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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. 

Muilkorf

Het WK is als we dit schrijven net aanbeland in 
de knockout fase. De poulewedstrijden brachten 
ons onverwacht veel leuke wedstrijden, een 
succesvol Oranje, mooie goals en helaas 
vrij veel arbitrale missers. Eén van de meest 
besproken momenten was het bijten door Luis 
Suarez. Niet de eerste keer en terecht werd er 
schande van gesproken. Terecht ook werd hij 
daarvoor achteraf bestraft. Het hoort niet op een 
voetbalveld (daar buiten ook niet trouwens) en 
het was bovendien niet de eerste keer.

Toch kun je de ophef en de bestraffing achteraf 
voorzien van een enkele kanttekeningen. 
Waarom het bijten wel bestraffen en de 
elleboog van Sakho van Frankrijk niet? Of de 
kopstoot van een Spanjaard tegen Nederland? 
Of één van de schandalige tackles die we dit WK 
langs zagen komen en die slechts één enkel doel 
hadden, te weten het ernstig blesseren van de 
tegenstander? Ook voorbeelden van excessief 
gedrag toch? We meten dus kennelijk met twee 
maten.

Suarez is niet alleen dader, maar ook slachtoffer. 
Van de publieke opinie, die hem aan de 
schandpaal nagelde. Daar waar we dat niet bij 
andere belachelijke overtredingen doen. Ik 
hoorde zelfs één van de betweters bij VI Oranje 
zeggen dat ‘de elleboog er inmiddels gewoon 
een beetje bij hoort’. Tja, misschien moeten we 
behalve Suarez ook sommige ‘analisten’ eens 
gaan muilkorven….  

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. Richard Meints, Evert IJspeert, Marc
van der Haak, Wouter Horst, Marije Deuring, Henk Mulder, 
Jan Hendrik van der Molen, Ger Rijskamp 

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 september. 
Uw bijdragen kunt u tot 1 september aanstaande 
naar het redactieadres sturen/mailen.

Foto voorpagina: Het voetbalteam dat 14 juni deelnam aan het NK veldvoetbal in Hellendoorn (foto Evert IJspeert)
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Donderdag  17, 24, 31 juli 
zomertrainingen, 20.00 uur (Corpus)
Donderdag 7, 14 augustus 
zomertrainingen, 20.00 uur (Corpus)
Donderdag  21 augustus 
laatste zomertraining, 20.00 uur (Corpus)
Donderdag 28 augustus
GEEN training i.v.m. Gronings Ontzet

Verenigingskalender 2014-2015

De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur op kunstgras, sportpark Corpus 
den Hoorn in Groningen. Het GRC-clubhuis is hierbij onze vertrouwde uitvalsbasis. In juni wordt er 
niet getraind, in juli en augustus alleen op donderdagavond. Op donderdag is sportmasseur Peter 
Sulmann (gratis) beschikbaar voor leden.

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

Robert van Dorst lid van verdienste tijdens vlotte 
jaarvergadering
De jaarvergadering verliep vlot en in goede sfeer. De diverse besluiten werden snel 
genomen en de vergadering schaarde zich achter de beleidsvoornemens van het bestuur. 
Voorzitter Robert van Dorst werd tot zijn grote verrassing onderscheiden met de gouden 
speld van de COVS én werd benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging. 
Lees alles over de jaarvergadering op pagina 16 en verder.

Spelregelteam Noordelijk spelregelkampioen en zesde op NK
Ons spelregelteam presteerde het onmogelijk geachte: het veroverde onlangs in 
Wildervank de Noordelijke spelregeltitel. Daardoor mochten we in mei ook meedoen aan 
het NK spelregels in Rijkevoort. Daar waren onze toppers goed voor plaats 6. 
Blader snel naar pagina 6 voor een terugblik in woord en beeld. 

REF United doet niet mee om prijzen, maar kent sfeervol NK
Het voetbalteam van onze vereniging ging na twee trainingen en een heuse oefenwedstrijd 
vol goede moed naar het NK veldvoetbal voor COVS-teams in Hellendoorn. Onze jongens 
konden echter geen potten breken en eindigden als negende. Maar het plezier was groot 
en daarom kijken we terug op een zeer geslaagde dag. Kijk verder op pagina 24.

In deze Aftrap verder onder andere: sportpark volledig op de kop (4), Jan-Willem Bouw in de schijnwerpers 
(8), veel leden gepromoveerd (10), nieuwe vragen om Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015 
(18), Jan Posthumus in zonnetje gezet door Niekerk (23), Gorecht en STEO goed bezig op gebied van respect 
en fair play (30) en de column van Tiamo (36).

Dinsdag 02 september
1e dinsdagtraining 2014-2015, 20.00 uur
Donderdag 04 september
1e regulier donderdagtraining, 20.00 uur
Maandag 08 september 
seniorensoos, GRC-clubhuis, 14.00-16.00 uur
Vrij-zo  9-11 januari 
Sportweekend Ameland 2015
Zaterdag 17 januari
NK zaalvoetbal voor COVS-teams 2015
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Trainingen weer gestart, komend seizoen kwartier langer

De trainingen van onze vereniging zijn 3 juli jongstleden alweer van start gegaan. Na een 
extra lange zomerstop in verband met de renovatie van ons sportpark Corpus den Hoorn 
kan er vanaf deze maand weer gezamenlijk aan een goede wedstrijdconditie worden 
gewerkt! In juli en augustus wordt er zoals gebruikelijk alleen op donderdag getraind, 
vanaf 2 september hervatten we ook de trainingen op dinsdag weer. Op beide avonden 
trainen we vanaf nu van 20.00 – 21.15 uur! In juli en eerste helft augustus trainen we op 
het fonkelnieuwe kunstgrasveld achter het GRC-clubhuis.

Aansluiten bij enquête
De verlenging van de trainingstijd en de iets latere aanvangstijd (op de donderdag was 
het vorig jaar vroeger) sluiten aan bij de wensen van de leden, zoals bleek uit de in mei 
2014 gehouden enquête naar onze trainingsfaciliteiten. Leden gaven verder aan zeer 
tevreden te zijn over de faciliteiten. Wel was er kritiek op de kwaliteit van de velden en 
kleedkamers. De velden zijn of worden deze zomer volledig vernieuwd. Een renovatie van 
de kleedkamers staat pas later in de planning, maar ook daaraan wordt dus gewerkt. 

Sportmasseur ook in nieuwe seizoen wekelijks
Leden gaven in de enquête ook aan zeer tevreden te zijn over de mogelijkheid op 
donderdag gebruik te maken van de diensten van sportmasseur Peter Sulmann. We 
zijn dan ook blij dat we kunnen melden dat Peter ook in het nieuwe seizoen elke 
donderdagavond van ongeveer 19.30 – 22.00 uur gratis beschikbaar is voor leden. Peter 
zal in principe ook bij de zomertrainingen in juli en augustus aanwezig zijn.

Cursus en trainersstaf
Punt van aandacht naar aanleiding van de enquête is de afstemming van de dinsdag- 
en donderdagtraining. Dit zullen de trainers komend seizoen oppakken. Dit komt 
wellicht ook aan bod in de cursus ‘COVS-conditietrainer’, die dit najaar in Groningen (op 
donderdagavond) zal plaatsvinden. De cursus bestaat uit theorie en praktijk en voor dat 
laatste deel zullen de cursisten (uit heel district Noord) oefenen op onze trainingsgroep. 
Aan de cursus doen onder andere Bert Kamstra, Henk Steenhuis, Alfons de Graaf en Bob 
Kempinga mee.

Achter het GRC-
clubhuis is een 
fonkelnieuw 
kunstgrasveld voor 
rugby en voetbal 
gerealiseerd
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De trainersstaf zal komend seizoen bestaan uit Henk Steenhuis, Bert Kamstra, Alfons de 
Graaf en Roel Bellinga. Roel zal eind december na zo’n twintig jaar afscheid nemen als 
trainer. Uiteraard gaan we daar op gepaste wijze bij stilstaan. Het bestuur heeft groot 
respect voor de enorme inzet en het grote enthousiasme van Roel gedurende al die jaren!

Graag tot bij één van de trainingen!

Trainingsgroep sluit seizoen smakelijk af

Het is inmiddels traditie dat de trainingsgroep het seizoen afsluit met een etentje. 22 mei 
jongstleden bezochten zo’n dertig mannen en vrouwen hotel-restaurant Aduard voor een 
uitstekend warm en koud buffet. Voor het laatst geregeld door Roel, die voor komend 
seizoen de zogenoemde lief-en-leed-pot zal overdragen aan Bert en Alfons. Roel, bedankt!

Aan het einde van de avond introduceerden de dames Marije Deuring en Marja Adema 
iets nieuws, namelijk een ‘aanmoedigingsprijs’. Jaarlijks uit te reiken aan iemand die veel 
pech heeft gehad of juist een extra stimulans verdiend. Marja en Marije hadden dit jaar 
zeer terecht voor Bert Kamstra gekozen, die de nodige gezondheidsproblemen kende, 
maar toch altijd positief bleef en inmiddels weer op het trainingsveld te bewonderen is.

Marije, Bert en Marja

Grootscheepse renovatie sportpark in volle gang

De grootscheepse renovatie van sportpark Corpus den Hoorn is in mei, na jaren van praten 
en plannen maken, dan eindelijk begonnen. Straks ligt er een modern en multifunctioneel 
sportpark. Vanaf de zomer van 2015 zal ook de eerste selectie van FC Groningen Corpus als 
trainingscentrum in gebruik nemen. Het eerste nieuwe kunstgrasveld voor voetbal en rugby 
is inmiddels klaar (achter het GRC-gebouw). Alle andere velden liggen nu volledig overhoop.

Inmiddels zijn de fietstunnel, de oude Mamio-kleedkamers en het Gronitas-clubgebouw 
gesloopt. Naast de GRC-kleedkamers verschijnen tijdelijke kleedunits. Ter hoogte van 
het Groen Geel – gebouw wordt medio oktober een fiets- en wandelbrug gerealiseerd, 
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die gebruikt moet worden als de wielerbaan in gebruik is. Tot die tijd wordt bij de 
hoofdingang extra toezicht gehouden tijdens wieleractiviteiten. Volg de aanwijzingen 
van de toezichthouders altijd op!

De bestaande kunstgrasvelden worden vernieuwd, het hoofdveld van Groen Geel wordt 
kunstgras en tussen het oude Gronitasgebouw en de kantine van GRC worden drie 
velden exclusief voor de FC gerealiseerd. De nieuwe kunstgrasvelden moeten medio 
augustus klaar zijn.

Via
www.covsgroningen.nl 

houden we je op de
hoogte van de 

werkzaamheden. 
Daar kun je ook foto’s 

vinden.



DeAftrap Jaargang 34, nummer 2    (Juli 2014)

6 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Spelregelteam beste van het noorden, zesde van Nederland

Het spelregelteam van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken heeft 
25 april in Wildervank de Noordelijke spelregeltitel voor scheidsrechtersverenigingen 
veroverd! In een spannende finale werd het de afgelopen jaren heersende team van 
COVS Drachten met één punt verschil verslagen. Centraal Drenthe eindigde als derde. 
Het Groninger team werd gevormd door Sam Dröge, Marc van der Haak en Victor Ris, 
terwijl Evert IJspeert als coach fungeerde. Individueel was er opnieuw winst voor Sam 
Dröge, voor de derde achtereenvolgende keer. Heren, van harte! een felicitatie en dank is 
ook zeker op zijn plaats voor Klaas Smith, die het team op weg naar de Noordelijke finale 
intensief heeft getraind. Klaas, bedankt!
 
De volledige uitslag was als volgt:
1 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, 254 punten
2 COVS Drachten, 253 punten
3 COVS Centraal Drenthe, 239 punten
4 COVS Heerenveen e.o., 236 punten
5 COVS Oost Groningen, 166 punten
6 Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o., 158 punten

Ook de uitslag van de individuele wedstrijd:
1 Sam Dröge (Groningen), 93 punten
2 Jan Pultrum (Drachten), 91 punten
3 Rik Berends (Centraal Drenthe), 88 punten
4 Victor Ris (Groningen), 84 punten
5 Wouter Berkhof (Heerenveen), 84 punten 
10 Marc van der Haak (Groningen) 77 punten.

Op www.covsgroningen.nl een uitgebreid verslag in woord en beeld.

De Noordelijke kampioenen Marc, 
Victor en Sam krijgen de bokaal van 
COVS-bestuurder Jan Kemkers.
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Op naar Rijkevoort
Als Noordelijk kampioen mocht ons team op 31 mei in het verre Rijkevoort meedoen 
aan het Nederlands Kampioenschap spelregels. Marije Deuring nam de plek in van Marc 
en vol enthousiasme reisde ons team al op vrijdag richting het zuiden. Meteen bleek 
het niveau een stuk hoger te liggen en de ereplekken waren dan ook nog iets te hoog 
gegrepen. Ons team deed veel ervaring op en heeft al uitgesproken voor komend jaar 
fanatiek te willen gaan oefenen!

De uitslag van het NK:
1 Schagen/Den Helder, 333 punten
2 S.C.U. (Utrecht), 321 punten
3 R.S.V. (Rotterdam), 280 punten
4 Apeldoorn, 279 punten
5 S.V.O. Venlo, 275 punten
6 Groningen en Omstreken, 272 punten
7 De Langstraat (Waalwijk), 264 punten
8 Boxmeer-Cuijk en Omstreken, 221 punten.

Supporter en team bijeen, vlnr Gert-Jan 
Ris, Victor Ris, Cindy Suurd,
 Marije Deuring en Sam Dröge

Cindy Suurd 
won de 

zaalprijs

Leuk om te vermelden was de zaalwedstrijd (schriftelijke vragen) gewonnen werd 
door onze reserve Cindy Suurd. Klaas Smith zat in de jury van het NK.

Ook van de landelijke spelregelfinale is op www.covsgroningen.nl een verslag in 
woord en beeld te vinden.

Sam, Marije, Victor, Marc, Cindy, Evert en Klaas: van harte met deze mooie prestaties!

DeAftrap Jaargang 34, nummer 2    (Juli 2014)

7Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Op naar Rijkevoort
Als Noordelijk kampioen mocht ons team op 31 mei in het verre Rijkevoort meedoen 
aan het Nederlands Kampioenschap spelregels. Marije Deuring nam de plek in van Marc 
en vol enthousiasme reisde ons team al op vrijdag richting het zuiden. Meteen bleek 
het niveau een stuk hoger te liggen en de ereplekken waren dan ook nog iets te hoog 
gegrepen. Ons team deed veel ervaring op en heeft al uitgesproken voor komend jaar 
fanatiek te willen gaan oefenen!

De uitslag van het NK:
1 Schagen/Den Helder, 333 punten
2 S.C.U. (Utrecht), 321 punten
3 R.S.V. (Rotterdam), 280 punten
4 Apeldoorn, 279 punten
5 S.V.O. Venlo, 275 punten
6 Groningen en Omstreken, 272 punten
7 De Langstraat (Waalwijk), 264 punten
8 Boxmeer-Cuijk en Omstreken, 221 punten.

Supporter en team bijeen, vlnr Gert-Jan 
Ris, Victor Ris, Cindy Suurd,
 Marije Deuring en Sam Dröge

Cindy Suurd 
won de 

zaalprijs

Leuk om te vermelden was de zaalwedstrijd (schriftelijke vragen) gewonnen werd 
door onze reserve Cindy Suurd. Klaas Smith zat in de jury van het NK.

Ook van de landelijke spelregelfinale is op www.covsgroningen.nl een verslag in 
woord en beeld te vinden.

Sam, Marije, Victor, Marc, Cindy, Evert en Klaas: van harte met deze mooie prestaties!



050 brengt u geld

A
n

g
ela 06 - 51 61 71 92 o

f H
en

k
 06 – 53 38 96 50 

o
f m

ail in
fo

@
050br

en
g

tu
g

eld
.n

l v
o

o
r

 een
 

v
r

ijblijv
en

d
e g

r
atis afspr

aak
.

W
ilt u

 als o
n

d
er

n
em

er
 o

o
k

 g
r

aag
 

h
o

n
d

er
d

en
, to

t d
u

izen
d

en
, Eu

r
o

’s per
 

jaar
 m

in
d

er
 betalen

?

Een
 k

o
pje k

o
ffie en

 15 m
in

u
ten

 
lev

ert u
 al g

au
w

 jaar
lijk

s h
o

n
d

er
d

en
 

Eu
r

o
’s o

f m
eer

 o
p.

050 B
R

EN
G

T
 U

 G
ELD

SC
H

EID
SREC

H
TER



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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Naam: Jan-Willem Bouw

Leeftijd: 19 jaar

Woonplaats: Peize

Burgerlijke staat: ongehuwd 
 
Beroep: student HRM

Favoriete stad: Barcelona

Vakantieland: Griekenland

Beste boek, cd en/of film: Captain Philips

Kranten/tijdschriften: Voetbal International

Favoriete website: facebook.com, voetbalzone.nl, KNVB.nl

Andere hobby’s: avondje bioscoop

Scheidsrechter vanaf: m’n 13e ben ik begonnen met fluiten voor VV Peize, na dit drie 
jaar gedaan te hebben ben ik op m’n 16e voor de KNVB gaan fluiten.

Eigen voetbalverleden: vanaf de kabouters tot en met de B-junioren heb ik bij VV 
Peize gevoetbald. Door verschillende mensen van COVS Groningen ben ik destijds nog 
wel eens gefloten…

In de schijnwerpers….

Jan-Willem Bouw

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 .  
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Scheidsrechter geworden omdat: In de tijd dat ik nog voetbalde had ik regelmatig 
commentaar op de scheidsrechter. Toen er op een gegeven moment een pupillen 
scheidsrechtercursus werd aangeboden, heb ik me opgegeven. Ik vond het toen al zo 
leuk dat van het een het ander kwam.

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: In het jaar 2011-2012 ben ik begonnen als KNVB 
scheidsrechter. Ik heb eerst een half jaar in groep 28 gezeten en ben in de winterstop 
toen gepromoveerd naar groep 23. Zowel in het jaar 2012/2013 als 2013/2014 heb ik 
in groep 22 gezeten. Na 3 seizoenen jeugd, ben ik volgend jaar actief bij de senioren in 
groep 3.
 
Voorbeeld als scheidsrechter: Bas Nijhuis

Wedstrijdvoorbereiding: Over het algemeen hetzelfde. Over beide teams zoek ik in 
ieder geval een aantal gegevens op (plek op de ranglijst, clubkleuren, wedstrijdverslagen 
etc.).  Meestal arriveer ik 70 minuten voor aanvang op het desbetreffende sportcomplex, 
zodat ik me rustig kan voorbereiden op de wedstrijd.
 
Trainen: meestal zowel de dinsdag als de donderdag.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Het zou leuk zijn 
als de COVS met het filmen van jonge scheidsrechters aan de slag gaat.

Wat wil je verder nog kwijt?:  Geen. Vooral doorgaan met de goeie trainingen en de 
leuke overige activiteiten!



DeAftrap Jaargang 34, nummer 2    (Juli 2014)

10 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Veel leden promoveren naar hogere groep

Het is zo aan het einde van het seizoen het jaarlijkse stressmoment voor 
scheidsrechters… de nieuwe groepsindelingen! Wie promoveert er, wie blijft op zijn 
niveau en wie moet een stapje terug doen? Gelukkig konden veel leden van onze 
vereniging een promotie vieren. Allen van harte gefeliciteerd!

De gepromoveerden op een rij:

Naar betaalde voetbal (Junior scheidsrechter BV)
Siemen Mulder, Uithuizen

Naar masterclass betaald voetbal assistent-scheidsrechters
Chris van der Velden, Appingedam
Richard Meints, Grootegast

Naar landelijke lijst (topklasse)
Sam Dröge, Groningen/Zuidlaren
Christian Mulder, Uithuizen

Naar groep 1
Rutger Werkhoven, Groningen

Naar groep 2
Jan de Jong, Groningen
Nick Alberts, Annen
Marije Deuring, Buinen/Groningen
Rik Berends, Assen (donateur)

Naar groep 3
Jan-Willem Bouw, Peize
Simon Jager, Hoogezand
Jurgen Geertsma, Groningen
Frits van Hell, Groningen

Naar groep 4
Sander Eisinga, Loppersum
Marco Oosting, Niekerk
Nadia Stevanova, Groningen

Nick Alberts

Sam Dröge

Siemen Mulder



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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Florian van Ginkel

Ralph Krijgsheld

Naar groep 5
Harold Basstra, Roden
Wouter Bouw, Peize
Joop van Leeuwen, Peize

Naar groep 21
Robert Jager, Nieuwwolda

Naar groep 22
Charles de Preter, Garsthuizen
Derk Hofman, Sappemeer
Florian van Ginkel, Bedum
Bob Brinkhuizen, Sauwerd
Koen van der Laan, Groningen

Naar groep 23
Wesam Alassadi, Groningen
William Beukema, Groningen

Naar groep 24
Aron Tepper, Bedum

Naar groep 29
Bryan Huizinga, Groningen
Ralph Krijgsheld, Bedum

Naar groep 2 zaal
Henk de Vries, Steenwijk (donateur)

Naar groep 3 zaal
Harold Basstra, Roden

Niet gepromoveerd of zelfs een stapje terug moeten 
doen? Kop d’r veur en extra succes komend seizoen!
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Kees, Henk en Dennis 
met de medaille van de 
kampioenswedstrijd

Robert de Wit in actie 
tijdens de Friese derby

Eervolle aanstellingen Frank, Henk, Robert en Jochem 

Diverse leden mochten afgelopen periode leuke beslissingsduels en 
nacompetitiewedstrijden leiden. De absolute klapper was het beslissingsduel om de titel 
in de topklasse tussen Spakenburg en GVVV, op 24 mei in het stadion van Volendam. Ons 
al jaren in Blaricum wonende lid Frank de Winter leidde dit duel op prima wijze! 

Henk Mulder was scheidsrechter in een duel om het landskampioenschap voor 
reserveteams. Hij floot op 15 juni Be Quick 2 – Westlandia 2, en werd daarbij geassisteerd 
door vader en zoon Brondijk (Kees en Dennis).

Mooie duels dus voor leden van onze vereniging, zoals ook in de reguliere competitie 
natuurlijk regelmatig het geval. Zo mocht Robert de Wit op 10 mei de Friese derby in de 
hoofdklasse tussen Harkemase Boys en Drachtster Boys leiden.

Ook onze professionele toppers krijgen bijzondere aanstellingen. Zo fungeerde Jochem 
Kamphuis op 25 mei als vierde official bij de bekerfinale van Moldavië, die ging tussen FC 
Sheriff Tiraspol en FC Zimbru Chisinau.

Allemaal van harte met deze mooie aanstellingen!
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Henk, Bob en Sam 
op het RES-toernooi

Ben en Bouwe nemen (beetje) afscheid

Bouwe Elzinga, al weer enige jaren terug in het Friese land, floot 20 augustus in 
Drogeham zijn laatste wedstrijd bij de senioren. Of hij wel bij de jeugd doorgaat, wist 
onze correspondent niet te vermelden….

Donateur Ben Drosten, lid van COVS HZO Drenthe, kreeg in februari de onderscheiding 
‘scheidsrechter van verdienste’ van de KNVB, voor veertig jaar trouwe dienst als 
scheidsrechter. Ben, van harte! Aan het einde van het seizoen nam hij met een wedstrijd 
bij Achilles 1894 afscheid.

Bob Kempinga stopte begin dit kalenderjaar na een mooie loopbaan als scheidsrechter. 
Toch was hij daarna nog enkele malen actief, onder andere bij het RES-toernooi in Delfzijl. 
Op hemelvaartsdag floot hij onder andere de finale, met Henk Mulder en Sam Dröge als 
assistenten.

Koninklijke onderscheiding Roel Folkersma

Scheidsrechterscoördinator Roel Folkersma is onlangs Koninklijk onderscheiden. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook COVS-ers als Riekus Hazelaar uit 
Emmen en Douwe Boonstra uit Drachten werden Koninklijk onderscheiden. Allen van harte!

Piet Plant erevoorzitter COVS Oost Groningen

Op 24 maart heeft Piet Plant afscheid genomen als voorzitter van de 
Scheidsrechtersvereniging COVS Oost Groningen. Hij werd daarbij zeer terecht benoemd 
tot erevoorzitter. Piet, dank voor de prima samenwerking en van harte met je benoeming!

Inmiddels is Henk Schröder benoemd tot de nieuwe voorzitter. Henk heeft recent 
gedurende een aantal jaren in het bestuur van COVS Noord en COVS Nederland 
gefunctioneerd. Henk, we vertrouwen op een goede samenwerking. Succes!
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Henk Krans ‘scheidsrechter van verdienste’ van KNVB

De bijeenkomst voor scheidsrechters van regionaal scheidsrechterscoach Gert-Jan Ris in 
de stad Groningen was informatief en geslaagd. Gert-Jan had een goed programma met 
boeiende beelden voorbereid en er was ruimte voor de aanwezigen hun vragen op Gert-
Jan en op Anne Laverman af te vuren. Marc van der Haak presenteerde de voordelen van 
de COVS op prima wijze.

Leuk onderdeel van de avond was een reeks onderscheidingen, in de vorm van zilveren 
en gouden scheidsrechtersspelden van de KNVB. Zo werden onze leden Ate Jongeling, 
Erwin MacBean en Martijn Gerbrandy gehuldigd. De hoogste onderscheiding was er voor 
good-old Henk Krans, die ‘scheidsrechter van verdienste’ werd. Zeer verdiend! Heren, van 
harte gefeliciteerd.

Een trotse Henk Krans 
werd onderscheiden 
door Anne Laverman

De gehuldigden bijeen, 
v.l.n.r. Martijn, Henk, 
Ate en Erwin



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  
we terug waar  
ú recht op heeft.
 

KOSTELOOS!

en betaalt
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Sparen voor technisch weekeinde Ameland

Wil je volgend jaar, in januari 2015, graag mee naar Ameland voor het jaarlijkse 
technische weekeinde? Maar vind je het bedrag teveel om in december ineens te moeten 
betalen? Ga dan sparen! Wij bieden alle leden de mogelijkheid (bijna) het volledige 
inschrijfgeld bijeen te sparen.

Concreet werkt het als volgt:
- je machtigt de vereniging tot een maandelijkse incasso van € 20,- 
- als je in juli begint met sparen, spaar je zo alvast € 120,- bijeen
- bij een definitieve deelname heb je in december 2014 dus al een groot deel van het 

bedrag al voldaan
- besluit je in november/december (voor de gestelde datum) niet mee te gaan, dan 

krijg je gespaarde bedrag op je eigen rekeningnummer (terug-) gestort 
- in december 2014 dien je alleen het ontbrekende bedrag nog bij te leggen
- aanmelden voor het spaarsysteem kan door hiervoor een formulier op 
 www.covsgroningen.nl in te vullen.

Dus spaar mee en geniet in 2015 van het technische weekeinde!

Nieuwe leden 
Tom Verschoor, Haren
William Beukema, Leek
Danny Jazzy Hindriks, Groningen
Bart Pleiter, Groningen
Lucas Smedema, Groningen
Aron Tepper, Bedum
Marcel Gerlach, Groningen
Saif Maijd, Groningen

Uitgeschreven leden
Ridzerd Hooijenga, Bergum (gestopt)
Zjelko Djukic, Groningen
Iman Pourkhonami, Groningen
Henk Visscher, voorheen Pieterburen (verhuisd)
Peter Hoomans, Groningen (gestopt)
Joachim Will, Groningen

Nieuwe donateurs
Rene Dijkstra, Groningen
Gjalt van Duinen, Appingedam
Mark Verlaat, Emmen

Uitgeschreven als donateur
Frits Boerema, Groningen 
Mw. J. Dale, Winschoten
Mw. H. van Dijk, Bedum
H. Gankema, Groningen
Sjoukje de Jong, Vegelinsoord
Ben Kamphuis, Groningen
Stefan Magermans, Hoogezand
Henk Schuster, Drijber
H. Zuidema, Aduard
Gert-Jan Bakker, Hardegarijp
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Robert van Dorst lid van verdienste tijdens jaarvergadering

Het was het hoogtepunt van de vlot verlopen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 
onze vereniging op 3 maart jongstleden; de benoeming van voorzitter Robert van Dorst tot 
lid van verdienste. Er waren ook bloemen voor Bert Volders, Henk Steenhuis, Bob Kempinga 
en Marcel Bellinga. De vergadering verliep vlot. Er waren 45 leden en genodigden.

Robert dubbel onderscheiden
Voorzitter Robert van Dorst werd tot zijn eigen verrassing dubbel onderscheiden. Van 
Dorst is precies 20 jaar voorzitter en al 24 jaar lid van het bestuur. Daarnaast was hij 
onder andere actief in de redactiecommissie, technische commissie en in de ‘commissie 
toekomst’ van COVS Noord. Circa 10 jaar geleden maakte hij één jaar deel uit van het 
interim bestuur van COVS Noord. Voor onze vereniging was hij in het verleden actief als 
trainer en is hij nu nog steeds actief achter de bar. Onder zijn voorzitterschap overleefde 
de vereniging begin jaren negentig een moeilijke fase en wisten hij en anderen het tij te 
keren. De vereniging is uitgegroeid tot de grootste belangen- en sportvereniging voor en 
door scheidsrechters in Nederland, met ruim 200 leden. Als voorzitter is Robert de man 
van de verbinding en het compromis. Hij heeft altijd aandacht voor het menselijke aspect 
en weet daarnaast anderen te motiveren. Naast zijn werkzaamheden voor de vereniging 
is hij ook voor de KNVB actief als rapporteur landelijke lijst en als talentencoach. 
Robert ontving van voorzitter Jan Ensing van COVS Noord de gouden speld van COVS 
Nederland. Daarnaast reikte vice-voorzitter Martin Schipper hem de versierselen uit 
behorend bij het lidmaatschap van verdienste. 

Ook bloemen voor Marcel, Bert, Bob en Henk 
Naast de onderscheidingen voor Robert van Dorst huldigden we ook secretaris Marcel 
Bellinga voor het feit dat hij al 25 jaar lid is. Andere 25-jaar jubilarissen Jan Swart en Arie 
Brink waren afwezig. Daarnaast werd met een bos bloemen stilgestaan bij het afscheid 
als scheidsrechter van Bob Kempinga en werd Bert Volders uit Bedum als winnaar van 
het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014 gehuldigd. Bloemen waren er 
ook voor Henk Steenhuis, omdat die na zestien jaar heeft besloten te willen stoppen 
met de organisatie van het jaarlijkse technische weekeinde op Ameland. Dat stokje heeft 
hij inmiddels aan het trio Sam Dröge, Marc van der Haak en 
Marcel Boekholt overgedragen.
 

Belangrijkste besluiten 
Uiteraard was er tijdens de jaarvergadering ook aandacht 
voor serieuze zaken. Zo legde het bestuur rekening en 
verantwoording af over het gevoerde beleid, werden alle 

Een trotse Robert en vice-voorzitter 
Martin Schipper
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Naast de onderscheidingen voor Robert van Dorst huldigden we ook secretaris Marcel 
Bellinga voor het feit dat hij al 25 jaar lid is. Andere 25-jaar jubilarissen Jan Swart en Arie 
Brink waren afwezig. Daarnaast werd met een bos bloemen stilgestaan bij het afscheid 
als scheidsrechter van Bob Kempinga en werd Bert Volders uit Bedum als winnaar van 
het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014 gehuldigd. Bloemen waren er 
ook voor Henk Steenhuis, omdat die na zestien jaar heeft besloten te willen stoppen 
met de organisatie van het jaarlijkse technische weekeinde op Ameland. Dat stokje heeft 
hij inmiddels aan het trio Sam Dröge, Marc van der Haak en 
Marcel Boekholt overgedragen.
 

Belangrijkste besluiten 
Uiteraard was er tijdens de jaarvergadering ook aandacht 
voor serieuze zaken. Zo legde het bestuur rekening en 
verantwoording af over het gevoerde beleid, werden alle 

Een trotse Robert en vice-voorzitter 
Martin Schipper



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!
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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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jaarstukken besproken en werden bestuur en commissies samengesteld. 
De voornaamste besluiten op een rij:
-  de notulen van de jaarvergaderingen in 2013, het algemeen jaarverslag 2013, het 

financieel jaarverslag 2013 en de begroting 2014 werden conform voorstellen vastgesteld 
en goedgekeurd

- Robert van Dorst, Marcel Boekholt en Evert IJspeert werden herbenoemd voor een 
periode van twee jaar

-  de contributie voor 2015 werd met één euro verhoogd tot 48 euro, donaties blijven 25 
 en 20 euro
 
Beleidsvoornemens 
Het bestuur schetste ook de beleidsvoornemens voor 2014 en daarna. De vereniging 
wil in 2014 blijven hameren op het belang van respect en fair play. Zo bepleiten we de 
inzet van meer waarnemers bij wedstrijden in de B-categorie en zal de vereniging clubs 
en KNVB gaan oproepen de situatie in met name het lagere voetbal te verbeteren. In 
2014 willen we verder een betere spelregelkennis onder alle voetballiefhebbers op een 
moderne manier stimuleren en een coachingsproject voor jonge scheidsrechters met 
inzet van video-opnamen realiseren.
 
Ook tijdens zijn openingsspeech had voorzitter Robert van Dorst bij een aantal actuele 
ontwikkelingen stilgestaan. De genodigden Jan Kemkers (COVS Nederland), Jan Ensing 
(COVS Noord), Jan Hooge (KNVB Noord) en Piet Plant (COVS Oost Groningen) spraken 
mooie woorden over onze vereniging. ‘Jullie zijn een voorbeeld voor velen,’ zo werd door 
hen gesteld.

Op www.covsgroningen.nl staan de volledige openingsspeech van Robert van Dorst, 
de volledige beleidsvoornemens en een uitgebreide terugblik in woord en beeld 
gepubliceerd. 

De gehuldigden na 
de jaarvergadering, 
v.l.n.r. Bert Volders, 
Robert van Dorst, 
Marcel Bellinga,
Henk Steenhuis en 
Bob Kempinga
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Bert Volders wint Johan Roeders spelregelkampioenschap

Bert Volders was op 3 maart tijdens de jaarvergadering oprecht blij met het heroveren 
van het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Over de zes vragenrondes in het 
seizoen 2013-2014 scoorde hij één foutje, en dat was genoeg. Titelverdediger Sam Dröge 
moest nu genoegen nemen met de tweede plaats. Daarachter eindigden Auke van der 
Horn, Henk Steenhuis, Ger Rijskamp en Albert Oost op een gedeelde derde plaats. In het 
klassement voor leden en donateurs deden in totaal 32 personen mee.

In de categorie niet-leden was de winst voor Willy Timmers uit Kaatsheuvel. Hij maakte  
in de reeks van 6×5 vragen ook slechts 1 foutje. Tweede met 270 punten werd Colin 
Prooij uit Hellevoetsluis en derde  Jan Pultrum uit Oosterwolde. Overigens waren deze 
deelnemers wel scheidsrechter en COVS-lid, maar dan niet bij onze vereniging. Een 
eervolle vermelding is er voor de als tiende geëindigde Albert Pool. Albert kennen we 
als bestuurder van GRC Groningen en hij is de hoogst geklasseerde niet-scheidsrechter. 
Albert, klasse!

De antwoorden van ronde 5 en 6 nog even op een rij:
Ronde 5: 1-A, 2-D, 3-D, 4-C en 5-B
Ronde 6: 1-C, 2-B, 3-A, 4-A en 5-B.

Op www.covsgroningen.nl alle vragen met 
antwoorden én toelichting van het vorige seizoen. 
Ook de volledige eindstand is op de site te vinden. 
We bedanken Klaas Smith voor het opnieuw op 
perfecte wijze verzorgen van deze spelregelstrijd. 
In dit nummer starten we met het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2014-2015.

Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015

In verband met het nog maar viermaal per jaar verschijnen van ons clubblad, beginnen 
we nu reeds met de eerste twee ronden van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 
2014-2015. Onlangs heb je te horen gekregen hoe jouw prestaties over het afgelopen 
seizoen zijn beoordeeld. Zat er promotie in? Of moest even een stapje terug gedaan 
worden? Laat je daardoor niet ontmoedigen. Belangrijk is dat je plezier hebt en houdt 
in de mooie hobby van scheidsrechter. Je spelregelkennis bijhouden kan daarbij 
belangrijk zijn. Sinds een aantal jaren is het onze scheidsrechtersvereniging Groningen 
en Omstreken dit jaar gelukt weer de districtsfinale in Noord te winnen. Op het NK 

Bert Volders krijgt de Johan 
Roedersbokaal uit handen 
van Klaas Smith
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spelregels voor COVS-teams werd een 6e plaats behaald. Men is vastberaden om volgend 
jaar opnieuw naar het NK te mogen gaan als vertegenwoordiger van district Noord en 
dan een plaats bij de top 3 te willen behalen. Van harte en succes!

Ronde 1 (juli 2014):

Vraag 1) Bij de doellijn naast het doel slaat een verdediger opzettelijk de bal 
voor een aanvaller weg en voorkomt zo dat deze aanvaller de bal naar een 
geheel vrijstaande medespeler midden voor het doel kan spelen. Wat beslist de 
scheidsrechter?
a. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een rode kaart en laat hervatten met 

een directe vrije schop, of strafschop.
b. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een gele kaart en laat hervatten met 

een directe vrije schop, of strafschop.
c. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een gele of rode kaart en laat 

hervatten met een directe vrije schop, of strafschop.
d. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger een rode kaart en laat hervatten met 

een directe vrije schop.

Vraag 2) Een aanvaller krijgt in het doelgebied de bal tussen zijn knieën en springt 
met de aldus vastgeklemde bal over de doellijn. Welke spelhervatting hoort in 
onderstaand lijstje niet thuis? 
a. Als het tussen de doelpalen was, een aftrap na geldig doelpunt
b. Als hij wordt aangevallen voordat hij over de doellijn springt, een directe vrije 

schop voor de tegenpartij
c. Als het naast het doel van de tegenpartij is, een doelschop toekennen
d. Een indirecte vrije schop op elke willekeurige plaats binnen het doelgebied

Vraag 3) Door zich tussen een aanvaller en de bal te plaatsen, zonder deze te 
kunnen of te willen spelen, laat een verdediger de bal naar zijn doelman lopen. Hoe 
handelt de scheidsrechter?
a. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop en zendt de verdediger van het veld door 

het tonen van de rode kaart, indien deze hierdoor aan de aanvaller een duidelijke 
scoringskans ontnam

b. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop en geeft de verdediger een waarschuwing 
door het tonen van de gele kaart of zendt de verdediger van het veld wegens het 
op onreglementaire wijze voorkomen van een duidelijke scoringskans

c. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop wegens ongeoorloofde  obstructie en 
waarschuwt de verdediger

d. Hij laat doorspelen
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Vraag 4) Een aanvaller wordt buiten het strafschopgebied door een verdediger bij 
het shirt gegrepen, op het moment dat hij deze wil passeren. De aanvaller weet 
zich 1 meter binnen het strafschopgebied los te rukken, struikelt, maar weet de 
bal nog net naar een medespeler te trappen die helaas voor open doel mist. De 
scheidsrechter had net “voordeel” geroepen. Wat zal hij nu moeten beslissen?
a. Laten hervatten met een doelschop. Hij zal de verdediger een waarschuwing geven 

door het tonen van de gele kaart
b. Laten hervatten met een directe vrije schop. Hij zal de verdediger een 

waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart of van het speelveld zenden 
door het tonen van een rode kaart

c. Laten hervatten met een strafschop. Hij zal de verdediger een  waarschuwing 
geven door het tonen van de gele kaart

d. Laten hervatten met een strafschop. Hij zal aan de verdediger  een waarschuwing 
geven door het tonen van de gele kaart of van het speelveld zenden door het 
tonen van een rode kaart

Vraag 5) Op de lijn van het strafschopgebied trapt een verdediger middels een 
fraaie omhaal de bal weg voor het gezicht van een aanvaller, die de bal net wilde 
koppen. Wat zal de scheidsrechter beslissen als de aanvaller hierbij ook aan de 
schouder werd geraakt?
a. Hij laat hervatten met een strafschop
b. Hij laat hervatten met een directe vrije schop of strafschop
c. Hij laat hervatten met een directe vrije schop buiten het strafschopgebied
d. Hij laat doorspelen, van enige opzet of onvoorzichtigheid was geen sprake. 

We gaan meteen door met ronde 2 (augustus 2014):

Vraag 1) Tijdens een wedstrijd in de B-categorie komt een wisselspeler zonder 
toestemming van de arbiter het speelveld in om een reeds uitgevallen teamgenoot 
te vervangen. De scheidsrechter ziet dit en fluit af. Wat beslist hij nu?
a. Hij geeft de wisselspeler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak
b. Hij geeft de wisselspeler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de zonder toestemming binnengekomen wisselspeler zich 
nu bevindt

c. Hij zendt de wisselspeler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en 
hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij 
het spel onderbrak

d. Hij geeft de wisselspeler een vermaning en hervat met een indirecte vrije schop
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Vraag 2) Een doelverdediger duwt tijdens het spel, vanuit zijn eigen 
strafschopgebied, maar buiten zijn doelgebied, de bal opzettelijk in het gezicht van 
een tegenstander, die naast het doel en 1 meter achter de doellijn staat. Wat beslist 
de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een 

indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger stond
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een strafschop
c. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een hoekschop
d. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond

Vraag 3) Een aanvaller geeft de doelverdediger een lichte schouderduw op het 
moment dat deze met beide voeten op de grond staat. De doelverdediger stapt 
hierdoor met bal en al in het doel. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen?
a. Hij geeft de verdedigende partij een directe vrije schop
b. Hij geeft de verdedigende partij een indirecte vrije schop
c. Hij keurt het doelpunt goed en laat het spel hervatten met aftrap na geldig doelpunt
d. Hij toont de aanvaller de gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop

Vraag 4) Tijdens het spel hoort de scheidsrechter dat een speler binnen het 
speelveld een grove discriminerende opmerking maakt tegen een toeschouwer. 
Hoe zal de scheidsrechter hier tegen op treden?
a. Hij onderbreekt het spel, toont de speler die de grove discriminerende opmerking 

maakt een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop
b. Hij onderbreekt het spel, toont de speler die de grove discriminerende opmerking 

maakt een gele kaart en hervat met een directe vrije schop
c. Hij onderbreekt het spel, toont de speler die de grove discriminerende opmerking 

maakt een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal
d. Hij onderbreekt het spel,  toont de speler die de grove discriminerende opmerking 

maakt een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

Vraag 5) Een inwerper werpt de bal voorzichtig tegen de rug van de dichtbij staande 
scheidsrechter, om op die manier de bal weer te kunnen spelen. Via de scheidsrechter 
gaat de bal echter over de zijlijn. Wat zal de scheidsrechter hier beslissen?
a. Hij geeft de tegenpartij een inworp
b. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop 

op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte
c. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop 

op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte
d. Hij toont de inwerper de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal 

op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.
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Jurjen Kaper winnaar kampioenschap eieren vangen….

Dat die goed kan fluiten wisten we al, dat die niet vies is van een dolletje ook… Maar 
wat Jurjen Kaper op tweede paasdag deed, zagen we niet meteen aankomen. Jurjen 
deed bij cafe The Block in Eelde namelijk mee aan de achtste (…) editie van het Eelder 
kampioenschap eieren vangen. En Jurjen….won! 

Deelnemers moesten rauwe eieren vangen 
die vanaf een hoogwerker naar beneden 
gegooid werden. Als het ei heel blijft, ga je 
door naar de volgende ronde. Jurjen won in 
de categorie volwassen. Van harte Jurjen.

De antwoorden kunnen via www.covsgroningen.nl worden ingestuurd, maar een mail 
naar klaassmithuq@gmail.com  mag natuurlijk ook nog steeds.  En ook per post kan 
gewoon: Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Omdat de vakantiemaanden 
voor de deur staan, krijgen jullie de mogelijkheid  de antwoorden in te zenden tot 1 
september aanstaande. Succes!

Klaas Smith

Veel deelnemers aan WK-poule

Veel leden en ‘vrienden’ van de vereniging doen dit jaar mee aan de WK-poule. 
Ze maken daarmee kans op een leuk geldbedrag, terwijl ze ook onze vereniging 
financieel ondersteunen. Dank daarvoor! In de loop van juli zal op
 www.covsgroningen.nl de eindstand worden gepubliceerd.

Blessure? Ga naar het gratis blessurespreekuur van 
fysiosportief

Ook komend seizoen werken we samen met fysiosportief Groningen. Leden kunnen 
bij eventuele blessures binnen 24 uur voor een eerste diagnose terecht bij het gratis 
blessurespreekuur van fysiosportief. Ook kun je met korting van de fitnessruimte 
aan de Vechtstraat gebruik maken. Interesse? Kijk op www.covsgroningen.nl naar de 
mogelijkheden en de contactgegevens.

Jurjen (geheel links) kan eieren 
vangen als de beste….
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Jan Posthumus terecht in zonnetje gezet door vv Niekerk

In januari ontving Jan Posthumus al de onderscheiding ‘scheidsrechter van verdienste’ 
van de KNVB voor zijn veertigjarig ‘dienstverband’ als scheidsrechter. Ook binnen de 
voetbalvereniging Niekerk loopt hij al jaren mee als vrijwilliger en als scheidsrechter. Alles 
bij elkaar opgeteld heeft hij er ook voor zijn voetbalclub zeker veertig jaar opzitten. Voor 
het bestuur van Niekerk reden genoeg om Jan in het zonnetje te zetten.

Op dinsdag 17 juni werd een wedstrijd georganiseerd tussen FC Groningen D1 en Be 
Quick D1, waarvan Jan pas op het laatste moment te horen kreeg dat het de bedoeling 
was dat hij de wedstrijd zou leiden. Met een smoes hadden zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen hem naar de kantine gelokt en werd hij compleet verrast door de 
vereniging. De beide teams gebruikten deze wedstrijd als voorbereiding op het nieuwe 
seizoen en voor Jan was het een mooie manier om zijn jubileum te vieren. Uit handen van 
het bestuur ontving hij na afloop een bedankje en kreeg hij de eer te worden benoemd 
als lid van verdienste van vv Niekerk.

Jan, ook namens de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken van harte 
gefeliciteerd! Op de foto’s Jan met de spelers van beide teams, met zijn kleinkinderen en 
Niekerk-bestuurder Marco Oosting die Jan toespreekt.
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REF United verovert bokaal ‘slag om het Noorden’

Op woensdag 11 juni stond de ‘Slag om het Noorden’ op het programma. In deze derby 
van het noorden werd tegen COVS Drachten gestreden om de felbegeerde wisselbokaal. 
Voor ons als Groningen een oefenwedstrijd ter voorbereiding op het NK. We begonnen 
erg onwennig in het duel dat een jaarlijkse traditie moet worden, waarbij wij met een 
uitwedstrijd begonnen in verband met de werkzaamheden aan het sportpark. COVS 
Drachten had daarom voor deze avond een veld van vv Rottevalle en een scheidsrechter 
geregeld die de wedstrijd tot een goed einde mocht leiden. 

Door beide partijen werd vanaf het begin veel druk gezet op de tegenstander en het was 
voor beide partijen moeilijk de vrije man te vinden. Ook was duidelijk dat beide partijen 
de wedstrijd niet graag wilden verliezen en de duels werden dan ook fel ingegaan. In de 
16e minuut kwam Koen van der Laan met de bal voor de goal en legde deze netjes af 
op Piet (oftewel Danny Meiring) die de  0-1 kon aantekenen. In de eerste helft werden 
er daarnaast ook voldoende kansen gecreëerd. Jan (de Jong) had een aantal keren voor 
zichzelf moeten kiezen in plaats van de bal af te leggen, wat ook voor Koen opging. Ook 
Drachten kreeg een aantal kansen, maar keeper Marc wist zijn doel schoon te houden. 
In de rust werd iedereen op scherp gezet door trainer Johan Wardenier en kon met frisse 
moed worden begonnen aan de tweede helft. Ook de tweede helft werd moeizaam 
gestart. Uiteindelijk was het Wouter Horst die op zijn wenken bediend werd door Derk 
Hofman en hij kon de 2-0 maken, uiteindelijk ook de eindstand. 

Na afloop reikte Douwe Boonstra de wisselbokaal uit aan aanvoerder Sander Eisinga, 
waarbij Douwe de goede band tussen beide verenigingen benadrukte. Ook gaf hij beide 
partijen nog wat tips voor het aanstaande Nederlands Kampioenschap en hoopte dat 
we daar nog een wedstrijd tegen elkaar zouden spelen na de poulefase. Al met al een 
geslaagde avond en volgend jaar nieuwe ronde en nieuwe kansen voor beide partijen.

Doelman Marc van der Haak in actie

Koen van der Laan en 
Mels Klabbers hebben 

er zin in
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’Op reis met het fantastische REF United…’

Stinkende, oude kleedkamers vertellen meestal het mooie verhaal van vele voetbalelftallen. Ze 
ademen vaak die ongrijpbare sfeer. Geurende sokken maken iets hysterisch los in de hersenen 
van de gemiddelde voetballer, alsof deze dan denkt: ‘’Yes! We mogen weer!’’. Even de zeurende 
vrouw, jengelende kinderen en arrogante schoonmoeder vergeten om twee keer drie kwartier 
met elf man gebroederlijk de eigen WK- finale te beleven.

Misschien geld dit voor de gemiddelde voetballer, maar voor scheidsrechters is dit een 
heel ander verhaal. In de kleedkamer vlak voor de wedstrijd heerste vooral het ongemak. 
Ja. We zagen er wel echt uit als voetballers met onze geleende sc Loppersum shirts. En 
nee. We hadden niet allemaal van die kansloze non-voetballers als Paul en Wouter bij ons. 
Wij konden echt wel voetballen!

Op het veld gebeurde de eerste wedstrijd gelijk iets, waar het Nederlands elftal 
ook een patent op heeft. Aan de hand van de fanatieke elf van COVS Groningen 
en onder aanvoering van spits Jan-Willem wonnen we met 3-0 van de kansloze 
opponent Gorinchem. Hoewel vooraf slechts bestempeld als outsider, kregen we een 
onoverwinnelijk gevoel. Dit kón en mócht niet meer misgaan. Jurjen slingerde zijn met 
alcohol bewalmde stem nog maar eens aan: ‘’Kom op jongens! Nog een stapje erbij!’’

Ver weg van het gejuich, weggestopt in de dug-out zat het Pietertje van het stel zich te 
verbijten. Hij hoorde mensen schreeuwen, juichen en harde toeters toeteren. Het voelde 
hard, want nadat de wedstrijd was afgelopen was hij de enige die nog niet had gespeeld. 
Zelfs de miniatuur linksbuiten van Gorinchem glimlachte flauwtjes naar hem. Het voelde 
pijnlijk om voorbij gestreefd te worden door een dertienjarige met dartele hanenkam.

In de daaropvolgende wedstrijden leek de flitsende voetbalmachine van COVS Groningen 
toe te zijn aan wat smeerolie. We bakten er helemaal niks meer van. Passen kwamen niet 
meer aan, van normale opbouw was geen sprake meer en er werd niet meer als een team 
meeverdedigd.  Tegen Enschede en Utrecht verloren we, tegen Oss Uden werd het gelijk. 
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Niet zozeer kansloos, maar er had veel meer 
ingezeten. Als echte voetballers gingen we 
tekeer: ‘’De scheidsrechter heeft ons gewoon 
genaaid! Bah! En we kunnen nog beter op 
het gravel van Roland Garros spelen, dan op 
dit vreselijke kunstgras!’’

De enige die zich hier van distantieerde 
was Jan, wiens zorgen meer uitgingen naar 
zijn terugtrekkende haarlijn, dan naar het slechte veldspel.  Door trainer Wardenier was hij 
vooraf bestempeld als onze targetman. ‘’Alle ballen op goal Jan!’’. Hij weerspiegelde toch 
vooral het beeld van een COVS Groningen dat ontzettend graag wil, maar ondertussen 
wordt weggespeeld door een samengeraapt zooitje uit pakweg Oss. Ondertussen had Sam, 
nonchalant zijn hoofd ondersteunend, een plekje op het gras gevonden om even uit te 
razen over de beslissingen van de scheidsrechter. Mensen probeerde hem tot rust te manen, 
wat alleen nog maar woedender maakte. Hij voelde zich bestolen. De scheidsrechter had 
de wedstrijd te weinig speeltijd gegeven en nu was hij boos in het gras gaan zitten. Zijn blik 
deed in niets meer denken aan zijn fantastische promotie naar de landelijke lijst, voor nu 
was hij gewoon even Sam uit Zuidlaren die boos was om een potje voetbal in de provincie.

Eigenlijk vertelde dat het verhaal van deze dag optrekken met de COVS Groningen. We 
willen allemaal zó graag, proberen met z’n allen zo serieus mogelijk te kijken maar zijn 
eigenlijk toch maar gemankeerde voetballers. Natuurlijk, we hadden beleving. Dat wel. 
Wie ons tegen de uitstekende leidsmannen zag tekeer gaan waande zich niet meer in 
Nijverdal, maar in Brazilië: waar op dit moment met net zoveel zuidelijk temparament wordt 
geprotesteerd. Maar voetballend kwamen we tekort om ons echt te kunnen onderscheiden.

In de laatste wedstrijd was er de berusting. Ondanks de verliespartijen was de sfeer nog 
steeds opperbest. Supporter Henk Krans, van zichzelf al een mascotte, sloeg nog maar eens 
net iets te hard op schouder van Jan-Willem om hem zo fysiek te ondersteunen. Tegen 
de Mijnstreek zou nog één keer worden laten gezien dat we voetballend iets in ons mars 
hadden.
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Trainer Wardenier had de hoop inmiddels opgegeven. Hij had Pietertje, inmiddels al 
uren rustig zittend op de bank, opdracht gegeven het veld te betreden. Spottend had hij 
toegevoegd: ‘’Wel je doeltreffendheid gebruiken hé!’’ In de 10e minuut van de wedstrijd 
was er de ontknoping, die niet in een slappe Amerikaanse B-film had misstaan. Pietertje 
kreeg na een schot van Jan-Willem de bal in de rebound pardoes in zijn voeten. Hij verborg 
zijn twijfel, maskeerde zijn gebrek aan motoriek door de bal te controleren met de hand, en 
schoot op doel. Binnenkantje voet. Als een echte prof.

‘’GOAAALLL!’’. Verbaasd keek hij om zich heen. Had hij, het tweelingbroertje van de Calvé 
reclame nu écht gescoord? Hij geloofde zijn ogen niet. Er leek een oneindige glimlach 
te ontstaan. Ongelofelijk. Dit kán niet waar zijn. De bank kwam er, onder aanvoering 
van Marije, aangerend om het feestje samen te vieren. Het plastic zakje botterhammen 
pindakaas had ze al veilig in haar BH opgeborgen. Dit zou het succes worden van een 
underdog, die voor eens de held mocht zijn.

Het drama wat zich ze volgende 45 seconden voltrok kon ook niet waar zijn. De 
gereformeerde scheidsrechter had de handsbal niet gezien. Wat hij wél hoorde was een 
Wouter, die andere gemankeerde voetballer, in stevige bewoordingen over het veld roepen 
dat hij het egoïstisch van Jan-Willem vond om te bal op doel te schieten, in plaats af te 
geven op zijn fantastische rechterbeen. De goal werd afgekeurd. Pietertje kon wel janken.

Eenmaal gedoucht en opgefrist was de stemming opperbest in het elftal. Natuurlijk. We 
waren slechts 9e geworden met 5 punten, maar ach. We waren toch een fantastische ploeg? 
Stuk voor stuk waren we trots op de gezelligheid en eendracht die we als team hadden 
laten zien. Toen de Eeuwe de bus weer de landwegen van Nijverdal opreed was er slechts 
één conclusie mogelijk. REF United is een ontzettend fijn team, waarbij de lach ruimschoots 
aanwezig was deze zaterdag. Op naar volgend jaar!

‘Pietertje’

Staand van links naar rechts Marije Deuring, Johan Wardenier, Jan de Jong, Sam Dröge, 
Sander Eisinga, Koen van der Laan, Mels Klabbers, Marco Oosting, Danny Kempinga, Saif Maijd 
en Kylian Jousma. Gehurkt v.l.n.r. Jan-Willem Bouw, Marcel Bellinga, Marc van der Haak, Paul 
Lips, Derk Hofman, Wouter Horst, Richard Meints en Jurjen Kaper
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Panenka

Onze eigen voetbalhistoricus Gerard Helsma had ooit de eer de beroemde voetballer 
Panenka te mogen fluiten. Gerard blikt terug op de man die beroemd werd door één 
strafschop…

Een ieder kent nog wel de snoeiharde strafschoppen van Johan Neeskens, of de verfijnde 
trap van Dennis Bergkamp. De strafschop werd ooit in 1890 bedacht door de Noord-Ierse 
doelman William Mc Crum, om zo neergehaalde aanvallers toch nog de kans te geven te 
scoren. In 1891 werd de strafschop ingevoerd door de FA-board.

De allermooiste strafschop is nog steeds die van Antonin Panenka. Hij durfde in de 
finale van het EK in 1976 de beslissende strafschop rustig over de Duitse doelman Sepp 
Mayer te stiften. Panenka maakte zichzelf onsterfelijk, want een door het midden gestifte 
strafschop noemen we nog altijd een panenka.

Zelf heb ik het voorrecht gehad Panenka te mogen fluiten. Het was op 28 juni 1977 in 
Buitenpost. Bohemian Praag met negen internationals (onder wie Panenka en Dobias) 
speelden tegen een combinatie van Harkemase Boys en Harkema Opeinde op sportpark 
De Swadde in Buitenpost. Een leuke en sportieve wedstrijd, met een ruime zege voor de 
ploeg uit Praag.

Na de wedstrijd sprak ik in het kort even met Panenka en hij wenste me veel succes met 
mijn scheidsrechtersloopbaan en hoopte mij nog eens op de velden tegen te komen. Dat 
is helaas nooit gebeurd, maar de herinnering pakken ze me niet af…

Gerard Helsma

Antonin Panenka, scheidsrechter 
Gerard Helsma en burgemeester 

Van Veenen
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Jurjen (geheel links) kan 
eieren vangen als de 
beste….

Ook komend seizoen aangesloten bij amateurconvenant FC 

Net als tientallen amateurverenigingen uit Groningen en wijde omgeving zijn wij als 
scheidsrechtersvereniging aangesloten bij het amateurconvenant van FC Groningen. 
Ook komend seizoen. Zo staan we in de convenantgids en waren we aanwezig bij 
bijeenkomsten over respect, social media en sportmedische begeleiding. Over die 
laatste bijeenkomst doen Chieljan Veen en Peter Sulmann verslag.  

Enkele maanden geleden zijn Peter Sulmann en ik naar een bijeenkomst geweest in 
de euroborg over sportmedische zaken. Het was georganiseerd voor alle verzorgers 
en fysiotherapeuten van amateurverenigingen. Na een inleidend praatje van Niek 
Hollewand (coördinator amateurconvenant) kon de daadwerkelijke bijeenkomst 
beginnen. Henk Hagenauw, de verzorger van FC Groningen vertelde hoe de opzet was 
van de medische begeleiding binnen de club. Zo werken er naast de verzorger twee 
fysiotherapeuten en een sportarts binnen de club, die uiteraard met elkaar in verbinding 
staan. Zij geven advies richting trainer/speler. Een speler bepaald uiteindelijk zelf samen 
met de verzorger of hij wel of niet doorgaat. 

Naast de medische staf op de club heeft FC Groningen samenwerkingsverbanden met 
onder andere een radioloog, orthopeed, podoloog en tandheelkunde. Deze laatste 
is interessant, want het is wetenschappelijk bewezen dat er verband bestaat tussen 
gebitsproblemen en blessures.

Peter Eppinga, een van de fysiotherapeuten binnen de club vertelde een verhaal over 
enkelblessures. Er werd verteld hoe deze behandeld worden binnen de fysiotherapie en 
hoe er uitgesloten word of een enkel verzwikt of gebroken is. Een (forse) enkelblessure 
neemt al gauw vier tot zes weken herstel in beslag. Hierbij zijn de eerste 5 dagen 
bepalend voor de revalidatie. De handelingen in de acute fase van het letsel zijn 
voornamelijk rust, de enkel hoog houden en koelen. Bij FC Groningen gebruiken ze een 
speciaal apparaat voor enkelblessures die naast koelen ook druk geeft zodat de zwelling 
in het gewricht gereduceerd blijft. 

Van de tweede fysiotherapeut die bij FC Groningen werkt, Wouter van den Berg, kregen 
we een rondleiding door het stadion. Zo zijn we onder andere in de kleedkamers, de 
fitnessruimte/medische ruimte, persruimte en de catacombe geweest. Peter en ik kijken 
terug op een informatieve avond!

Chieljan Veen



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
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Opnieuw pupillenscheidsrechters geslaagd

Begin april zijn 22 junioren geslaagd voor de cursus pupillenscheidsrechter van de 
KNVB. De cursisten in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, zijn onder andere lid van de 
voetbalverenigingen Gorecht, Hoogezand en GRC. In twee cursusavonden werden, onder 
enthousiaste leiding van KNVB-docent Fred Jansen, de basisprincipes van de spelregels 
voor het jeugdvoetbal doorgenomen. Theorie, een instructie-dvd en praktijkwedstrijden 
op de beide cursusavonden hebben de cursisten de praktische vaardigheden aangereikt, 
waar zij bij de eigen vereniging op voort kunnen bouwen. 

De cursus werd afgesloten met een spelregeltoets, die door alle cursisten met een 
goed gevolg werd afgelegd. Alvorens het diploma in ontvangst te nemen, beloofde 
de cursist ten overstaan van zijn medecursisten dat hij inzet zal betonen om ook zelf 
scheidsrechters met respect te behandelen. Na het maken van een groepsfoto en het in 
ontvangst nemen van het felbegeerde diploma, gingen de cursisten tevreden naar huis 
in afwachting van een aanstelling als scheidsrechter bij de eigen voetbalverenging. 

Namens de voetbalvereniging Gorecht sprak Karin de Jonge haar dank uit aan allen die 
de cursus mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder docent Fred Jansen. Vv. Gorecht 
is trots dat zij wederom twaalf jonge scheidsrechters aan zich heeft kunnen binden en 
kan uitdagen om jeugdvoetbalwedstrijden te gaan leiden. De certificering met het ARAG-
keurmerk krijgt zo ook in de praktijk gestalte.

Gorecht start campagne respect en sportiviteit

Voetbalvereniging Gorecht heeft haar arbitragezaken prima voor elkaar en ook op gebied 
van respect en sportiviteit timmeren ze aan de weg. Zo hebben ze diverse maatregelen 
genomen op basis van het actieplan van de KNVB. En reiken ze bijvoorbeeld aan spelers 
en bezoekers een heuse flyer uit waarin ze uiteen zetten hoe ze bij Gorecht met elkaar en 
de tegenstander willen omgaan. We citeren vanaf de site van Gorecht:
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‘Graag wil het bestuur dan ook dat de spelers en bezoekers bij elke wedstrijd stil staan 
bij dit respect en u voorafgaand aan de wedstrijden een folder aanbieden waar u in het 
kort kunt lezen hoe wij omgaan met vormen van respect. Het belangrijkste is dat we 
elkaar respecteren, voor, tijdens en na de wedstrijd. ‘Zonder Respect Geen Voetbal’; die 
boodschap is al duidelijk. Maar dat voetbal en respect – hand in hand – vooral ook leiden 
tot enorm veel plezier, ook dát mogen we op dit moment en op deze plaats nog eens van 
harte benadrukken.’

Een uitstekende zaak. Op www.covsgroningen.nl kun je onder de menuknop ‘respect’ de 
flyer van vv. Gorecht downloaden.

SJO STEO steekt scheidsrechters in het nieuw

Een tweede voorbeeld van hoe het kan is dat van de SJO STEO, de gezamenlijke 
jeugddopleiding van de voetbalverenigingen Stedum en TEO. Ze hebben duidelijke 
gedragsregels opgesteld en ook een handhavingsreglement gemaakt. De gedragsregels 
staan op de site en zijn aan alle jeugdspelers meegegeven, om er ook thuis samen met de 
ouders over te praten. Kijk op www.covsgroningen.nl voor dit goede voorbeeld.

Omdat het verder ‘professionaliseren’ van de jeugdopleiding hoog in het vaandel staat bij 
STEO, zijn zes juniorenscheidsrechter in mei beloond met een volledig nieuw tenue. Een 
mooi gebaar!

Scheidsrechters minder partijdig dankzij tijdstraf?

Sinds de invoering van de tijdstraf bij een gele kaart in de B-categorie zijn de kaarten 
eerlijker verdeeld tussen de thuisspelende en uitspelende clubs. Daarmee zou de 
tijdstraf bijdragen aan minder partijdigheid. Zo zou uit onderzoek blijken. Ook zou de 
scheidsrechter sneller een gele kaart trekken. Of het klopt?

Van links naar rechtse Jochem 
Wieringa, Richard van Uijen, Tiemen 
Dijk, Lorenzo Spitsbeard, Sietse van 
der Laan en Jasper Tillema
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Drenthe tours

Comfortabel en veilig naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

SPORTREIZEN
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 www.drenthetours.nl
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De Scheidsrechtersvereniging is in elk geval positief over de invoering van de tijdstraf. 
Het idee achter de tijdstraf is simpel en logisch. Je bestraft iemand die over de scheef 
gaat meteen lik-op-stuk. En mocht ‘het slachtoffer’ van de overtreding even een 
behandeling moeten ondergaan, voorkom je dat ze extra benadeeld worden door 
tijdelijk met een man (of vrouw) minder te moeten spelen. 

Zijn er nadelen? Die zijn allereerst van praktische aard. Hoe moet een scheidsrechter 
het bijhouden als hij meerdere gele kaarten in kort tijdsbestek geeft? Dat is lastig. Maar 
uit de eerste ervaringen blijkt dat mee te vallen. Scheidsrechters die een jaar ervaring 
met de tijdstraf hebben opgedaan zijn overwegend positief. Een ander nadeel is dat je 
zogenaamde veelplegers niet meer ’n beeld krijgt’. Immers, de kaart wordt niet meer 
geregistreerd en dus kun je elke wedstrijd geel en tijdstraf krijgen, zonder dat je ‘gesnapt’ 
wordt. Als je bedenkt dat een groot deel van de excessen door een klein aantal spelers & 
clubs wordt veroorzaakt, is dat een slechte zaak. Een laatste risico aan de tijdstraf is dat 
de tijdelijk weggestuurde spelers aan de zijkant voor problemen kunnen zorgen en dan is 
voor een scheidsrechter nog moeilijker beheersbaar.

Wij zijn als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken positief over de tijdstraf, 
omdat het mogelijk kan bijdragen aan een sportiever voetbalklimaat op de velden. 
Het kan ertoe leiden dat spelers elkaar onderling sneller corrigeren, omdat ze geen zin 
hebben steeds met een man/vrouw minder te moeten spelen. De eerste ervaringen 
wijzen ook op die ontwikkeling! Maar de kaarten zouden wel geregistreerd moeten 
worden, zodat je de onverbeterlijke veelplegers weer in beeld krijgt en navenant (extra) 
kunt bestraffen.

Is de tijdstraf breder in te voeren, zelfs in het professionele voetbal, zoals de UEFA wil? 
Waarom niet zouden wij zeggen? Dezelfde voordelen zouden daar gelden. En enkele 
nadelen gelden hier minder. Immers, de vierde official kan de tijd prima bijhouden en kan 
ingezet worden om de rust aan de zijkant te bewaken. Kortom, meteen doen!

Overigens realiseren we ons dat de tijdstraf niet hét tovermiddel is bij het terugbrengen 
van het respect op de velden. Daar is veel meer bij nodig en daarvoor ligt de bal in eerste 
instantie bij de individuele sportbeoefenaar en bij de verenigingen. Gewoon normaal 
doen, met respect voor elkaar zou het uitgangspunt moeten zijn en dat is het helaas lang 
niet altijd. Daarom zouden we willen eindigen met dit… Hé, doe eens normaal man/
vrouw!

Bovenstaand artikel is onlangs grotendeels gepubliceerd in de krant Groot Groningen. 
Reageren kan via covsgroningen.nl.
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Loekie Ellens overleden

Op 3 april is Loekie Ellens overleden, echtgenote van Geert en moeder van Tineke. We 
wensen hen veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Het bestuur

Seniorensoos sluit seizoen gezellig af

De seniorensoos heeft afgelopen seizoen op 19 mei gezellig afgesloten met een lunch 
in wokrestaurant Ni Hao in het Groninger stadspark. Dankzij het mooie weer kon men 
op het terras genieten van het lekkere eten, zoals op de foto te zien is. De eerstvolgende 
bijeenkomst is maandag 8 september van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis. 

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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Het lijkt inmiddels al weer zó ver weg. Nu het WK al bijna voorbij is, ons land veranderd 
in een krankzinnige oranje massa en de juichpakken van een over het paard getilde 
Brabander met geverfd haar niet aan te slepen zijn, is Willem bedroefd. Tussen de 
mensen met Jumbo juichpetten, vrolijke NUON energieshirts en Pletterpetten voelt 
Willem zich niet thuis. Hij walgt van het horen van de verkrachting van het mooie ‘’Rio 
de Janeiro’’ door Gerard Joling. Solo, in zijn ééntje ondergaat hij de vrolijkheid en blijft 
hij in rood-groen gestreept shirt naar de muur staren. 

‘’Hoe dat zo komt? Dat vind ik nogal een ‘’stupid question.’’ Nu ik de kamer binnenloop 
van deze vriendelijke meneer die met rode, met drank doordrengde ogen mij kwam 
vertellen dat hij iets wilde laten zien. ‘’Kom mee!’’ gebiedt hij, waarbij mijn mond open 
valt van de ene naar de andere in NEC-kleuren geschilderde muren. Trots laat hij mij het 
shirt van Alireza Jahanbakhsh zien. ‘’Ik heb zelf met benzinestift de laatste drie letters op 
de voorkant gezet, de fanshop vond zijn naam te lang. Haha. Je bent NEC-supporter of je 
bent het niet hé.’’ De ferme klap op mijn schouder doet mij beven. Met het shirt om zijn 
schouders doet hij me het nog meest op ome Willem lijken. Alleen het petje en broodje 
poep missen nog. 

Willem lacht als een boer met kiespijn. We zijn hier voor een serieuze aangelegenheid, 
benadrukt hij. Voor de degradatie voor ‘’Ons-allen-NEC’’. Een stukje bewustwording: 
degraderen is een alles omvattend drama. Voor vele NEC en RKC-supporters is rond deze 
periode leven een hel. De mensenmassa vieren feest, terwijl zij liefst de hele dag met 
hun hoofd tussen de benen niets willen meekrijgen van het kabaal. Samen kijken we de 
dvd terug. Ome Willem en ik. Zijn gedachten dwalen af naar 11 mei 2014. Die beroerde 11 
mei 2014. Wat zal hij die eerste divisie verafschuwen, met dat vreselijke vieze Belgische 
bier. Gedoemd om ingeklemd te zitten tussen clubs als Stormvogels Telstar en Top Oss.

Graag zou ik willen vragen om, wanneer er feest gevierd wordt, toch nog even aan 
Willem en zijn medebroeders te denken. In de huidige tijd van oneindig positivisme 
zijn er ook mensen die hartverscheurende ervaringen van de degradatie hebben 
meegemaakt. Een eeuwige kras op het ziel hebben gekregen. Mensen zoals Willem, die 
zelfs een beetje zielig naar hun eigen stucwerk blijven staren. Denk even aan hen.  Want, 
en dat ‘’spiet mie Donders’’, zijn wél de echte supporters van voetballend Nederland.

Column door Principaul

’Roy Donders en de verleiding 
van het degradatiespook’
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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. Thom van Wijk
Valley Dusink   Klaas Mulder    
Steenhuis Tuinontwerpen Henk Renken                                          
Metis cnc draai- en freeswerk Jan Kamps   
Bert Kamstra   Felix Nordhauzen  
G.R.C. Groningen  Martin Schipper  
John Schokker Makelaardij Truus Visser   
Jacob Hettinga   Eddy en Marjan Kamphuis  
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,-



DeAftrap Jaargang 34, nummer 2    (Juli 2014)

36 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Co
lu

m
n Tiamo

Alvast proost!

Afgelopen Hemelvaartsdag was ik één van de scheidsrechters 
(samen met onder andere Bert Biemolt en Olaf Smit) op het in Haren en 
omstreken ‘wereldberoemde’ Horecavoetbaltoernooi, waar verschillende 
vriendenteams de horeca in Haren vertegenwoordigen. De laatste jaren 
omgedoopt tot het ‘Feike Liemburg Horecavoetbaltoernooi’, als eerbetoon aan 
een fervent voetballiefhebber met veel belangstelling voor het Nederlands elftal 
en daarnaast bevlogen wethouder uit Haren. Het was Feike Liemburg die het 
toernooi eind jaren ’70 leven inblies. Het was de 35e editie. Voor mij de 3e keer.

Niemand werd dronken. En als scheidsrechter was je af en toe coulant. Zo 
keepte Frank de Winter, een talentvolle fluitist in de hoogste regionen van het 
amateurvoetbal, met hetzelfde shirtje als zijn medespelers. Het was droog 
en gelukkig niet zo warm als in Qatar. Soms een onterechte strafschop of te 
vroeg affluiten, waardoor het doelpunt niet kon worden toegekend. Of bij het 
verkeerde veld staan en pas later beginnen. Toch 10 minuten langer doorspelen 
totdat de omroeper aandacht vraagt voor de finale die dan op het punt staat te 
beginnen. Bert en Olaf werden bij deze wedstrijd de assistenten van Guus Ennes, 
een vriendelijke toparbiter.

De finale liet ik zelf aan mij voorbij gaan. Ik heb al zoveel hoogtepunten 
meegemaakt. Ik meldde mij dus voortijdig af bij Ab Tuinman en Bert Rozema, 
de mannen van het organisatiecomité. In de witte envelop zat eerlijk geld voor 
bewezen diensten. Toen ik wegreed keek ik nog even in de spiegel. Een mooi 
en fijn toernooi. Geen schotwonden of zakkenrollerij en geen bussen vol met 
vrouwen van lichte zeden.

Toch zal ik over ruim 1 maand na de dag waarop Jezus naar de Hemel ging, 
dronken worden; óf Nederland wordt wereldkampioen óf Bjorn Kuipers fluit 
de eindstrijd. ‘O, ja’, Pizzeria ‘Sa Capanna’ won ‘’Horecavoetbal’’ 2014 met Anne 
Liemburg (de zoon van Feike) in de spits. Alvast Proost! 

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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