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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt viermaal per jaar in een 
oplage van 400 stuks per keer. 

Team Kuipers

Vroeger zei men dat als de scheidsrechter 
niet opviel, hij een goede wedstrijd had 
gefloten. Maar met alle camera’s, social media 
en aandacht voor onze mooie sport gaat die 
bewering niet meer op. Zelfs bij qua niveau 
bescheiden amateurwedstrijden wordt alles op 
de voet gevolgd. Elke beslissing ligt onder een 
vergrootglas. Wel of geen strafschop, wel of geen 
kaart; alles wordt door camera’s vastgelegd. 
Gelukkig komt er ook enige beweging in het 
toestaan van elektronische hulpmiddelen. De 
doellijnbewaking bleek ook tijdens het EK weer 
waardevol, terwijl ook de videoreferee eraan 
komt. Een goede zaak. 

Onopvallend een wedstrijd leiden is bijna 
onmogelijk dus. En op topniveau doe je het ook 
niet alleen. Hoezo een arbitraal trio? Bij het EK 
en ook nationale bekerfinales zien we naast de 
vierde official ook een vijfde en zesde man. Onze 
topscheids Björn Kuipers predikt al jaren dat hij 
het niet alleen doet. ‘Team Kuipers’ is een begrip. 
Prima om zo je collega’s een deel van de sportieve 
eer te gunnen. 
 
De KNVB besloot rondom dit EK ‘Team Kuipers’ 
nog wat steviger neer te zetten. Kennelijk ter 
promotie van de arbitrage en het geven van 
inzicht in ons mooie vak. Team Kuipers, compleet 
met een eigen facebookpagina en twitteraccount. 
Een mooi streven, maar misschien iets te veel van 
het goede? De tijden van de onopvallende scheids 
zijn definitief voorbij…

w w w.covsgroningen.nl

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. De redactie heeft het recht 
bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze 
uitgave mag zonder toestemming en zonder bronvermelding 
worden overgenomen.
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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
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mulderheeren@home.nl 
Marc van der Haak, nieuwe projecten,
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Colofon

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA 
Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Rekeningnummer (IBAN): NL52INGB0001200817 
t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken.
Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en 
vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen). 
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio september. 
Uw bijdragen kunt u tot 10 september aanstaande 
naar het redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina: De arbitrage van het NK bijeen. Staand v.l.n.r. Nick Stuifzand, Mark Verlaat, Martin Baar, Leo 
Veldhuizen, Rik Berends, Kristian Bakkelo, Freek Vandeursen, Ernst van der Hoek, Bert Volders en Harold Basstra. 
Gehurkt v.l.n.r. Sijbren Wijnja, Sam Dröge, Christian Mulder, Siemen Mulder, superhulp Luka Bellinga, Niels 
Zeeman, Richard Meints en Eeuwe Aardema



DeAftrap Jaargang 36, nummer 2    (Juli 2016)

2 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Donderdag 07 juli
Eerste zomertraining, 20.00 – 21.15 uur
(GRC, kunstgras)
Donderdag 14, 21, 28 juli
Zomertraining, 20.00 – 21.15 uur 
(GRC, kunstgras)
Donderdag 4, 11, 18 aug
Zomertraining, 20.00 – 21.15 uur
Donderdag  25 augustus
Laatste zomertraining, 20.00 – 21.15 uur

Verenigingskalender 2016

De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag, van 20.00 – 21.15 uur op het 
kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Uitvalsbasis is het GRC-
clubhuis. Trainers zijn Henk Steenhuis, Bert Kamstra en Marcel Boekholt (inval). 
Op donderdagavond is van circa 19.30 – 21.45 uur sportmasseur Peter Sulmann 
aanwezig en voor leden gratis beschikbaar

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

NK veldvoetbal groot succes, ons team tweede
Onze voetballende leden hebben prima gepresteerd tijdens het NK veldvoetbal voor 
COVS-team 11 juni jongstleden. Na strafschoppen werd het team tweede. Belangrijker 
was echter misschien wel dat de organisatie van het NK door onze vereniging 
vlekkeloos verliep. Hulde aan organisatiecommissie en vrijwilligers! Een uitgebreide 
terugblik in woord en beeld kun je vinden vanaf pagina 4.

Bijzondere onderscheidingen Jan Regtop en Jannes Mulder

In maart verliep de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vlot. Naast de gebruikelijke 
vergaderpunten werden enkele leden terecht in het zonnetje gezet. Bijzondere eer was 
er voor Jan Regtop (erelid) en Jannes Mulder (lid van verdienste). Een verslag van de 
jaarvergadering staat op pagina 13 en verder.

Mooie bedragen voor gehandicaptensport

De acties voor Fonds Gehandicaptensport beginnen vruchten af te werpen. De door 
onze leden opgehaalde bedragen tijdens de landelijke collecteweek waren fantastisch, 
tijdens het NK werd een mooi bedrag ‘gescoord’ en Robert de Wit fietste op bijzondere 
wijze veel geld bijeen. Lees meer over de acties op de pagina’s 16 tot en met 18.

Dinsdag  06 september
Eerste dinsdagtraining 2016-2017, 
20.00 – 21.15 uur (GRC, kunstgras)
Donderdag 08 september
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 12 september
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 13 oktober
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Vrij-zo 13-15 januari
Sportweekend Ameland



Droomt u om te kopen, 
wilt u verkopen, 
of heeft u een taxatie nodig, 
wij helpen u graag!

Camminghastraat 22, 9162 EM  Ballum
T (0519) 55 42 14 
E info@eetcafedeboerderij.nl

75 jaar

KNOL’S KOEK

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

GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN

TEL. 050 - 312 62 66



Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Grillspecialist 
 Buffetten - Saladeschotels - Hapjesschotels

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 

vlees en vleeswaren
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Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot
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Zomertrainingen in juli en augustus op donderdagavond

Ook deze zomer kan er iedere donderdagavond van 20.00 – 21.15 uur worden getraind, 
gewoon op het prima kunstgrasveld op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De 
trainers zijn Henk Steenhuis en Bert Kamstra. De zomertrainingen zijn in de maanden juli 
en augustus inmiddels een zeer gewaardeerde faciliteit voor onze leden, die bij diverse 
andere COVS-verenigingen navolging heeft gekregen.

Vanaf september hervatten we naast de donderdag ook de trainingen op dinsdagavond. 
Dinsdag 6 september is de eerste dinsdagtraining. We zijn verheugd te kunnen melden 
dat we onze trainingstijden hebben kunnen handhaven. Op beide trainingsavonden, 
dinsdag en donderdag, trainen we van 20.00 – 21.15 uur op kunstgras (veld 8, naast de 
hockeyvelden). 

Ook komend seizoen is sportmasseur en fysiotherapeut Peter Sulmann iedere 
donderdagavond van circa 19.30 – 21.45 uur gratis beschikbaar voor massage/
behandeling. 

Kom je deze zomer én in het nieuwe seizoen ook regelmatig trainen?
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NK veldvoetbal groot succes

Na 1,5 jaar voorbereiding was het 11 juni dan zover: het door onze vereniging 
georganiseerde Nederlands Kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams. Op de 
perfecte velden van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen verliep het NK 
vlekkeloos. Er werd overwegend sportief gestreden, genoten van de prima lunch en 
BBQ, de arbitrage was voortreffelijk en de sfeer zeker ook. Na een spannende finale 
en beslissende strafschoppenserie veroverde het combinatieteam van Helmond/
Venlo de titel. Ons eigen team werd tweede. Team Zeeland won de fair play prijs. 
Een prachtige dag waarop we met veel plezier terug kunnen kijken. Met dank aan al 
onze vrijwilligers!

Niemand Buitenspel
Met een succesvolle verloting en bijdragen van deelnemers werd een bedrag van ruim 
duizend euro voor Fonds Gehandicaptensport opgehaald. Niemand buitenspel! De 
loten waren al begin van de middag uitverkocht en de vele prijzen werden dankbaar in 
ontvangst genomen. Boxmeer-Cuijk/Oss Uden, dat zich helaas een week van te voren 
moest afmelden voor het NK, doneerde 100 euro aan het goede doel. Grote klasse!

Sportieve strijd
Nadat Jacques d’Ancona de aftrap had verricht en Marije Deuring namens de organisatie 
het belang van fair play had benadrukt, werd er op de velden over het algemeen sportief 
gestreden, op een enkele wedstrijd na. Dat was mede te danken aan de leiding van 
uitstekende arbitrale trio’s, gevormd door scheidsrechters en assistenten uit het betaalde 
voetbal en de top van de amateurs. Eredivisiescheids Siemen Mulder floot de finale. 

De doelpunten waren schaars, maar de spelvreugde was des te groter. Van de aanwezige 
masseurs/fysiotherapeuten werd vooral preventief gebruik gemaakt. Helaas raakte 
Zeeland-speler Sebastiaan Speater wel zwaar geblesseerd na een ongelukkige actie. Na 
een foto in het ziekenhuis en op krukken kon hij later wel de fair play prijs in ontvangst 
nemen.  

Jacques d’Ancona verricht de opening van 
het NK. Links een speler van Alkmaar, rechts 

organisator Marije Deuring

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
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Strafschoppen
In poule A domineerde ons eigen team. Van Amsterdam en Drachten werd gewonnen, 
zodat de laatste poulewedstrijd er niet meer toe deed. Die werd verloren van Enschede, 
waardoor die ploeg als tweede naar de kruisfinales mocht. In poule B verraste het team van 
HZO Drenthe. Vooral het keeperswerk van de jonge Jens Rutgers viel op. Hij werd dan ook 
beloond met de titel ‘speler van het toernooi’.  HZO vergezelde het sterke combiteam van 
Helmond/Venlo naar de halve finales. 

In de kruisfinales won Helmond/Venlo van Enschede en versloeg ons team overtuigend HZO 
Drenthe. En zo bleek de finale dezelfde als een jaar eerder. En in die finale bleken Groningen 
en Helmond/Venlo opnieuw aan elkaar gewaagd. Wij hadden het overwicht, maar Helmond/
Venlo wist het goed tegen te houden en sleepte de strafschoppenserie uit het vuur. Opnieuw 
net als vorig jaar. Nu echter met een andere winnaar, want Helmond/Venlo veroverde het 
Nederlands Kampioenschap. Desondanks zijn we trots op de mannen van coach Johan 
Wardenier. Met sportief spel de finale halen, daarin de betere ploeg zijn. Grote klasse!

Sportief Zeeland
De winnaar van de fair play prijs werd bepaald door cijfers toegekend door de arbitrage én 
waarnemers langs de kant. Opvallend was dat naast winnaar Zeeland ook beide finalisten 
op sportief gebied hoog scoorden. Winnen en sportief spelen gaat dus wel degelijk samen, 
zo bewees ons team vorig jaar ook al, toen het kampioen werd én de fair play prijs won.

Veel vrijwilligers
De organisatiecommissie bestaande uit Sander Eisinga, Marja Adema en Marije Deuring 
hadden het prima voor elkaar, en mooi was ook om te zien dat zoveel vrijwilligers hun 
beste beentje voortzetten: jong en oud, actieve scheidsrechters en allang gestopt en man 
en vrouw!

De dag werd afgesloten met een voortreffelijke BBQ en de nodige consumpties. Het NK 
2016 was een groot succes! 

Bij dit artikel enkele foto’s, gemaakt door Wouter Horst, Evert IJspeert en Henk Mulder. 
Op www.covsgroningen.nl is een uitgebreide fotoreportage te vinden.

Het beeld van de finale: Groningen in de aanval
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Clubgevoel!
Graag willen we als organisatie van het NK veldvoetbal van 11 juni alle vrijwilligers, 
arbitrage en ons bestuur bedanken voor ieders medewerking tijdens dat NK. Mede door 
jullie inzet is het toernooi in meerdere opzichten een succes geworden en kunnen we 
met gepaste trots terugkijken op dit bijzondere club-evenement. Iedereen een fijne 
zomer toegewenst. 

Marije, Sander en Marja

Ons eigen voetbalteam, staand v.l.n.r. Chieljan Veen, Jan de Jong, Jan-Willem Bouw, 
Dogan Karacaoglan, Mélarno Kraan, Enrico Wardenier, Jurjen Kaper, Sander Eisinga, 
Derk Hofman en Johan Wardenier. Gehurkt v.l.n.r. Tiemen Dijk, Bart Pleiter, Adem 
Secer, Pascal Souhuwat, Danny Kempinga, Carim Mesbah en Koen van der Laan

Kristian Bakkelo maakte een 
eenmalige rentree

de finale werd gefloten 
door Siemen Mulder



Linda Hoekzema

Ommelanderdrift 43

9781 LB BEDUM

Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl

info@administratiekantoor-balanz.nl

Verbindingsweg 20, 9781 DA  Bedum
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Halve finales:
Groningen – HZO Drenthe 3-0
Helmond – Enschede 1-0

Om 3e plek (strafschoppenserie):
HZO Drenthe – Enschede 5-4

Finale:
Groningen – Helmond/Venlo 0-0 (Helmond wint na strafschoppen met 4-3)

Fair play prijs voor Team Zeeland
Speler van het toernooi: Jens Rutgers (doelman HZO Drenthe)

Alle uitslagen op een rij

Poule A
Enschede - Drachten  0-0
Groningen - Amsterdam 1-0
Drachten - Groningen 0-3
Amsterdam - Enschede 0-0
Groningen - Enschede 0-1
Drachten - Amsterdam 0-0

Eindstand poule A:
1. Groningen
2. Enschede
3. Amsterdam
4 Drachten

Poule B
 HZO Drenthe - Alkmaar 0-0
 Deventer - Helmond/Venlo 0-1
 Alkmaar - Deventer 0-1
 Helmond/Venlo - Zeeland 1-0
 Zeeland - HZO Drenthe 1-2
 Helmond/Venlo - Alkmaar 2-0
 Deventer - HZO Drenthe 0-4
 Alkmaar - Zeeland 1-2
 Zeeland - Deventer 2-3
 HZO Drenthe - Helmond/Venlo 0-1

Eindstand poule B:
 1. Helmond
 2 HZO Drenthe
 3. Deventer
 4. Zeeland
 5. Alkmaar

De winnaars van het NK Helmond/Venlo 
tonen blij de beker
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KNVB maakt plaatsingen in nieuwe piramide bekend

Afgelopen maand  heeft de KNVB de plaatsingen van scheidsrechters in de nieuwe 
piramide bekend gemaakt. Door de invoering van de nieuwe landelijke tweede 
divisie is de indeling van scheidsrechters gewijzigd. Daarom is de arbitragepiramide 
opnieuw ingericht op gebied van groepsaantallen, doorstroommogelijkheden en 
wedstrijdpakketten. De top van de piramide is smaller geworden. Ook alle benamingen 
zijn gewijzigd. Eén van de uitgangspunten is dat er meer mogelijkheden voor de KNVB 
zijn om scheidsrechters op maat aan te stellen. 

Door de invoering van de piramide is er dit jaar formeel geen sprake van promotie of 
degradatie, maar van plaatsing. Als daardoor jouw wedstrijdpakket aantrekkelijker is 
geworden, zal dat terecht wel voelen als een promotie. Zo is het pakket van de nieuwe 
C-lijst aantrekkelijker dan de oude groep 1. Op de nieuwe C-lijst zien we onder andere 
onze leden Jeroen Vredevoogd, Jurjen Kaper, Wouter Horst en Victor Ris. Thom Winkel 
gaat zelfs naar het talententraject betaald voetbal.

Anders dan voorgaande jaren kunnen en zullen we nu geen overzicht van promoties 
van onze leden publiceren. Maar we feliciteren wel een ieder die een goed seizoen heeft 
gehad en dat met een goede plaatsing beloond ziet. Ben je niet tevreden, dan hopen we 
dat je komend jaar terug knokt. Ben je ontevreden over de uitwerking van de piramide, 
laat het ons dan weten via covsgroningen@gmail.com. De eerste signalen die we van 
leden hebben gekregen is dat men tevreden is over de indeling en de communicatie 
door de KNVB. Op onze site zijn ook de brief van de KNVB met een algemene toelichting 
op de plaatsingen én een nadere uitleg van de piramide te vinden.

In de zaal is er wel sprake van promoties, maar bij het ter perse gaan van dit nummer 
hadden we helaas nog geen volledig overzicht.

Thom Winkel Wouter Horst



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



De Gele Klap

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616
info@zijlschilderwerken.nl
www.zijlschilderwerken.nl

'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1
c
  9781 GL Bedum

050-3012382

Molenweg 20
9781 GM Bedum
tel.: 050-3010233
E-mail: bladzij20@bladzij20.nl
www.bladzij20.nl

Openingstijden:
Do. 13.00-18.00
Vr. 13.00-21.00
Zat. 10.00-17.00
En op afspraak.

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

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

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

De Gele Klap, uw adres voor:

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79
www.op t imaa l de s i gn . n l

Ontwerp en opmaak van o.a.
Advertenties - Huisstijl - Nieuwsbrief - Magazine - Website

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

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

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

Molenweg 5 - Bedum - 050 - 3011558

www.medemaadministratie.nl

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

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

Dansschool
Marijke

Dansschool
Marijke

O
p t

im
a a

lD
e s

ig
n -

20
14

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

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b

9781 GK Bedum

tel: 050-3010375

Partyservice Catering

Stiekema
Molenweg 7, 9781 GL Bedum, T 050-3012291

www.chrisslagermakelaardij.nl

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

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30  13 775

www.dijkvastgoed.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 16 153

www.dijkvastgoed.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 16 153

www.dijkvastgoed.nl

Financiële Zorgverlening
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Bekerfinales voor aantal leden

Diverse leden van onze vereniging mochten aan het einde van het seizoen mooie 
wedstrijden in de nacompetitie leiden. Een bekroning op het seizoen. Ook bij diverse 
bekerfinales kwamen leden van ons in actie. Bijzonder was de aanstelling van Marije 
Deuring als scheidsrechter van de bekerfinale bij de dames, tussen ADO den Haag en 
Ajax. De finale werd 28 mei in het Kyocera stadion in Den Haag gespeeld.

De Noordelijke bekerfinale tussen Staphorst en Flevo Boys werd 21 mei gefloten door 
Thom Winkel. Hij werd onder andere geassisteerd door Michael Dijk (eveneens lid). En 
Danny Kempinga kwam als assistent-scheidsrechter op 14 juni in actie bij de landelijke 
bekerfinale tussen Staphorst en Noordwijk. Ook bij de jeugdfinales kwamen leden in 
actie. Zo floot Hobie Huizer de finale bij de C-jeugd tussen Buitenpost en Olde Veste.

Allen van harte gefeliciteerd met deze mooie aanstellingen!

Marije Deuring

Hobie Huizer 

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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Sportpenning gemeente Eemsmond 
voor Siemen en Christian

Maandagavond 13 juni zijn Siemen en Christian Mulder 
door ‘hun’ gemeente Eemsmond onderscheiden met de 
sportpenning van de gemeente. Een eervolle toekenning, 
waarmee we beiden van harte feliciteren! Siemen is een 
bekende verschijning als scheidsrechter in het betaalde 
voetbal. Broer Christian debuteerde afgelopen seizoen 
eveneens in het profvoetbal en hoopt de definitieve 
stap naar de status van scheidsrechter betaald voetbal te 
maken. Beiden zijn lid van onze vereniging.

Siemen en Christian werden verrast met de onderscheiding. Ze verzorgden een inleiding 
over het leiden van wedstrijden, toen ineens een aantal bekenden binnen kwamen. 
De gemeente Eemsmond heeft de sportpenning in het leven geroepen, om waardering uit 
te spreken voor een “bijzondere prestatie in de sport” en om speciale aandacht te schenken 
aan sport in al haar verschijningsvormen. De penning kan ieder jaar meerdere keren 
overhandigd worden.

Siemen en Christian van harte!

Christian (links) en Siemen 
met de sportpenning.

Siemen

Eigen website Siemen Mulder

Eén van onze bekendste leden is zonder twijfel Siemen Mulder, sinds een aantal jaren als 
scheidsrechter in het betaalde voetbal succesvol actief. Siemen is daarnaast ook coach en 
KNVB-docent. Hij wil graag bij verenigingen, bedrijven et cetera zijn ervaringen en kennis 
komen vertellen en zo ook meer inzicht geven in het vak van de arbitrage. Al dan niet 
samen met zijn broer Christian, die zoals bekend ook scheidsrechter betaald voetbal is. 
Siemen heeft nu een eigen site, waarop die zichzelf nader introduceert. Neem eens een 
kijkje op www.siemenmulder.nl. 

Christian
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Rapportagesysteem in toekomst op de helling

In het afgelopen seizoen is er vaak gesproken over het huidige rapportagesysteem. 
Het voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd (ook voor feedback en coaching 
hoort bij beoordeling ruimte te zijn) en door het steeds kleiner wordende aantal 
rapporteurs worden vanaf groep drie ranglijsten gebaseerd op wel erg weinig rapporten 
per scheidsrechter. Dat maakt de ranglijsten weinig betrouwbaar. Dit probleem is 
door de COVS kenbaar gemaakt bij de KNVB en de KNVB erkent de noodzaak om te 
vernieuwen. De KNVB heeft daarom een traject uitgezet op weg naar een nieuwe vorm 
van rapportage en begeleiding van scheidsrechters. In dat traject is er een grote rol voor 
de COVS weggelegd, vanuit haar taak als adviseur. 

Nieuw systeem vanaf 2018-2019
De KNVB zet in op een nieuw rapportagesysteem in het seizoen 2018-2019. Vanaf 2016 
wordt er gewerkt om tot een goed en modern systeem te komen. De doelstellingen van 
de KNVB daarbij zijn onder andere om de juiste scheidsrechter bij de juiste wedstrijd 
aangesteld te krijgen én ervoor te zorgen dat scheidsrechters tevredener zijn over de 
beoordeling en begeleiding.

Het traject tot aan 2018-2019 is in verschillende deelprojecten onderverdeeld. Het 
eerste deelproject is het doen van onderzoek naar beoordeling en begeleiding van 
sporters. Daarbij wordt een wetenschappelijk instituut betrokken, ook wordt er gekeken 
naar de situatie in het buitenland en bij andere sporten.  Deelproject 2 onderzoekt de 
behoeftes van scheidsrechters op het gebied van beoordeling en begeleiding. Daarbij 
wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijk verschillende wensen bij scheidsrechters 
die op verschillende niveaus actief zijn. Deelproject 3 bestaat uit het beschrijven van de 
nieuwe visie op beoordelen en begeleiden van scheidsrechters naar aanleiding van de 
eerste onderzoeken. En deelproject 4 is het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de 
invoering van deze visie op beoordelen en begeleiding. Mogelijk dat verschillende pilots 
onderdeel zijn van dit deelproject.

Voordat er een start wordt gemaakt met de uitvoering van de verschillende deelprojecten 
zal er een brainstormsessie plaatsvinden met COVS’ers en de KNVB over de rapportage en 
de begeleiding. In deze sessie wordt globaal verkend in welke richting onderzoek gedaan 
kan worden.
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Standpunt COVS
De COVS onderschrijft de route die de KNVB wil gaan volgen, maar maakt daarbij enkele 
kanttekeningen. Allereerst zou het ook goed zijn om bij de doelstellingen op te nemen 
dat de beslissingen over promotie en degradatie goed te verantwoorden zijn. Ten tweede 
had de COVS in eerste instantie moeite met de duur van het tijdspad. Liever ziet de COVS 
dat één seizoen eerder al met de nieuwe opzet gestart kan worden. De KNVB heeft echter 
verschillende argumenten genoemd die ervoor zorgen dat de COVS zich nu ook kan 
vinden in dit tijdspad. 

COVS Nederland is gestart met het inrichten van een COVS-klankborgroep voor de 
rapportage. Doel van deze klankbordgroep is om vanuit het VCN snel van gedachten te 
kunnen wisselen over een belangrijk onderwerp als de rapportage met experts vanuit 
het hele land.

Vanuit COVS Tilburg is op een andere manier stelling genomen tegen het huidige 
rapportagesysteem. Tilburg heeft de juridische mogelijkheden onderzocht om het 
huidige systeem aan te vechten. Het bestuur van COVS Nederland heeft gekozen voor de 
weg van het overleg met de KNVB.

Wat vinden wij?
Als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken steunen we de door COVS 
Nederland gekozen aanpak. Liever iets meer tijd nemen en tot een goed nieuw systeem 
komen, dan nu overhaast allerlei veranderingen doorvoeren. Uiteraard houden we in de 
tussentijd de vinger aan de pols en zullen we eventuele problemen signaleren. 
Mocht je suggesties hebben die we mee kunnen nemen, laat ze ons dan weten via 
covsgroningen@gmail.com. 

Bovenstaande tekst is deels overgenomen van www.covs.nl. 



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



KEUKENMONTAGE
INTERIEURBOUW

WONING - PROJECT STOFFERING
Zwagemaker MTI

Ter Steeghe Ring 89 
3331 LX Zwijndrecht

Tel : 078-6128778
Fax : 078-6126393

Mobiel : 06-51350405
info@zwagemakerinterieurbouw.nl
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Eretitels jaarvergadering voor Jan Regtop en Jannes Mulder

Tijdens een prima verlopen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 21 maart in het 
GRC-clubhuis is Jan Regtop benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. Jannes Mulder werd dubbel onderscheiden omdat hij al 25 jaar 
bestuurslid is. Hij ontving de gouden speld van COVS Nederland én werd benoemd tot 
lid van verdienste. Huldeblijken en bloemen waren er ook voor Jan Ensing en Geert Ellens 
(beiden 40 jaar lid), Marije Deuring (als blijk van waardering voor haar inspanningen op 
COVS-voetbalgebied), scheidend bestuurslid Evert IJspeert en spelregelkampioen Bert 
Volders. Er waren ruim vijftig leden en genodigden op de jaarvergadering afgekomen.

Jan Regtop
Jan Regtop  was erelid van COVS Centraal Drenthe, de vereniging die per 1 januari 2016 
werd opgeheven. Regtop heeft een lange staat van dienst voor de voetbalarbitrage en 
was onder andere van 1953 tot en met 1976 bestuurslid/ secretaris van Centraal Drenthe, 
was actief voor COVS Noord, KNVB afdeling Drenthe en KNVB district Noord. Na zijn over-
stap naar Groningen en Omstreken vond de vereniging dat zijn erelidmaatschap moest 
worden overgenomen. Erelid Roel Visscher stelde de jaarvergadering dat voor en die 
omarmde dat voorstel met een warm applaus. Jan Regtop was helaas ziek afwezig, maar 
ontvangt op een ander moment de versierselen die bij deze onderscheiding horen.

Dubbele eer Jannes
Jannes Mulder werd verrast met de gouden speld van COVS Nederland. Bovendien werd 
hij benoemd tot lid van verdienste. Voorzitter Robert van Dorst roemde Jannes om zijn 
niet aflatende inzet. ‘Hij is iemand die er altijd is, nooit te beroerd is om iets te regelen en 
die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Jannes is onze grote regelneef. Of het 
nu gaat om een bloemetje bij ziekte of blessure, het regelen van een scheidsrechter voor 
oefenduels van onze donateurclubs of de koffie tijdens de bestuursvergadering. Laat dat 
maar aan Jannes over. De ontspanningscommissie, de voetbaltoernooien, het bezoeken 
van allerlei vergaderingen en recepties, het klaarzetten van de zaal bij weer een activiteit, 
niets is hem teveel. En dat al 25 jaar lang. Hij kan wel eens mopperen, maar vaker volgt er 
een anekdote om het ijs weer eens te breken.’

De jubilarissen samen met de 
voorzitter bijeen. V.l.n.r. Jan Ensing, 
Evert IJspeert, Jannes Mulder, 
Robert van Dorst en Geert Ellens

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
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Afscheid Evert
Geert Ellens en Jan Ensing werden onderscheiden omdat ze 40 jaar lid van de COVS 
zijn. Bert Volders kreeg als spelregelkampioen de Johan Roedersbokaal uitgereikt. 
Spelregelman Klaas Smith riep de leden op massaler mee te doen aan deze spelregelstrijd. 
Bloemen en een dinerbon waren er voor Evert IJspeert, die na zes jaar afscheid nam van 
het bestuur. De voorzitter dankte hem voor zijn goede bijdragen op gebied van onder 
andere spelregels, videofeedback en fair play. En als notulist van alle vergaderingen. 
Met een bloemetje voor aanjager en leidster Marije Deuring memoreerde Robert van 
Dorst ook nog even de goede prestaties van ons eigen voetbalteam (winnen van het NK 
veld en fair play prijzen in zaal en op veld).

Besluiten
Er werd 21 maart uiteraard ook nog vergaderd. En dat ging vlot, want in een goed uur 
werden alle agendapunten afgewerkt. De belangrijkste besluiten:
–  de notulen, het algemeen jaarverslag en alle financiële stukken werden conform 

voorstellen vastgesteld
–  de contributie voor 2017 werd vastgesteld op 50 euro (en 44 euro voor niet-actieve 

leden), terwijl de donaties 20 euro (individueel) en 25 euro (clubs) blijven
–  bestuur en commissies werden conform voorstel samengesteld
–  de vergadering stemde in met de uitgesproken beleidsvoornemens.

Robert huldigt Jannes Mulder (rechts) als 
lid van verdienste

Zorgen voorzitter
In zijn openingsspeech sprak voorzitter Robert van Dorst zijn zorgen uit over de 
gevolgen van de scheidsrechterspiramide en riep hij leden op iets te doen voor Fonds 
Gehandicaptensport. Daarmee benoemde hij twee belangrijke speerpunten van beleid 
voor de nabije toekomst. Op www.covsgroningen.nl kun je de volledige openingsspeech 
en de uitgesproken beleidsvoornemens teruglezen. Op de site ook een uitgebreide 
fotoreportage, gemaakt door Richard Meints. Op deze pagina’s daarvan al enkele foto’s. 

Evert IJspeert werd als scheidend bestuurslid 
in het zonnetje gezet door Robert van Dorst
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Bert Volders opnieuw winnaar spelregelkampioenschap

Bert Volders uit Bedum heeft opnieuw het Johan Roeders spelregelkampioenschap 
gewonnen. In vijf vragenrondes maakte hij maar één foutje. In de categorie niet-leden 
wonnen Colin Prooi uit Hellevoetsluis en Auke Sikke Broersma uit Surhuisterveen. Ook zij 
maakten maar 1 fout. Van harte!

Op 21 maart is tijdens onze jaarvergadering de Johan Roedersbokaal uitgereikt aan 
Bert. Vragensteller Klaas Smith merkte terecht op dat wel erg weinig deelnemers alle zes 
vragenrondes meededen. Blijkbaar haken mensen af als ze eens een foutje maken of 
durven ze de antwoorden niet in te zenden. Dat kan volgend seizoen beter!

Wil je leren van alle vragen van afgelopen seizoen? Dat kan! Op www.covsgroningen.nl 
kun je alle vragen met antwoord en toelichting vinden. Op de site staat ook het overzicht 
van alle winnaars sinds de start van deze spelregelstrijd in 1975! 

Zoals gezegd ging de Johan Roedersbokaal naar Bert Volders. Hij liet Henk Steenhuis, 
Marije Deuring en Ben Drosten achter zich. Bert, Colin en Auke Sikke, van harte! En 
Klaas, dank voor de leerzame vragen en het vele werk. Elders in deze Aftrap de eerste 
vragenronde van het nieuwe seizoen, doe je ook mee?

Tijdens de jaarvergadering kreeg Bert Volders (links) de bokaal uitgereikt door 
Robert van Dorst (midden) en Klaas Smith (rechts)
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Teller acties Fonds Gehandicaptensport loopt gestaag op

Dit hele jaar 2016 staat voor onze vereniging deels in het teken van Fonds 
Gehandicaptensport. Onder de noemer NIEMAND BUITENSPEL zamelen we op verschillende 
momenten geld in voor de gehandicaptensport, omdat wij vinden dat iedereen moet 
kunnen sporten, ongeacht of je een handicap hebt of niet.

Collecteweek groot succes
Ondanks dat slechts elf collectanten zich hadden opgegeven, werd er van 10-16 april tijdens 
de landelijke collecteweek voor Fonds Gehandicaptensport een prachtig bedrag van in 
totaal 1258,85 euro opgehaald. Een resultaat waarop we als vereniging trots mogen zijn. Alle 
hulde daarom aan Bob Brinkhuizen, Wouter Horst, John ten Cate, Marja Adema, Martin & 
Maurits Schipper, Henk Steenhuis, Marc van der Haak, GRC-voorzitter Henk Mekenkamp en 
Marcel & Luka Bellinga!

NK goed voor 1000 euro
Het NK veldvoetbal was aanleiding voor de samenwerking met Fonds Gehandicaptensport. 
De volledige opbrengst van de verloting op 11 juni gaat naar ons goede doel. Daarnaast 
werd er door deelnemende teams gedoneerd. In totaal is met het NK ongeveer duizend euro 
opgehaald. Niemand buitenspel!

Fietstocht Robert de Wit
Op de volgende pagina’s kun je lezen over een fantastisch initiatief van Robert de Wit, die 
zo’n 250 euro ophaalde met een bijzondere fietstocht door onze mooie provincie. Hulde!

Teller staat op…
De collecteweek, het NK, de fietstocht, onze afdracht van 2 euro per verkocht kledingpakket, 
losse donaties en binnengekomen sms-jes zijn tot nu goed voor een tussenstand van ruim 
€ 2.600,-. En dat is zo halverwege het jaar een mooi bedrag! In het najaar volgen nog een 
online veiling, een actie rondom de Week van de Scheidsrechter en een bijzondere clubavond. 

Heb jij nog niets gedoneerd? Dat kan nog… SMS nu NIEMAND BUITENSPEL naar nummer 
4333 en je doneert meteen eenmalig 2 euro aan Fonds Gehandicaptensport. Doneer je liever 
een bedrag naar keuze? Dat kan ook, via de speciale donatiepagina op onze site.

De collectanten bijeen. Staand v.l.n.r. Wouter 
Horst, Marc van der Haak, Marja Adema, Marcel 

Bellinga en Aaltje Pol van het Fonds. Gehurkt 
John ten Cate, Maurits en Martin Schipper. 

Op de foto ontbreken Henk Mekenkamp, Henk 
Steenhuis en Luka Bellinga.
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Robert de Wit op de fiets voor Fonds Gehandicaptensport

Maandag 6 juni stond voor ons trouwe lid Robert de Wit in het teken van een 
fietstocht van ‘Lauwerszee tot Dollard tou’. Hij ging per Riksja (Aziatische Fietstaxi) 
de provincie door om geld in te zamelen voor Fonds Gehandicaptensport. Onderweg 
werden diverse Groningse sporters met een handicap in het zonnetje gezet. Robert 
is naast scheidsrechter ook lid van Provinciale Staten in Groningen namens het CDA. 
Met zijn actie wilde hij aandacht vragen voor de gehandicaptensport in Groningen en 
de actie ‘Niemand buitenspel’ van onze vereniging. 

De fietstocht begon om 9.30 uur in Lauwersoog en ongeveer een uur laten kwam hij 
aan bij de eerste tussenstop: LEO Leens. Daar werd in mei 2014 gestart met een G-team 
en Robert had daarom het sportcomplex in Leens uitgekozen als eerste tussenstop. Hij 
wilde graag horen hoe men binnen FC LEO en de Stichting Sprank het omgaan met de 
gehandicaptensport had ervaren en of er knelpunten waren. Daarna ging de fietstocht 
door naar Winsum om daar in gesprek te gaan met gehandicapten en personeelsleden van 
De Brug Noord-Groningen. Hier kunnen mensen met een (verstandelijke) beperking op 
een leuke manier sporten waarbij het plezier altijd voorop staat.

Vervolgens begon de lange tocht naar Appingedam, waar Robert op bezoek ging 
bij de NOVO. Ook hier werd gesproken over het belang van gehandicaptensport en 
dagbesteding voor Groningers met een beperking. De dag werd afgesloten in Delfzijl. 
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Daar ging Robert in gesprek met de 21-jarige Dennie Jager uit Wagenborgen. Dennie is 
door een dwarslaesie niet meer in staat om te kunnen lopen. Om hem en andere mensen 
met een dwarslaesie weer te kunnen laten lopen, heeft hij samen met een groep vrienden 
en familieleden de stichting Walk On opgericht.

Door de fietstocht heeft Robert een helder beeld gekregen wat betreft de problematiek 
die er binnen de gehandicaptensport leeft: ‘er moet meer aandacht komen voor de lokale 
initiatieven in de provincie waar het gaat om het integreren van de gehandicapte sporters 
in de samenleving. Dan denk ik niet alleen aan financiën, maar ook als een partner die 
meedenkt. Want het beeld wat ik tijdens mijn fietstocht heb gekregen is dat wij als politici 
best naar de stad mogen kijken waar het gaat over voorzieningen voor de gehandicapte 
sporters. Maar die aandacht moeten we de initiatieven in de provincie ook geven en dat 
gebeurt, zo bleek uit alle gesprekken, te weinig’. 

Onderweg vroeg Robert mensen te smsen voor Fonds Gehandicaptensport en had hij 
een collectebus mee. Op deze manier haalde hij 250 euro op voor het goede doel. Een 
fantastische actie Robert!

Robert de Wit (2e van links) met zijn begeleiders tijdens de fietstocht, 
v.l.n.r. David Westerink, Karsten Roelofs en Ard Warnink



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.



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

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

Hotel ’t Gemeentehuis in Bedum
André Jutstra en Harold Walraven heten u van harte welkom in het

Café Restaurant Hotel ’t Gemeentehuis.  

André Jutstra werkt al weer 8 jaar in het hotel. Hij staat vol passie in de keuken waar uitsluitend 
met verse producten wordt gewerkt. Harold Walraven is de enthousiaste gastheer.

Het hotel, in een pand uit 1826, heeft een schitterend terras, twee zalen voor feesten;
partijen en vergaderingen. Ook heeft het hotel een restaurant waar u heerlijk kunt eten

voor een mooie prijs.  
 
 

Grotestraat 2, 9781 HC  Bedum  | T 050-3012213  | F 050-3014410 | info@hotelbedum.nl | www.hotelbedum.nl
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Project videofeedback vast onderdeel dienstenpakket
van onze vereniging

In het seizoen 2014-2015 is onze vereniging begonnen met de pilot ‘videofeedback’. 
Inmiddels zijn we al enige tijd verder en is het tijd om terug te kijken op de pilot, om te 
bepalen of we er verder mee gaan.

Tijdens de start van de pilot was het de opzet om scheidsrechters te filmen tijdens hun 
wedstrijd, om vervolgens de videobeelden met de betreffende scheidsrechter door te nemen. 
Dit alles ter begeleiding van de scheidsrechter en niet ter beoordeling. De gedachte is in stand 
gebleven, de wijze waarop alles georganiseerd is heeft enige verandering ondergaan.

De start
Gedurende het seizoen 2014-2015 zijn er na de winterstop 7 scheidsrechters gefilmd, allen lid 
van onze vereniging. De videobeelden gingen gepaard met een rapport van een observator 
en werden niet altijd nabesproken. De besprekingen die wel hebben plaatsgevonden waren 
tijdrovend, zowel in de voorbereiding als tijdens de daadwerkelijke nabespreking. De beelden 
werden afgegeven via een USB-stick, wat een zeer inefficiënte manier van verspreiden was.

Niet alleen het verspreiden van de videobeelden was inefficiënt, ook het gebruik van de 
gehuurde videoapparatuur bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Het huren maakte het 
lastig om wedstrijden te laten filmen door (andere) vrijwilligers, omdat de videoapparatuur op 
vrijdagmiddag opgehaald werd en op maandagochtend terug gebracht moest worden. 

2000 minuten gefilmd
Ondanks alle kinderziekten was de vraag naar ‘videofeedback’ sinds de start groot en sinds 
de winterstop van 2014-2015 is er bij 21 (assistent-) scheidsrechters gefilmd, is er ruim 294GB 
aan data opgeslagen en zijn er ongeveer 1959 minuten opgenomen. Er zijn videobeelden 
opgenomen in zowel de lagere als de hogere regionen van het amateurvoetbal, met als kers op de 
taart de bekerfinale tussen Staphorst en Flevo Boys, waarbij lid Thom Winkel de wedstrijd leidde. 

Aparte website
De videobeelden worden inmiddels niet meer met een USB-stick gedeeld, maar de 
scheidsrechter kan zijn of haar wedstrijd online terugkijken, wanneer zij inloggen met een 
eigen wachtwoord op de website die speciaal hiervoor gebouwd is. De videobeelden staan 
binnen 3 dagen online en de nabespreking vindt plaats op eigen initiatief van de SB’er/coach 
en (assistent-)scheidsrechter.

Beelden kunnen worden bekeken via 
een afgeschermde website
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Eigen camera
Met ingang van het seizoen 2016-2017 zal er gewerkt gaan worden met eigen video-
apparatuur. Met het aanschaffen van de videoapparatuur kan er makkelijker worden 
samengewerkt met vrijwilligers, zodat er meer wedstrijden gefilmd kunnen worden en er 
meer (assistent-)scheidsrechters bediend kunnen worden. De pilot is dus aan zijn einde 
gekomen en zal een vast onderdeel worden van de diensten die onze scheidsrechters-
vereniging biedt aan haar leden.

GPS-data
De ontwikkelingen rondom het begeleiden van scheidsrechters blijven echter doorgaan, 
want met ingang van seizoen 2016-2017 zal de vereniging in navolging van de ‘video-

feedback’ ook GPS-data vastleggen van scheidsrechters. Met behulp van de GPS-data 
kunnen de looplijnen op het voetbalveld per speelhelft bekeken worden via Google 
Earth (daarnaast wordt ook de loopsnelheid vastgelegd). 

Kortom: Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken blijft haar leden stimuleren 
en ondersteunen in hun ontwikkeling om nog meer uit hun prachtige hobby te halen.

Wil jij graag helpen bij het opnemen van wedstrijden, wil je graag gefilmd worden of 
meewerken aan de pilot rondom GPS-data? Neem dan contact op met Marc van der Haak 
(marc.vanderhaak@gmail.com). Let op: alleen leden van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken kunnen gebruik maken van de diensten rondom videofeed-
back en het vastleggen van GPS-data. De beelden blijven eigendom van onze vereniging 
en mogen niet zonder overleg en toestemming voor andere doeleinden of bij (openbare) 
bijeenkomsten worden gebruikt. Dit ook ter bescherming van de privacy van gefilmde 
scheidsrechters en spelers.

Marc van der Haak

De camerabeelden houden de 
scheidsrechter een spiegel voor

Een screenshot uit de bekerfinale van 
afgelopen seizoen
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Scheidsrechter Karl Wald…

Er zullen vast bloemen op zijn graf in Penzberg (Beieren) zijn gelegd: Karl Wald zou 17 
maart namelijk 100 jaar zijn geworden. Wald was in het dagelijks leven kapper, maar hij was 
ook voetbalscheidsrechter. 

Lange tijd werden duels die in een gelijke stand eindigden, na een verlenging, beslist door 
het lot. Dit was Wald (1916-2011) een doorn in het oog. Hij had op toernooien in de jaren '60 
al geëxperimenteerd met de strafschoppenserie (vijf voor elk team), voordat hij dit in 1970 
aan de Beierse voetbalbond voorstelde. Na enig weerstand werd het plan aangenomen.

Andere bonden gingen ook om, net als uiteindelijk de wereld Voetbalbond FIFA (in 1976, na 
47 zittingen). Wald zorgde voor historie dus, hoewel sommige trainers, spelers en fans het 
penaltyschieten nog altijd als een loterij beschouwen..

Gerard Helsma

Ingezonden: bedankt

Graag wil ik het bestuur en de trainingsgroep bedanken voor de bloemen die ik kreeg na 
mijn schouderoperatie. Het gaat de goede kant op en de gele en rode kaarten kunnen 
weer gegeven worden… Iedereen een zonnige vakantie gewenst!
 
Marja Adema



DeAftrap Jaargang 36, nummer 2    (Juli 2016)

22 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Vele wijzigingen spelregels trekken aandacht 

De spelregelcommissie van de FIFA heeft de spelregels met ingang van 1 juli flink 
aangepast. En dat trok ook de aandacht van de media. Zo mocht onze eigen Klaas 
Smith een en ander komen uitleggen op radio en TV Noord. Klaas zet ook voor ons 
de wijzigingen op een rijtje. 

Veel aanpassingen zijn vooral tekstueel. Het doel was om het korter en bondiger te 
omschrijven. Dat is gelukt, het ‘boek’ is bijna de helft minder dik. Verder is een aantal 
inhoudelijke wijzigingen in de regels doorgevoerd. Het aantal regels is niet veranderd. We 
hebben nog steeds 17 regels. Wel zijn een paar namen van de hoofdstukken veranderd:
Regel 3 - ‘De spelers’ in plaats van ‘Het aantal spelers’
Regel 6 - ‘Overige wedstrijdofficials’  i.p.v. van ‘assistent-scheidsrechters’
Regel 10 - ‘De uitslag van een wedstrijd bepalen’ i.p.v. ‘Hoe er wordt gescoord’.

Dit zijn de vier belangrijkste veranderingen:

1. Aftrap: De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de 
snelheid van het spel ten goede, omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch achteruit 
wordt gespeeld om een aanval te starten.

2. Triple punishment: Als de verdediger in het strafschopgebied de intentie heeft 
om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat 
de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode kaart en een 
daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene 
tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied 
verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop.

3. Strafschoppenserie: Trainers krijgen keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie 
de volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde beslissende strafschop, hij besluiten die 
door nummer 5 te laten nemen.

4. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler: Een speler die een blessure 
oploopt door een overtreding waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf nu ter plekke op 
het veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er anders sprake van een dubbele 
straf: namelijk een blessure en met tien man verder spelen.

Daarnaast zijn er nog diverse kleine aanpassingen doorgevoerd:
Regel 3, de spelers: Als een wisselspeler of trainer ingrijpt in het spel, wordt dit bestraft met 
een directe vrije schop of strafschop. Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt 
en deze gaat  in het doel, dan mag de scheidsrechter het doelpunt toekennen als deze ook 
zonder de aanraking in het doel zou zijn gegaan en het aanraken geen invloed had.



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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Regel 4, de uitrusting van de spelers: Schoen verliezen, dan mag er doorgespeeld worden 
tot de volgende onderbreking.

Regel 5, de scheidsrechter: Als er meerdere overtredingen gelijktijdig worden gemaakt, 
moet de ernstigste worden bestraft. Rode en gele kaarten tonen voor de wedstrijd kan 
pas vanaf het moment dat de scheidsrechter het speelveld betreedt voor het leiden van 
de wedstrijd en tot het einde van de wedstrijd. En dus niet meer vanaf moment verlaten 
kleedkamer tot het moment van terugkeer in de kleedkamer.

Regel 10, de uitslag van de wedstrijd bepalen: Bij een strafschoppenserie  tost de scheids-
rechter eerst op welk doel de serie wordt gehouden en daarna nog eens om te bepalen 
wie begint met de eerste strafschop.

Regel 11, buitenspel: De indirecte vrije schop wegens buitenspel wordt genomen op de 
plaats waar de buitenspel staande speler staat, waar hij de bal ontvangt, terwijl de beoor-
deling wel of geen strafbaar buitenspel staan wordt beoordeeld op het moment dat de 
bal hem door een medespeler wordt toegespeeld. 

Regel 12, overtredingen en onbehoorlijk gedrag: Overtredingen tegen wisselspelers, 
teamofficials, wedstrijdofficials worden nu bestraft met een directe vrije schop. Zoals 
licht gewelddadige overtredingen als spuwen, duwen, gooien met voorwerp etc. Het in 
woord en gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met 
indirect en geel. Overtredingen buiten het speelveld als onderdeel van het spel, worden 
bestraft met een vrije schop op de zijlijn.

Regel 14, strafschop: Als de strafschop achteruit wordt gespeeld, volgt er een indirecte 
vrije schop voor de tegenpartij.

Tot zover de belangrijkste wijzigingen. Lees ook het nieuwe spelregelboek en de KNVB-
samenvatting. Deze kun je vinden op www.covsgroningen.nl. 

Klaas Smith



DeAftrap Jaargang 36, nummer 2    (Juli 2016)

24 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

The road to France…

Afgelopen mei/ juni mocht ik naar het WK. Wat? Het WK? Ja, ik mocht naar het WK! Dat was 
ook mijn reactie toen ik een mail kreeg van Wilco Jansen. Wilco stelt de scheidsrechters aan 
voor Defensie bij de internationale toernooien. Twee jaar geleden mocht ik al de wedstrijd 
tussen Engeland en Frankrijk fluiten voor de Kentish Cup in Portsmouth, wat een geweldige 
ervaring was. Maar naar een WK is toch iets anders.

Het WK voor militaire vrouwen werd gehouden in het Franse Rennes. Normaal gesproken 
worden deze toernooien gehouden op kazernes, maar in Frankrijk wilde ze het anders 
aanpakken. De wedstrijden werden gespeeld in de steden rondom Rennes, tot een afstand 
van ongeveer 100 kilometer. Chauvinistisch als de Fransen zijn, noemden ze het het ‘1 ere 
Coupe du Monde Militaire de Football Feminin 2016’, ondanks dat het de 11e uitvoering was. 

Ik heb mogen acteren tussen FIFA-scheidsrechters. Wat een mooie ervaring! In het verleden 
stuurde Nederland ook Internationale scheidsrechters naar deze toernooien, maar door 
de vele bezuinigingen is dit niet meer haalbaar. Zo pakt een bezuiniging voor mij goed uit. 
Het WK heeft twee weken geduurd. Twee weken waar je je hobby mag uitoefenen onder 
werktijd. Daar waar ik dacht te overnachten op een kazerne, werden we (ik was samen met 
assistent Shane Winsser) ondergebracht met alle ander scheidsrechters in een nabijgelegen 
hotel. Vandaar uit werden we in busjes naar de wedstrijden gebracht.  
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Na een uitgebreide openingsceremonie met overvliegende straaljagers, werden de 
wedstrijden gespeeld in twee poules. De deelnemende landen waren gastland Frankrijk, 
USA, Canada, Zuid Korea, Kameroen, Duitsland, Brazilië en Nederland. In het toernooi ben 
ik driemaal 4e official geweest en heb zelf twee wedstrijden, USA tegen Zuid Korea en 
Canada tegen USA, mogen leiden.

Dat het er officieel aan toeging bleek dat als je niet naar verwachting presteerde ook 
hierop werd gewezen, in een heuse nabespreking aan de hand van videobeelden bij 
de Franse voetbalbond. Die nabesprekingen werden gedaan door de voormalig Franse 
topscheidsrechter Eric Poulat, die CL-wedstrijden heeft gefloten en  actief was op het WK 
2006 in Duitsland. Het was een hele leerzame ervaring om als beroepsmilitair te mogen 
deelnemen aan dit toernooi.

Hoe verging de Nederlandse vrouwen…? Het is moeilijk om goede voetbalsters te 
vinden in een beroepsleger. Landen als Frankrijk, Zuid Korea en Kameroen gaan daar iets 
makkelijker mee om. Die stellen nationaal speelsters onder de krijgsmacht en stellen zo 
een heel goed elftal samen. De finale ging uiteindelijk tussen Frankrijk en Brazilië, waarin 
Frankrijk aan het langste eind trok. Nederland werd 5e, na een 2 – 1 overwinning op 
Duitsland. Een ervaring om nooit te vergeten!

Ernst van der Hoek

Shane Winsser (links) en Ernst van der Hoek 
bij de bokaal
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BBQ zeer geslaagde afsluiting trainingsseizoen

De trainingsgroep sloot het trainingsseizoen op donderdag 2 juni op zeer smakelijke 
wijze af. Slagerij Knot ‘serveerde’ een zeer smakelijke barbecue in het GRC-clubhuis. Er 
werd in een ontspannen sfeer teruggekeken op een intensief seizoen. 

Trainer Bert Kamstra werd verrast met een attentie, omdat hij stopt als actief 
scheidsrechter. Namens de zeer ondemocratische jury, de dames Marja en Marije, werd 
de jaarlijkse ‘aanmoedigingsprijs’ uitgereikt aan Henk de Wit. Hij kreeg deze voor zijn niet 
aflatende inzet op de trainingen (ondanks blessureperikelen) en zijn werkzaamheden 
voor andere scheidsrechters. Zeer verdiend!

Op 7 juli worden de trainingen hervat, ben jij er dan ook (weer) bij?

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. Ook de afsluitende BBQ van 2 juni werd uit deze pot betaald. Voor 
een heel seizoen bedraagt de inleg dertig euro.

Je kunt op de trainingsavonden je inleg contant kwijt bij 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’!



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!



Drenthe tours

Comfortabel en veilig naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN
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SCHOOLREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

SPORTREIZEN

Bel voor info 0592-409905   A.H.G. Fokkerstraat 32,  9403 AP  ASSEN 
 www.drenthetours.nl
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Kopieren, printen, inbinden en lamineren:
ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

A4 of A3 (full color) prints

Enkelzijdig of dubbelzijdig

Tot 300 grams papier

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

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

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

Kwaliteit tegen scherpe prijzen!
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Seniorensoos met etentje de zomerstop in

Ook de seniorensoos, onze maandelijkse bijeenkomst van oudere leden en oud-leden, 
kent een zomerstop. In mei werd het seizoen 2015-2016 met een etentje bij Balk in 
Zuidhorn afgesloten. Vanaf 12 september komen ze weer elke tweede maandag van de 
maand van 14.00 – 16.00 uur bijeen in het GRC-clubhuis. Iedereen is welkom!

Ingezonden: bedankt II

Na veertig jaar actief te zijn geweest als jeugdleider en scheidsrechter, heb ik besloten 
te stoppen met fluiten. Tot mijn verrassing kreeg ik tijdens de afsluitende BBQ van de 
trainingsgroep een mooie bos bloemen en een dinerbon. Een groot deel van de groep 
was aanwezig, maar voor degenen die er niet waren, ook via deze weg hartelijk dank. Dit 
betekent overigens niet dat jullie van mij af zijn….

Bert Kamstra

Wist je dat…?

… Marc van der Haak de bekerfinale voor het project videofeedback ‘het toetje 
op de kerst’ noemde?

… Jan-Willem Bouw onlangs bij barman Alex een ‘blauw zakje bestelde?
… hij er vervolgens aan toevoegde ‘Ja, zo één met een grote smurf’?
… diezelfde Jan-Willem onlangs zei dat die het weekeinde weer ‘de bak in 

moest’?
… Carim Mesbah onlangs na de training aan het ‘faceswappen’ was met onder 

andere een foto van Kristian Bakkelo?
… Kristian sterke argumenten gebruikte om hem hiermee te laten stoppen?
… Kristian Bakkelo zich afvroeg wat instagram nou weer is?
… we onlangs mail kregen van iemand uit Sassenheim?
… deze mailer een groot compliment uitsprak voor de spelregelvraag van de 

week op www.covsgroningen.nl?
… wij deze mooie woorden richting Klaas Smith graag onderstrepen?
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017

Het is alweer tijd voor de eerste vragenronde in het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap 2016-2017. Wie mag in maart 2017 de Johan Roeders bokaal 
voor een jaar in ontvangst nemen? Daarmee treedt de winnaar in de voetsporen van 
eerdere kampioenen als Willem Wieringa, Roelof Luinge, Sam Dröge, Marije Deuring en 
Bert Volders. Deelnemen kan ook via www.covsgroningen.nl. 

Dan nu de vragen van ronde 1 (juli 2016):

Vraag 1) Een speler binnen het speelveld spuwt naar de assistent-scheidsrechter. 
Wat beslist de scheidsrechter als de bal op dat moment in het spel is?
a.  Hij toont de speler een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.
b.  Hij toont de speler een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
c.  Hij toont de speler een rode kaart en hervat met een directe vrije schop.
d.  Hij toont de speler een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

Vraag 2) Een speler heeft tijdens het spel een uitgewisselde speler, die zich binnen 
het speelveld bevindt, een klap gegeven. Wat beslist de scheidsrechter als hij hier-
voor het spel heeft onderbroken?
a.  Hij toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop 

of strafschop.
b.  Hij toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.
c.  Hij toont deze speler een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.
d.  Hij toont deze speler een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
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Vraag 3) Een aanvaller verliest aan de rand van het strafschopgebied in een duel 
zijn schoen, maar hij blijft in het bezit van de bal en kan nog een paar meter doorlo-
pen. Dan wordt hij door een andere verdediger aangevallen, maar hij wint dat duel 
en scoort onmiddellijk hierna. Wat vindt de scheidsrechter hiervan?
a.   De scheidsrechter keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een 

geldig doelpunt.
b.  De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de aanvaller stond toen hij zijn schoen verloor.
c.  De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije 

schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken. Omdat de 
bal toen al in het doel lag derhalve op een willekeurig punt binnen het doelgebied.

d.  De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije 
schop op de plaats waar de aanvaller stond toen hij scoorde.

Vraag 4) Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger enigszins 
misleid omdat de nemer de bal achterwaarts speelt naar een medespeler, die de 
bal vervolgens op doel schiet. Wat beslist de scheidsrechter als deze speler de bal 
in het doel schiet?
a.  Hij laat de strafschop overnemen.
b.  Hij laat de strafschop overnemen en toont de nemer een gele kaart wegens 

onsportief gedrag.
c.  Hij keurt het doelpunt af en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij.
d.  Hij keurt het doelpunt goed en beslist tot aftrap na geldig doelpunt.

Vraag 5) Na afloop van de speeltijd van een bekerwedstrijd moet een strafschoppenserie 

de beslissing brengen, welke ploeg winnaar wordt. Wie bepaalt op welk doel de 

strafschoppenserie wordt gehouden?

a.  De scheidsrechter
b.  De thuisspelende ploeg
c.  De uitspelende ploeg
d.  Hiervoor wordt getost.

Antwoorden voor deze ronde kun je tot 15 september insturen via www.covsgroningen.nl, 
per mail naar klaassmithuq@gmail.com of per post naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 
9988 RS Usquert. Succes!

Klaas Smith
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Waarom scheidsrechters altijd fouten zullen maken

Sport is geen wetenschap. Toch kan de wetenschap interessante inzichten geven 
waarmee we in de sport ons voordeel kunnen doen. Zo kwamen we een  artikel 
tegen op eoswetenschap.eu, geschreven door Geoffrey Schweizer en Henning 
Plessner, in 2014. Onderstaand een samenvatting, het volledige artikel kun je op 
genoemde site lezen.
 
Scheidsrechters moeten bliksemsnelle beslissingen nemen, maar worden daarbij 
onbewust ook door factoren beïnvloed die hun oordeel kunnen vervormen. Een 
luidruchtig publiek, zwarte shirts en erg grote spelers zijn factoren die beslissingen van 
voetbalscheidsrechters kunnen vertekenen.   

Het crowd-noise-effect
Wat bepaalt nu of die onpartijdige persoon na een overtreding de gele kaart zal trekken of 
gewoon zal beslissen om een vrije trap te fluiten? In eerste instantie hangt dat natuurlijk 
af van wat de regels voorschrijven. Maar wat als de fout niet zo duidelijk is? In zo'n situatie 
spelen een heleboel andere factoren mee. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat er 
sneller een gele kaart wordt getrokken, als het publiek die met luide stem eist. Dit wordt 
het crowd-noise-effect genoemd: volgens dit fenomeen zullen arbiters hetzelfde voorval 
anders beoordelen, naargelang het geluidsniveau in het stadion.

Sportpsychologen Daniel Memmert en Christian Unkelbach (Sporthochschule en 
Universität Köln) verklaren dit als volgt: scheidsrechters leggen intuïtief een link tussen 
het geluidsniveau en de ernst van de overtreding. Hoe zwaarder de fout, hoe luider het 
publiek joelt. Zo wordt de besluitvorming omgedraaid: scheidsrechters gaan het verbale 
kabaal van de toeschouwers onbewust als aanwijzing gebruiken.

Je zou kunnen aanvoeren dat dit eigenlijk wel nuttig is. Waarom zouden referees bij hun 
besluit geen rekening mogen houden met de reactie van de toeschouwers? Misschien 
heeft het publiek wel elementen gezien die de scheidsrechter zijn ontgaan? Anderzijds 
zijn er bij een voetbalwedstrijd meestal meer fans van de thuisploeg aanwezig en die zijn 
natuurlijk allesbehalve onpartijdig. De kans dat het lawaai in het stadion, als indicatie 
voor de ernst van een overtreding, vertekend is in het voordeel van de thuisploeg, is 
dan ook vrij groot. Op die manier draagt het crowd-noise-effect misschien wel bij tot het 
thuisvoordeel, waar iedereen zo bij zweert. stadion. De houding van de arbiter zou dus 
een rol kunnen spelen.

Lichaamslengte 
Ook de lichaamslengte van een speler kan blijkbaar het oordeel van een referee 
beïnvloeden. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam analyseerden statistieken 
van overtredingen. Daarbij stelden Niels Van Quaquebeke en Steffen Giessner vast dat 
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spelers die overtredingen begaan gemiddeld groter zijn dan de spelers op wie de fout wordt 
gemaakt. Een mogelijke verklaring is dat grotere voetballers iets onhandiger zijn met hun 
langere ledematen en bovendien vaak als verdediger spelen; die moeten nu eenmaal soms 
aan de 'noodrem' trekken met een overtreding. Of zou het kunnen dat arbiters geneigd 
zijn eerder een fout te bestraffen als de overtreder groot is? Van Quaquebeke en Giessner 
lieten aan hun proefpersonen foto's van potentiële overtredingssituaties zien, waarin niet 
duidelijk was wie hier eigenlijk wie attaqueerde. Wanneer een van de spelers in beeld echter 
aanmerkelijk groter was dan de ander, veronderstelden de deelnemers vaker dat de grotere 
voetballer de overtreding had begaan. Globaal worden grote spelers dus als agressiever 
ervaren.
  
Nadeel in het zwart
De studie uit de sportpsychologie waarin de kleur van de spelerstruitjes werd 
onderzocht, is intussen een klassieker: de shirtkleur blijkt een invloed te hebben op de 
overtredingen die een scheidsrechter fluit. Mark G. Frank, Thomas Gilovich en hun team 
(Cornell University) gingen van de veronderstelling uit dat zwart in de westerse cultuur 
wordt geassocieerd met geweld en agressie. De vraag was of referees de teams in het 
zwart nu echt benadeelden dan wel of deze teams misschien minder fair speelden? 
Niet voor niets kiezen clubs die zichzelf graag een agressief imago aanmeten vaak voor 
zwarte truitjes. Om die mogelijke verklaring uit te sluiten, bedacht Gilovich een slim 
experiment: hij nam verschillende spelsituaties uit een American football-wedstrijd op 
video en maakte telkens twee varianten van de opnames. Het enige verschil bestond uit 
de shirtkleur: ploegen die in de ene versie zwart droegen, speelden in de andere versie 
in het wit. En opnieuw bleek dat proefpersonen de zwarte teams strenger voor een 
overtreding straften dan spelers in het wit, in precies dezelfde spelsituaties.  
  
Wat betekent dat concreet? Om te beginnen moeten we erkennen dat de meeste 
scheidsrechters correcte beslissingen nemen. Op zich al opmerkelijk, als je weet wat een 
voetbalwedstrijd lichamelijk en geestelijk van hen vergt. Hoewel arbiters dus geneigd zijn 
om sneller een overtreding te fluiten tegen grotere spelers, bepaalt dat niet per se het 
volledige verloop van de wedstrijd. Een verschijnsel als het crowd-noise-effect kan wel 
bijdragen tot thuisvoordeel, toch is dat waarschijnlijk niet de enige factor.  Welke bijdrage 
kunnen psychologen nu leveren? In plaats van altijd maar naar fouten te kijken, zouden 
ze beter de cognitieve factoren bestuderen die scheidsrechters bij hun beslissingen 
kunnen helpen. 

Kijk voor meer informatie op www.eoswetenschap.eu.
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Ledenmutaties

We hebben de volgende nieuwe leden mogen inschrijven:
Tiemen Dijk, Stedum
Wouter Wiersma, Drachten (ook lid COVS Drachten, was donateur)
Martina Broer, Beilen/Groningen
Jesse Rozendal, Zwaagwesteinde

We nemen afscheid van de volgende leden: 
Ton Smiers (gestopt)
Jasper Hofstee (gestopt)
Danny Meiring (gestopt)
Arie Brink (geen binding meer)
Bob Kempinga (geen binding meer)
Chris van der Velden (verhuizing, wordt lid COVS Meppel)

Daarnaast heeft donateur Wouter Vonk bedankt i.v.m. een verhuizing naar de Veluwe.

Nieuwe scheidsrechters 
voor FC Assen

In mei behaalden een aantal leden van 
onze donateurvereniging FC Assen hun 
scheidsrechtersdiploma. Onder andere 

ons lid Simon Hoekstra, ook actief bij FC 
Assen, was bij de opleiding betrokken. 

We feliciteren betrokken nieuwe scheids-
rechters en FC Assen met de nieuwe refs! 

Op de foto de geslaagden bijeen.

Kampioenen gefeliciteerd

Een behoorlijk aantal donateurverenigingen wist afgelopen seizoen een kampioenschap 
te behalen. Of promoveerde op een andere wijze, zoals Be Quick naar de 3e divisie. 
Zo konden we onder andere onze huisbaas GRC Groningen (zaterdag 1 en zondag 1 
kampioen) feliciteren, maar ook Stadspark, Pelikaan S, Niekerk, Grootegast, Boerakker, 
Gorecht, VEV ’67 en FC Assen. Ook vanaf deze plek onze felicitaties aan alle kampioenen!
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Naam: Dogan Karacaoglan

Leeftijd: 20

Woonplaats: Assen 

Burgerlijke staat: vrijgezel
 
Beroep: conducteur 

Favoriete stad: Istanbul

Vakantieland: Turkije

Beste boek, cd en/of film: Inception

Kranten/tijdschriften: de Metro

Favoriete website: Voetbalzone

Andere hobby’s: schaken

Scheidsrechter vanaf: 2010

Eigen voetbalverleden: LTC 

Scheidsrechter geworden omdat: ik vond het voetballen minder leuk worden 

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Gaat goed. Ga nog met plezier naar mijn 
wedstrijden toe. Vanaf komend seizoen de overstap gemaakt naar het zondagvoetbal. 
 

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.  

Dogan 
Karacaoglan
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Voorbeeld als scheidsrechter: Serdar Gozubuyuk 

Wedstrijdvoorbereiding: Ruim een week van te voren kijken hoe bijzonder een wed-
strijd kan zijn. Wat staat er op het spel, is het toevallig een derby etc. Verder de dag van te 
voren op tijd naar bed gaan zodat je lichaam optimaal kan rusten.
 
Trainen: Komend seizoen wil ik zoveel mogelijk gaan trainen bij de COVS. Lukt dat niet, 
dan probeer ik lekker zelf te gaan hardlopen en zo nu en dan naar de sportschool.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?:  zou niet weten 
met wat. Hoe het nu gaat binnen de COVS vind ik uitstekend. Dus blijf lekker doorgaan 
met waar jullie mee bezig zijn.

Wat wil je verder nog kwijt?:  Ik vind het een leuke groep bij COVS Groningen en ik 
hoop dat ik er nog veel van kan leren.

Kledinglijn nog steeds beschikbaar

Via www.covsgroningen.nl kun je nog altijd onze kledinglijn bestellen. Voor slechts 
honderd euro heb je trainingspak, trainingsshirt, polo, sweater, jack en sporttas. 
De items zijn ook los te bestellen. Direct na de zomer kun je ook een korte broek 
(zwart) bestellen. Doen! 
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Duo M & M wint opnieuw pubquiz

De zesde en laatste pubquiz van dit seizoen zorgde 2 juni opnieuw voor de nodige 
hilariteit en aha-momenten. Ruim 20 mannen en vrouwen streden om de eer. Barman 
Alex Traa bleek de beste van de avond. In het eindklassement moest hij duo M & M 
(Marcel Bellinga en Marco Oosting) nog net voor laten gaan. Zij wonnen dus voor het 
tweede jaar op rij het eindklassement. Volgend jaar winnen ze niet, want ze hebben 
beloofd voor komend seizoen de vragen te zullen bedenken. We zijn benieuwd…

Quizmaster Marc van der Haak had voor alle deelnemers een leuk T-shirt en ludieke 
medaille geregeld. De eerste medaille kreeg hij van Paul Lips zelf omgehangen voor het 
vele werk (zie foto). 

In september gaan we van start met seizoen nummer 3. Noteer alvast de volgende data 
voor 2016: 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

Duo M & M van harte gefeliciteerd. En Marc, dank voor een leerzaam en hilarisch jaar…
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Interactieve spelregelavond jeugd vv Harkstede

Vrijdag 25 maart verzorgde Evert IJspeert namens onze vereniging een interactieve, leuke 
en leerzame avond over spelregels voor D-pupillen en C-junioren van voetbalvereniging 
Harkstede. Er werd afgetrapt met algemene voetbalvragen, zoals in welke plaats de finale 
van het WK 2010 gespeeld werd. Het antwoord laat zich raden…

Na de warming-up waren de jeugdige leden klaar voor een uitleg van de belangrijkste 
spelregels. Hierbij werden gele en rode kaarten gebruikt. Want welke overtreding is 
nou welke kaart waard? En buitenspel, hoe zit dat eigenlijk? Wanneer is het strafbaar 
buitenspel? Na de uitleg, met behulp van filmpjes en afbeeldingen, mochten de 
jeugdspelers aan de bak met een aantal vragen, Dat gebeurde in twee teams, de C-ers 
tegen de D-ers. Onder aanvoering van hun leiders. Een groot succes, waarbij de beslissing 
pas de laatste vraag viel. Het waren de jongsten, de D-ers, die aan het langste eind 
trokken en de wisselbeker ontvingen.

Het is de intentie ieder jaar een dergelijke avond te houden, waarbij mogelijk ook 
wedstrijdjes tussen spelers worden gehouden en/of ouders betrokken worden. Die weten 
immers ook heel veel van de regels…. Toch?

Evert IJspeert

Van de bestuurstafel

De zomer zorgt voor een iets rustiger periode voor onze vereniging, hoewel het werk 
wel doorgaat en de zomertrainingen bijvoorbeeld alweer bezig zijn. Check ook 
www.covsgroningen.nl voor de actuele berichtgeving. Ondertussen kijken we terug op 
een zeer geslaagd NK, is binnen de COVS besloten tot een structuurwijziging en heeft de 
KNVB de groepsplaatsingen in de nieuwe piramide bekendgemaakt.

NK: hulde aan ons allemaal
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de voortreffelijke organisatie door Marja, Sander 
en Marije kijken we terug op een geslaagd NK veldvoetbal in Groningen. Dank! Elders in dit 
blad en op de site een uitgebreide terugblik.

COVS-districten vervallen
Met ingang van 2017 vervalt de bestuurlijke districtslaag binnen de COVS-organisatie. 
Een goede zaak in onze ogen, omdat door de moderne communicatiemiddelen deze 
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extra laag overbodig is geworden. Uiteraard blijven we afstemmen en samenwerken met 
andere (Noordelijke) scheidsrechtersverenigingen. We danken de districtsbestuurders 
van toen en nu voor hun inzet. In De Scheidsrechter van mei dit jaar hebben we uiteen 
gezet waarom we voor de verandering hebben gestemd.

Kaartenactie bekerfinale
N.a.v. het feit dat de kaarten voor de bekerfinale in het kader van de scheidsrechtersactie 
wel erg snel uitverkocht waren, hebben we de KNVB om opheldering gevraagd. 
Men erkent dat er minder kaarten beschikbaar waren en zijn verrast door de grote 
belangstelling. Wij hopen dat de KNVB ervan geleerd heeft, want op deze manier is deze 
‘beloning’ voor scheidsrechters een loos gebaar. We houden de vinger aan de pols.

Invoering piramide
Zoals elders in deze Aftrap te lezen, heeft de KNVB de indelingen van scheidsrechters in 
de nieuwe piramide bekendgemaakt. Mocht je naar aanleiding daarvan vragen of klach-
ten hebben, laat ze ons dan weten!

Goede doel: bedrag loopt op
Dit jaar zamelen we geld in voor Fonds Gehandicaptensport onder de noemer Niemand 
buitenspel. Dankzij de collecteweek, het NK en een actie van Robert de Wit loopt het 
bedrag gestaag op . Inmiddels is er ruim 2600 euro ingezameld. Dat is een mooi bedrag, 
maar dat kan nog hoger. We hopen dat meer leden dan tot nu toe het geval een steentje 
willen bijdragen.

Gezonde club…
Onze huisbaas GRC Groningen wil de gezondste club van Groningen worden. In 
samenwerking met externe partners gaat men het aanbod in de kantine aanvullen/
aanpassen, organiseert men activiteiten, adviseert men leden over leefstijl et cetera. 
In ‘onze’ kantine merken wij daar dus ook wel iets van. Een mooi initiatief, waarbij we 
mogelijk kunnen en willen aansluiten. Daarover later meer. 

Tot zover. Check regelmatig onze site, volg ons op twitter (@COVSGroningen) en ‘like’ ons 
op facebook. Een mooie zomer gewenst!

Marcel Bellinga, secretaris
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Leo Beenhakker en de guts 
van Björn Kuipers 
Column door Principaul

‘Attention, attention! A storm is coming to the city!’ Ik  hoor 4e official Ivanov, bij ons 
vooral bekend van zijn optreden tijdens Nederland – Portugal op het WK 2006, nog 
steeds wanhopig bij Busacca om aandacht vragen vanwege de grote onweersbui die vlak 
boven het stadion hangt. Busacca, één van mijn grootste voorbeelden toen ik net begon, 
schreeuwde terug in het Italiaans dat hij z’n mond moest houden.

Het EK 2008 was voor mij een voorbeeld. Eén van de redenen waarom ik ben begonnen 
met het fluiten van de pupillen bij de plaatselijke vereniging. Kill The Referee, de naam 
van de film waaruit dit fragment komt, geeft een interessante maar ook af en toe een 
hilarische inkijk van het leven van een topscheidsrechter. Dit moment van Busacca, 
maar ook het moment dat Leo Beenhakker als bondscoach van Polen tekeer gaat tegen 
Webb over dat hij ‘’de wedstrijd verkloot heeft’’ met dat prachtige accent van hem. 
Onbetaalbaar. Tegelijk zag je ook de druk waaronder die scheidsrechters staan: één 
verkeerd gegeven penalty bij Polen en het is einde toernooi. Inclusief dito bedreigingen 
aan vrienden en vooral ook familie. En toch is het al die druk allemaal waard.

Op EK’s en WK’s gebeurt er toch altijd iets bijzonders. Je voelt en merkt het aan alles: ook 
voor de scheidsrechters gebeurt het hier. Ik had te doen met Kuipers, toen hij afgelopen 
weken zo geslachtofferd werd door zijn eigen scheidsrechtersbaas en dat Mario van den 
Ende ook weer eens een mening had in de Telegraaf. Je zou er maar zelf staan. Tussen al 
die opgevoerde standjes een penalty geven voor een lichte overtreding en dan nog de 
guts hebben om het allemaal opnieuw te laten doen. Eerlijk gezegd: ik twijfel ten zeerste 
of ik het lef zelf wel zou hebben gehad.

Bij het schrijven van dit stuk is nog niet bekend wie de finale krijgt. Met een beetje geluk 
is dat Kuipers, met iets minder geluk is dat een Engelsman of een Italiaan. Wat over blijft: 
we hebben op dit toernooi mogen genieten van prachtige, bijna foutloze arbitrage 
van een zeer hoog niveau. In bijna geen artikel ben ik de naam van de scheidsrechter 
tegengekomen en dat is iets wat toch ook prachtig is om te constateren. Nu die finale 
nog. Ons andere Oranje als helden van het EK 2016.
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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

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:
Kledingpakket    € 100,- 
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,-
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
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C
o

lu
m

n Tiamo
Afgelopen zondag mocht ik een van de scheidsrechters zijn bij het 
gerenommeerde Hendrik Nijboer-toernooi voor D-teams. Er waren te 
weinig vlaggetjes, de geluidsinstallatie was niet altijd te verstaan en de 
wedstrijdjes werden gefloten door mensen van diverse pluimage. Het 
enthousiasme was er echter niet minder door. De prille vreugde van de 
jonge voeltbalbeentjes. En het verlangen bleef: naar het Oranje-gevoel.

Hendrik Nijboer was mister VV Haren. Meerdere functies bekleed, maar 
toch vooral bekend als trainer van vele generaties jonge voetballers. Het 
Hendrik Nijboer pad is naar hem vernoemd. Ook koninklijk onderscheiden. 
Ik sloeg een kruisteken toen ik hoorde dat hij was overleden. Een eerbetoon 
voor hem in de hoop dat hij in het Hemels Rijk Gods tot in de eeuwigheid 
mag genieten van zijn welverdiende rust (of voetbal op TV?). 

Het gebruik van het kruisteken slaan komt het meest voor in de Rooms-
katholieke Kerk, maar wordt ook in de Oosters-orthodoxe en de Episcopale 
Kerk gebezigd. De geschiedenis van het kruisteken leidt ons terug tot 
Tertullianus, de vroege kerkvader die tussen 160 en 220 na Christus leefde. 
Tertullianus schreef: “Op al onze reizen, in al onze bewegingen, wanneer 
we ergens naar binnen of naar buiten gaan, wanneer we onze schoenen 
uittrekken, in het bad, aan tafel, wanneer we onze kaarsen aansteken, 
wanneer we liggen of zitten, tijdens wat ons ook bezig houdt, merken we 
ons voorhoofd met het kruisteken.”

Dat zal de Sloveense leidsman Damir Skomina bij de match Engeland-
IJsland op  het EK zeker niet hebben gedacht toen hij bij het eindsignaal 
dezelfde gebaren maakte zoals 1800 jaar geleden. Na afloop ongetwijfeld 
wel het gevoel: dit was de wedstrijd van mijn leven. Duurbetaalde 
warmbloedige zwetende profs tegen ijskoude geharde eilandbewoners. 
Een gevecht tussen de elite en de arbeiders. Tussen het management en de 
werkvloer. Tussen het grote geld en de voetballiefhebber gewoon met de 
gehaktbal. De uitslag was een les voor de mensheid.

Dit was zijn hoogtepunt. Geen andere weg meer te gaan: EXIT. 

Exit

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


