzet, zodat velen de maximale 
score konden behalen. Helaas viel het aantal inzenders van ronde 3 en 4 nog tegen, 
reden om die inzendtermijn te verlengen tot 1 februari….

Pas dan volgen antwoorden en uitleg op www.covsgroningen.nl.

Dan nu de vragen van ronde 5 (december 2014):

Vraag 1) Een speler valt een tegenstander onbesuisd aan. De scheidsrechter past 
echter de voordeelregel toe, maar de bal wordt uiteindelijk net naast het doel 
geschoten. De doelschop wordt snel genomen, waarop de scheidsrechter besluit 
om bij de volgende spelonderbreking de speler die onbesuisd inkwam op zijn 
tegenstander een gele kaart te geven. Handelt de scheidsrechter hier juist?
a.  Ja, de scheidsrechter doet er verstandig aan om het spel door te laten gaan en bij 

een volgende onderbreking pas de gele kaart te tonen
b.  Nee, de scheidsrechter mag de voordeelregel niet toepassen als een overtreding 

wordt gemaakt waar geel voor moet worden gegeven
c.  Nee, de scheidsrechter mag alleen bij de eerstvolgende onderbreking de gele kaart 

alsnog tonen
d.  Nee, de scheidsrechter dient de betreffende speler met een rode kaart weg te 

zenden, omdat de speler een tegenstander aanvalt.
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Vraag 2) Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war 
gebracht, doordat op het moment van schieten van de bal een andere aanvaller 
plotseling hard schreeuwt. Wat beslist de scheidsrechter, indien de bal in het doel 
gaat?
a.  Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop tegen de 

schreeuwende aanvaller, die tevens een gele kaart getoond wordt.
b.  Hij laat de strafschop overnemen en toont de schreeuwende aanvaller een gele 

kaart.
c.  Hij keurt het doelpunt af, hervat met een indirecte vrije schop tegen de 

schreeuwende aanvaller.
d.  Hij laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt, maar toont de schreeuwende 

speler wel een gele kaart wegens onsportief gedrag.

Vraag 3) Bij een competitiewedstrijd gaat een verdediger op de grond liggen achter 
een muurtje die is opgesteld bij een vrije schop. Dit om ervoor te zorgen dat de 
spelers in de muur kunnen opspringen. Wat zeggen de spelregels hierover?
a.  Dit is niet toegestaan. Bij spelhervattingen mogen er geen spelers op de grond 

liggen.
b.  Dit is niet toegestaan. Het onsportieve gedrag moet tevens met een gele kaart 

worden bestraft.
c.  Dit is wel toegestaan. In de spelregels staat nergens dat dit niet mag.    
d.  Dit is wel toegestaan, maar alleen als een speler van de verdedigende partij op de 

grond gaat liggen. 

Vraag 4) In een wedstrijd waarin een ploeg alles of niets gaat spelen, neemt de 
doelverdediger een hoekschop voor zijn ploeg. De bal stuit van de paal terug in 
de richting van deze doelverdediger. In een reflex komt de bal tegen de hand van 
de doelverdediger aan, die zich op dat moment nog buiten het strafschopgebied 
bevindt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a.  Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop  aan de verdedigende partij wegens 

tweemaal spelen van de bal door deze doelverdediger.
b.  Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop en toont de doelverdediger een gele 

kaart wegens onsportief gedrag.
c.  Hij fluit af en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de 

doelverdediger de bal raakte.
d.  Hij fluit af en laat de hoekschop overnemen.
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Vraag 5) In een duel om de bal begaan twee spelers van verschillende teams 
tegelijkertijd een overtreding. De speler van partij A duwt zijn tegenstander en 
de speler van partij B trapt op dat moment te hoog naar de bal, zonder hierbij zijn 
tegenstander te raken. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a.  Hij laat doorspelen.
b.  Hij fluit af en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.
c.  Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor team B wegens duwen 

van partij A, omdat dat de zwaarste overtreding is.
d.  Hij fluit af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor team A, omdat het 

de lichtste overtreding is.

De antwoorden kunnen via www.covsgroningen.nl worden ingestuurd, maar een 
mail naar klaassmithuq@gmail.com kan natuurlijk ook. En ook per post is mogelijk: 
Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. De uiterste datum van inzenden van de 
antwoorden van ronde 5 is 1 februari 2015. 

Klaas Smith

Spelregelavonden voor voetbalverenigingen mooie service

Het is inmiddels een traditie in wording, maar dit seizoen heeft de scheidsrechtersvereniging 
voor de tweede keer een spelregelavond georganiseerd bij G.V. Groen Geel. Tijdens deze 
avond waren er circa 15 clubscheidsrechters en assistent-scheidsrechters aanwezig, maar 
blijkbaar zijn er meer verenigingen die behoefte hebben aan een dergelijke avond.

Er zijn namelijk meerdere verenigingen in stad en ommeland die contact hebben gezocht 
om een spelregelavond te houden voor hun leden. Tijdens een dergelijke avond worden 
belangrijke spelregels en spelsituaties aangehaald en toegelicht. Een interactieve avond 
met aandacht voor de input van de deelnemers. Met behulp van recente videobeelden 
en pittige vragen wordt de spelregelkennis van de deelnemers getest. Interesse in een 
spelregelavond voor jouw voetbalvereniging? Neem contact met ons op voor meer 
informatie.
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Mee naar Ameland? Het kan nog steeds!

Wil je het nieuwe jaar goed beginnen en je optimaal voorbereiden op de tweede 
seizoenshelft? Zin om te trainen op het strand, door de bossen en duinen? In de 
avonduren paintballen? Meedoen aan een spelregel- en sportkwis? Ga dan van 9-11 
januari 2015 ook mee met het Sporthuis Winsum Sportweekend op Ameland!

Inmiddels hebben een kleine vijftig leden zich voor dit zeventiende technische 
weekeinde ingeschreven. Maar er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus geef je nu 
meteen op via www.covsgroningen.nl. 

De deelnemers vertrekken vrijdagochtend 9 januari om 8.00 uur met de bus vanaf 
sportpark Corpus den Hoorn. Verzamelen om 7.30 uur. Na drie dagen plezier, 
ontspanning en inspanning wordt zondagmiddag om 16.30 uur de boot terug genomen. 
Deelname kost 175 euro voor bus- en bootreis, fietshuur, twee overnachtingen, tweemaal 
ontbijt, driemaal diner en eenmaal welkomstsandwich. Gewoon doen!

Ameland, here we come again!

Ook in 2014 genoten de deelnemers volop van het Sportweekend Ameland
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Henk, Alfons en Bert ronden trainerscursus af

Eind november is de COVS-trainerscursus door negen deelnemers met succes afgerond. 
Ook onze trainers Henk Steenhuis, Alfons de Graaf en Bert Kamstra wisten het certificaat 
te behalen! Daarmee hebben we drie enthousiaste en kundige trainers voor onze 
vereniging. Van harte gefeliciteerd!

De cursus werd dit najaar in Groningen gegeven door Jeroen Sanders, waarbij onze 
trainingsgroep als dankbaar oefenmateriaal diende. Op de laatste avond werden onze 
drie deelnemers door voorzitter Robert van Dorst terecht in de bloemen gezet.

Wist u dat…. Paul Lips heel graag wilde trainen?

Dat Paul Lips zijn hobby serieus neemt en erg graag traint met zijn 
scheidsrechtersvrienden, bleek onlangs. Een lekke band dreigde namelijk zijn geplande 
trainingsbezoek te dwarsbomen en alleen een taxi bracht uitkomst. Paul liep uitgerust 
vooraan die avond….

De geslaagde cursisten bijeen, 
met voor tweede van rechts Bert 

Kamstra en achter derde en vierde 
van links Henk Steenhuis en Alfons 

de Graaf.

Paul arriveert per taxi 
bij het sportpark



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

050 820 09 35  -  www.chrisslagermakelaardij.nl

debiteurenbeheer en incasso

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

info@rdeni.nl
www.rdeni.nl



 

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

High-Tech bescherming van de gewrichten 
Schokdempende capaciteit 98 %  

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

en alle zaalsporten.

JUULKESTEENHUIS
www.huidhandenvoeten.nl
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Website in 2015 vernieuwd

De website www.covsgroningen.nl wordt in 2015 flink vernieuwd. Zowel de inhoud 
als de opmaak wordt tegen het licht gehouden, terwijl we ook in het beheer van de 
site veranderingen doorvoeren. Daarmee moet onze site de toekomst weer in kunnen. 
Eén van de geplande wijzigingen is de site beter geschikt te maken voor gebruik op 
de smartphone. Freek Vandeursen, Wouter Horst, Evert IJspeert, Marc van der Haak en 
Marcel Bellinga zijn er inmiddels druk mee bezig. Mocht je suggesties hebben, mail die 
dan naar covsgroningen@gmail.com. 

Seniorensoos gaat door in 2015

De seniorensoos gaat ook in 2015 door en komt in principe elke tweede maandag van 
de maand van 14.00 – 16.00 uur bijeen in het GRC-clubhuis. Een prima gelegenheid om 
met elkaar bij te praten, herinneringen op te halen, het hedendaagse voetbal de revue 
te laten passeren, een kaartje te leggen et cetera. Kom je ook snel een keer naar de 
seniorensoos?!

Volg ons op twitter en facebook

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

Naam: Aron Tepper

Leeftijd: 19 Jaar

Woonplaats:  Bedum

Burgerlijke staat: Vrijgezel 
 
Beroep: Student

Favoriete stad: Groningen

Vakantieland: Pitcairn 

Beste boek, cd en/of film: What’s Going On - Marvin Gaye, The Godfather I & II, Die Hard, 
Pulp Fiction

Kranten/tijdschriften: Blendle

Favoriete website: google.nl

Andere hobby’s: -

Scheidsrechter vanaf: Clubscheidsrechter sinds 2010 ongeveer, BOS-cursus gehaald in 
2011 en KNVB-scheidsrechter sinds dit seizoen.

Eigen voetbalverleden: vanaf de F-jes voetballend bij CVVB / SV Bedum. Tot vorig jaar 
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Scheidsrechter geworden omdat: Ik altijd zo’n grote mond naar de scheidsrechter had 
en ik er maatschappelijke stage-uren voor kreeg.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Onlangs gepromoveerd naar groep 23.
 
Voorbeeld als scheidsrechter: Paul Lips ;)   

Wedstrijdvoorbereiding: Lekker relaxte muziek luisteren.
 
Trainen: Bij de COVS vaak twee keer in de week en twee keer in de week krachttraining in 
de sportschool.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Het werven 
van nieuwe leden bij voetbalclubs en het aansporen tot het opzetten van een goed 
scheidsrechterbeleid bij clubs.

Wat wil je verder nog kwijt?: Topvereniging, met leuke leden en prima faciliteiten!
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Van de bestuurstafel

En zo is er weer een jaar voorbij. Een mooi verenigingsjaar, met bijvoorbeeld de 
geslaagde clubavond met Michael van Praag, een duidelijk standpunt op gebied van 
respect, de vernieuwing van de velden op ons sportpark, de Noordelijke spelregeltitel 
van ons spelregelteam, de promotie van veel leden en het eredivisiedebuut van Siemen 
Mulder, de vernieuwing van De Aftrap (voor het eerst geheel in kleur)… In het algemeen 
jaarverslag dat we begin 2015 publiceren is alles nog eens terug te lezen.

Ontwikkelingen KNVB
Toch was het niet alleen maar positief in 2014. De reorganisatie bij de KNVB baart 
ons zorgen. Dat hebben we via de COVS en in rechtstreeks contact met de KNVB 
ook uitgesproken. De nieuwe structuur van de KNVB met een verenigingsraad en de 
opheffing van de zes districten (naar drie en een reeks servicepunten) heeft de COVS 
verder ‘buitenspel’ gezet. Bovendien is het onduidelijk wat het voor gevolgen heeft voor 
de KNVB-vrijwilliger, niet zelden ook leden van onze vereniging. We houden de vinger 
aan de pols.

Een ander belangrijk zorgenpunt betreft de rapportage. Wij vragen ons af of er bij het 
beoordelen van rapporten c.q. rapporteurs wel op de goede punten wordt gelet en of we 
niet teveel vragen van onze rapporteurs. Kwaliteit van rapportage is belangrijk, maar de 
nieuwe werkwijze lijkt alleen maar rapporteurs te gaan kosten. 

De afgelopen periode hebben we met diverse vertegenwoordigers van de KNVB 
gesproken. Zo is het serviceteam van KNVB Noord langs geweest en hebben we 
indringend met de beleidsmedewerker scheidsrechterszaken vanuit Zeist gesproken. Wij 
proeven ook ben hen de bereidheid om samen de schouders er onder te zetten!

Toekomst COVS
Ondertussen is de COVS ook in beweging. Inmiddels is de 34-jarige Pol Hinke als 
nieuwe voorzitter van COVS Nederland aangetreden. Hem wacht een lastige taak om de 
hervorming van onze landelijke organisatie in goede banen te leiden. Er ligt een rapport 
van COVS Zuid 1, waarin goede punten worden beschreven, maar waarin in onze ogen 
niet de goede scenario’s worden voorgesteld. Tegelijk is een landelijke werkgroep bezig. 
Die werkgroep hebben wij onze visie laten weten. Binnen ons district is afgesproken 
dat we dat proces actief gaan voeden. Edgar Voortman van HZO COVS Drenthe, Harm 
Veenstra van COVS Drachten en onze eigen voorzitter Robert van Dorst gaan daarvoor 
binnenkort om tafel.
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Voor het laatste nieuws
surft u naar

www.covsgroningen.nl

Verbindingsweg 20
9781 DA  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

 
SINDS 1933 
kozijnen 
 deuren 
  ramen  
   trappen 
KONINGSWEG 15/1 
9731 AN GRONINGEN 
TEL. 050-5410377 
FAX 050-5423925 
www.timmerfabriekexcelsior.nl 
info@timmerfabriekexcelsior.nl 
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Ondertussen in Groningen
Ondertussen gaan we als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken stug 
door met het behartigen van jouw belangen als scheidsrechter. Blijven we de trainingen 
en andere activiteiten organiseren, is ook in 2015 de sportmasseur elke donderdag 
beschikbaar, kun je ook komend jaar korting bij Sporthuis Winsum krijgen, verschijnt De 
Aftrap in 2015 gewoon in gedrukte vorm viermaal, introduceren we het videoproject, 
beginnen we een pubquiz, gaan we in januari weer naar Ameland…. 
Je ziet het, op alle fronten volop beweging. Mogen we je begroeten op de 
nieuwjaarsinstuif op 3 januari aanstaande?

Prettige feestdagen!

Marcel Bellinga, secretaris

Videoproject na winterstop van start

Al sinds lange tijd zit het bestuur te broeden op een goede manier om beginnende en 
talentvolle scheidsrechters te begeleiden. Als scheidsrechtersvereniging proberen we 
onze leden altijd zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zoveel mogelijk plezier uit 
hun mooie hobby weten te halen. We zijn dan ook trots dat we kunnen melden dat we na 
de winterstop gaan beginnen met de pilot ‘videobegeleiding’. 

Tijdens de tweede helft van dit seizoen gaan we samen met onze leden op pad om 
videobeelden te maken van de wedstrijd die hij of zij fluit. Deze beelden worden 
samengevat en de scheidsrechter gaat samen met een ervaren begeleider de wedstrijd 
doornemen. Het doel hiervan is dat de scheidsrechter niet alleen te horen krijgt hoe hij of 
zij fluit, maar dit ook terug kan zien. De gedachte is dat je namelijk veel meer kunt leren 
als je jezelf terugziet en hier op kunt reflecteren.

Wie kan er nu aanspraak maken op deze speciale vorm van begeleiding en hoe vaak? 
We hebben er bewust voor gekozen dat de leden die nog serieuze stappen willen en 
kunnen maken in hun ontwikkeling als scheidsrechter, zich op kunnen geven voor de 
videobegeleiding. Afhankelijk van de hoeveelheid gegadigden, kan men zich slechts één 
keer opgeven om gefilmd te worden tijdens het komende seizoenshelft. Aanmelden voor 
videobegeleiding kan uiterlijk twee weken voor de te filmen wedstrijd. Er zitten voor de 
scheidsrechter geen kosten aan deze videobegeleiding vast, als bestuur vinden we het 
namelijk belangrijk dat wij ons ook inzetten voor de ontwikkeling van onze leden.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar ons bestuurslid Marc van der Haak.
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’Onzekerheid en de kracht van 
de twijfelende scheidsrechter’
Column door Principaul
Ik betrap de voetbalwereld nog wel eens op arrogantie. En dan bedoel ik niet de schreeuwende, 
agressieve voetballers die wekelijks op een betweterige toon alles beter lijken te weten, maar het 
gedrag dat iedereen in het wereldje lijkt te laten zien: een schrijnende vorm van zelfoverschatting 
en het onvermogen om eens kritisch in de eigen spiegel te kijken. 
‘Ja. Klopt. Dat rapport was inderdaad niet heel goed, nee. Niet echt. Maar dat lag meer aan 
de rapporteur dan aan mij hoor. Ik bedoel, de kwaliteit van de rapportage is ook niet meer 
zo wat het geweest is. En die competenties hè. Om te janken. Dat is zo vreselijk.’

Een willekeurige zinsnede op de scheidsrechters facebookpagina waarop een blauwe Messi 
F410K Turbosonic schoenen dragende scheidsrechter weer eens valt over die oude meneer 
die alles beter lijkt te weten en weer eens benadrukt dat vroeger alles beter was en de jonge 
scheidsrechters van tegenwoordig niet meer ‘in de geest van de wedstrijd fluiten’.

Ontkrachten? Benadrukken dat dit allemaal niet waar is? Ach, iedereen recht op zijn eigen 
mening: maar feit is wel dat deze dwarsdoorsnede van de scheidsrechterwereld laat zien dat 
in het algemeen zelfkritiek schaars is. Voetballers die de scheidsrechter en het veld de schuld 
van een verloren wedstrijd geven, scheidsrechters die andersom de spelers als schuldige 
voor de dramatisch verlopen wedstrijd aanwijzen. Het is aan de orde van de dag. Met als 
verschil dat ons inzicht dus helemaal eendimensionaal is.

En dan heb ik het natuurlijk niet over de mensen die het wél doorhebben. De echte 
vakmannen, de mensen die zichzelf in perspectief kunnen plaatsen en doorhebben, net 
als ik, ook niet het talent van Pierluigi Collina te hebben en iedere wedstrijd weer zichzelf 
kritisch in de spiegel moeten kijken met de boodschap: ’Heb ik er nu alles aan gedaan om 
de wedstrijd goed te laten verlopen?’’ om ooit eens op een respectabel niveau te komen.

Dit verhaal is een aanklacht van een gefrustreerde scheidsrechter. Maar mensen, laten 
we met z’n allen proberen om ons zelf iéts minder serieus te nemen en de poppenkast 
te voorkomen die de gemiddelde themabijeenkomst lijkt te zijn. Want een goede 
scheidsrechter, en dat zijn er gelukkig veel, is niet iemand op blauwe Messi F410K 
Turbosonic schoenen die alleen afgeeft op rapporteurs en zelf niet doorheeft dat hij slechts 
actief is in de kantlijn van dat wat het walhalla van voetballend Nederland heet.



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

(naast) Hereplein 3
9711 GA  Groningen

tel.  050-3130705
info@bloemenwereld.nl

ook op zondag open

Deze ruimte

is reeds
verhuurd!



In Haren en winkelcentrum Paddepoel

Bent u al lid van de 50 euroclub?
Bel: Henk Steenhuis 050-3014277 of
 Roel Bellinga 050-5731100
 Johan Suurd 050-5033937
 Jan Kamps 06-55192096
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De 50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok   Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga   Freek Vandeursen
Voetbalvereniging C.V.V.B. Klaas Mulder  
Valley Dusink   Henk Renken  
Steenhuis Tuinontwerpen Jan Kamps                                         
Metis cnc draai- en freeswerk Felix Nordhauzen   
Bert Kamstra   Martin Schipper  
G.R.C. Groningen  Truus Visser  
John Schokker Makelaardij Eddy en Marjan Kamphuis  
Jacob Hettinga   Schildersbedrijf Cleveringa 

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

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

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

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

min. nr. min. nr.

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

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

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

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

min. nr. min. nr.

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

Clubartikelen nodig?

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

Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem   €   2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem  €   2,50
Embleem vereniging    €   1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks) €   5,-
Vaantje Pupil van de Week   €   1,-
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo €   5,-
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima € 25,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor € 10,-
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 25,-
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Co
lu

m
n Tiamo

Als ik luister naar Paul McCarthy en kijk naar Hot Lips

U begrijpt uit de titel dat ik niet meer zal promoveren. En degraderen is 
onmogelijk. Even nog een jonge scheidsrechter tegengekomen in de 
wandelgangen. Strak in het pak, gelakte schoenen en mooi zwart haar. Hij 
zou het 1e gaan fluiten.

Yesterday vind ik het mooiste liedje aller tijden. Maar ik wil niet blijven 
hangen in het verleden. Af en toe wel dromen over later. Wat zou het fijn zijn 
om straks thuishulp te krijgen van een ervaren wulpse dame die met haar 
warme lippen eerst de chocolademelk proeft voordat mijn slagroom die ik 
via de webwinkel heb besteld haar aanwezigheid tot een feest maakt.  Al 
duurt het maar 10 minuten.

Vandaag heb ik een wedstrijd geleid. En na het toekennen van een 
strafschop voor de tegenpartij stond een post-puberale tiener, die kennelijk 
een verdediger was, gillend en schuimbekkend vlak bij mij zich ernstig af 
te vragen wat voor idioot ik was. In dit land van vrijheid van meningsuiting 
reageerde ik met een vloek. Altijd nog vreedzamer dan het oranje juichpak 
laten aantrekken met het zwaard boven je hoofd nadat je je coach duidelijk 
hebt gemaakt dat hij ernstig verzuimd heeft discipline bij te brengen.

Morgen weer vroeg op. 

Tiamo





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

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

info@hotelameland.nl
www.hotelameland.nl
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