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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.

Colofon

Pleur op…

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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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 december.
Uw bijdragen kunt u tot 21 november aanstaande
naar het redactieadres sturen/mailen.

De week van de Scheidsrechter bestaat nu een
aantal jaren. Clubs en KNVB gebruiken het om de
scheids in het zonnetje te zetten. Kleine cadeautjes,
taart, bloemen. Van alles passeert de revue. Op
twitter en facebook laten de ‘weldoenende’ clubs de
buitenwereld er van meegenieten. En onder de titel
‘Pleur op’ deden wij een beetje mee.
Prima hoor om zo de waardering te laten blijken
en even stil te staan bij de inzet van al die
scheidsrechters, maar zou het niet beter zijn als de
clubs ervoor zorgen dat het weer wat plezieriger
wordt op en rond de velden? Geen rare tweets,
geen geschreeuw van trainers, stoppen met dat
eindeloze protesteren. Bas Nijhuis heeft groot gelijk
dat hij al dat misbaar van spelers resoluut afstraft.
Gewoon normaal doen met z’n allen, en accepteren
dat een scheids soms een fout maakt. Ofwel:
pleur op, met dat geweld op het veld! En onder
‘geweld’ verstaan we ook het nodeloos beledigen,
rare wegwerpgebaren, respectloze verslagen en
oneerlijke club-assistenten.
De KNVB is op veel fronten goed en professioneel
bezig met de arbitrage, Maar in plaats van een
notitieblokje tijdens de Week van de Scheidsrechter
zou men wellicht beter nog eens kritisch kunnen
kijken naar op welke manier men de vrijwilliger
faciliteert. Een eigen bijdrage voor een cursus en
een op een doordeweekse dag halverwege de
middag in Zeist af te leggen test + toets passen
daarbij eigenlijk niet. Toch?

Bij de voorpagina: Marc van der Haak reikt voorafgaand aan Peize – Groninger Boys op 9 oktober de fair play
prijs 2015-2016 uit aan Peize-voorzitter Harm Jan Danker (links).

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

1

DeAftrap

Jaargang 36, nummer 3 (Oktober2016)

Verenigingskalender 2016-2017
Donderdag 10 november
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 14 november
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 21 november
Grote clubavond met Ernest Faber, 20.00
uur (GRC-clubhuis)
Donderdag 08 december
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 12 december
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 15 december
Laatste training 2016, 20.00 – 21.15 uur

Zaterdag 07 januari
Nieuwjaarstraining + instuif, 14.30 uur
Dinsdag 10 januari
Eerste training 2017, 20.00 21.15 uur
Vrij-za-zo 13-15 januari
Technisch weekeinde Ameland
Zaterdag 21 januari
NK zaalvoetbal (Emmeloord)
Maandag 13 februari
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Maandag 20 maart
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Trainingen elke dinsdag en donderdag
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 – 22.00 uur sportmasseur Peter Sulmann aanwezig en voor leden
gratis beschikbaar.

FC Groningen-coach Ernest Faber te gast op clubavond
21 november
Tijdens onze grote clubavond op maandag 21 november zal FC Groningen-coach Ernest
Faber zijn licht laten schijnen over de voetbalarbitrage, fair play en respect en nog veel
meer. Uiteraard komt ook zijn werk bij onze Noordelijke voetbaltrots ter sprake. Ook
staan we stil bij onze inspanningen voor Fonds Gehandicaptensport. Lees alles over deze
avond op pagina 3.

Sportweekend Ameland 2017: afwisselend programma,
samenwerking met Rotterdam
13 tot en met 15 januari gaan we opnieuw naar Ameland voor een intensief, leerzaam en
gezellig technisch weekeinde. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met de
Rotterdamse Scheidsrechtersvereniging. Er is een afwisselend programma samengesteld, met naast trainingen en spelregels onder andere powerboatracen, paintbal,
beachgolf en een pubquiz. Meer weten? Blader naar pagina 5 voor alle informatie.

Pleur op, met het geweld op het veld!
Onze oproep om de Week van de Scheidsrechter ook te gebruiken als moment van
bezinning op gebied van fair play en respect kreeg de nodige aandacht. Wellicht door
de prikkelende kop. Deze oproep onder de titel ‘Pleur op, met het geweld op het veld’ kun je
volledig lezen vanaf pagina 9.
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Rund- en lamsvlees van eigen boerderij
en streekproducten.

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

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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Ernest Faber verzorgt inleiding clubavond 21 november
De grote clubavond wordt dit jaar op maandag 21 november in het GRC-clubhuis
gehouden. Centrale gast is Ernest Faber, sinds deze zomer de nieuwe trainer-coach
van FC Groningen. We hebben hem gevraagd iets te vertellen over zijn visie op de
voetbalarbitrage in Nederland en het thema respect en fair play. Uiteraard gaat hij ook
graag in op vragen over zijn werk bij de FC. De clubavond begint om 20.00 uur, de
ontvangst is vanaf 19.30 uur.
Ernest Faber heeft een lange loopbaan als speler van PSV (175 duels), NEC, Sparta en FC
Groningen achter de rug. Voor FC kwam hij in het seizoen 1993 – 1994 tot elf duels op
huurbasis. De robuuste verdediger werd viermaal kampioen van Nederland, won ook
vier keer de nationale supercup en veroverde eenmaal de KNVB-beker. In 1998 speelde
hij zijn enige interland (tegen Mexico), waarna blessures een einde aan zijn loopbaan
maakten. Als trainer werkte Faber in diverse functie voor PSV, was hij in 2011 en 2012
assistent van bondscoach Bert van Marwijk en maakte hij indruk als 1e man bij
FC Eindhoven en NEC.
Tijdens de clubavond staan we ook stil bij onze acties voor Fonds Gehandicaptensport
onder de noemer ‘Niemand Buitenspel’ en het Sportweekend Ameland 2017. De clubavond duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Graag tot 21 november in het GRC-clubhuis!

Ernest Faber

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Siemen en Christian Mulder in februari te gast
De broers Siemen en Christian Mulder timmeren als scheidsrechters aan de weg in het betaalde voetbal. Reden om als
trotse vereniging beiden te vragen in het voorjaar een clubavond te verzorgen en hun ervaringen
te delen. Dat willen ze wel. Noteer alvast maandag 27 februari, vanaf 20.00
uur in het GRC-clubhuis.

Reanimatietraining
13 februari: elke
seconde telt

Siemen Mulder

Ook dit seizoen bieden wij een
Christian Mulder
reanimatietraining aan en wel op
maandag 13 februari. Omdat elke seconde telt! De training is praktijkgericht en bestemd
voor zowel herhaling van de lesstof als voor nieuwe deelnemers. In een volgende Aftrap
en op de site later dit jaar meer informatie.

Nieuwjaarsinstuif 7 januari, jaarvergadering 20 maart
De meeste activiteiten voor het seizoen 2016-2017 zijn onlangs gepland, zoals ook
elders in dit blad te lezen is. De nieuwjaarsinstuif is traditioneel de eerste activiteit van
het nieuwe jaar. In 2017 is dat op zaterdag 7 januari. Voorafgaand aan de instuif wordt
een training gehouden. De jaarvergadering is op maandag 20 maart. Check ook de
verenigingsagenda op www.covsgroningen.nl (onder ‘Nieuws’).

Trainingen worden uitstekend bezocht
Ook afgelopen zomer kon er, op een korte pauze in juni na, gewoon worden
doorgetraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn. En die zomertrainingen
werden uitstekend bezocht. Ook de eerste weken van het nieuwe seizoen is de
deelname aan de trainingen groot. Met regelmatig ruim twintig en meer op de
dinsdagavond en boven de dertig aanwezigen op de donderdag. Ook dit seizoen kan
er elke dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur worden getraind onder leiding van
Henk Steenhuis en Bert Kamstra. Ben jij er binnenkort ook bij?
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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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Sportweekend Ameland 2017: trainen, powerboat,
paintbal, mountainbike, pubquiz en meer…
Het negentiende Sporthuis Winsum Sportweekend Ameland van 13-15 januari 2017 is
ook dit seizoen de perfecte manier om je op de tweede seizoenshelft voor te bereiden.
Er wordt dagelijks getraind en zijn daarnaast diverse andere fysieke activiteiten.
Ook de spelregels komen aan bod. Je kunt het programma deels zelf samenstellen.
We organiseren het Sportweekend voor het eerst samen met de Rotterdamse
Scheidsrechtersvereniging (RSV). We hopen dat veel RSV-leden de reis naar Ameland
maken en dat dit het begin is van een mooie samenwerking en uitwisseling van
ervaringen en kennis. Hand in hand kameraden!
Zoals gezegd zal het Sportweekend op Ameland van 13 – 15 januari worden gehouden.
Organisatoren Marc van der Haak en Marcel Boekholt hebben opnieuw een intensief,
leerzaam en gezellig programma in elkaar gezet. Er wordt meerdere malen getraind,
voor de echte fanatiekelingen is er een mountainbiketocht en er wordt een sport- en
spelregelquiz gehouden. Daarnaast is er voor liefhebbers de mogelijkheid op vrijdag
mee te gaan op een spectaculaire powerboat-tocht, kun je beachgolf spelen en is er op
zaterdag paintbal voor de liefhebbers. Je kunt dus deels zelf kiezen waaraan je wel en
niet meedoet.
Deelnemers verblijven opnieuw in het knusse en gezellige hotel Ameland in Nes. Deelname kost 175 euro p.p. Dat is voor reis (touringbus, boot en bus), verblijf (twee nachten),
tweemaal ontbijt, eenmaal welkomstsandwich en drie warme maaltijden. Voor iedereen
is het gehele weekeinde een fiets beschikbaar. Alleen voor deelname aan powerboat en
paintbal is een extra eigen bijdrage verschuldigd.
Ga je ook mee? Twijfel niet en schrijf je nu meteen in op www.covsgroningen.nl.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

5

DeAftrap

Jaargang 36, nummer 3 (Oktober2016)

Programma Sportweekend Ameland 2017
Het programma voor het Sporthuis Winsum Sportweekend Ameland 2017 is als volgt:
Vrijdag 13 januari 2017

07.30 uur – aanwezig op vertreklocatie (parkeerplaats sportpark Corpus)
08.00 uur – vertrek vanuit Corpus den Hoorn met bus
09.30 uur – vertrektijd van de boot naar Ameland
10.45 uur – praatje in Hotel Ameland door Marcel Bellinga
10.50 uur – kopje koffie/thee & sandwich met aansluitend de kamerindeling
11.30 uur – gezamenlijke training voor iedereen die kan trainen (± 1,5 uur)
11.30 uur – gezamenlijke wandeling voor iedereen die niet kan trainen
13.30 uur – sportquiz
15.00 uur – powerboat tocht (optioneel, eigen bijdrage)
15.00 uur – beachgolf (voor degenen die niet voor powerboat kiezen)
17.00 uur – Spelregels door Klaas Smith
18.00 uur – uitrusten, klaverjassen, borrelen….
18.30 uur – dinerbuffet
20.00 uur – Bezinnen met Dijkshoorn
20.30 uur – Poker- en klaverjastoernooi
Zaterdag 14 januari 2017

08.30 uur – ontbijt
10.00 uur – training voor een ieder die kan trainen of wandelen (1,5 uur)
12.00 uur – Spelregelquiz
13.00 uur – keuze: met mountainbike over het eiland (tot 15.00 uur)
13.30 uur – keuze: trainen / wandelen (tot 15.00 uur)
15.30 uur – keuze: Paintbal (optioneel, eigen bijdrage)
15.30 uur – vrije middag als je niet voor paintbal kiest
17.30 uur – gezamenlijke borrel in de lobby/bar van Hotel Ameland
18.30 uur – dinerbuffet
20.30 uur – pubquiz
Zondag 15 januari 2017

08.30 uur – naar het ontbijt en hoor de belevenissen van Theo Kok
10.00 uur – gezamenlijke wandeling of afsluitende training (circa 1,5 uur)
12.00 uur – luchtig tochtje (uitwaaien!) over Ameland
14.30 uur – uitgebreide (warme) lunch
15.30 uur – uitkwartieren
16.00 uur – naar de boot
16.30 uur – de terugreis met boot en bus
18.30 uur – aankomst in Groningen (sportpark Corpus den Hoorn)
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Apotheker Groenteen Fruithandel b.v.
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VRAAG HET
UW DETAILLIST

In Haren en winkelcentrum Paddepoel

DeAftrap

Jaargang 36, nummer 3 (Oktober 2016)

Jochem en Siemen internationaal actief
Onze eigen toppers Jochem Kamphuis en Siemen Mulder
mochten eind september als zesde official de grens over.
Jochem was actief, met scheidsrechter Danny Makkelie, bij
Arsenal tegen Basel in de Champions League. En Siemen
zagen we bij Schalke ’04 – Red Bull Salzburg, in de Europa
League. Die wedstrijd stond onder leiding van Serdar
Gözübüyük. Prachtige aanstellingen. Van harte!

Wist je dat…?
…
…
…
…
…
…
…
…

Jochem Kamphuis

Marco Oosting onlangs in de kleedkamer nog aan het werk was?
hij als makelaar namelijk een huis aan één van de anderen probeerde te
verkopen?
er op één van de zomertrainingen onverwacht een wedstrijdduif op het veld
meerstreek?
Wouter Horst hem wist te vangen en de eigenaar belde?
deze opgelucht reageerde en in de auto zou stappen?
de duif toen echter alweer gevlogen was?
trainer Henk Steenhuis de groep bij een sprintoefening aanmoedigde met de
kreet ‘tjakke tjakke boem boem’?
Thom Winkel onlangs iemand beschreef als ‘die jongen aan het einde van de
ronde tafel’?

Bijzondere erkenning voor Henk de Wit
Op 28 september vond er een bijzonder evenement plaats op de Grote Markt in
Groningen. Tijdens de jaarlijkse Regimentsdag kregen veteranen die ooit als Nederlands
militair naar Libanon werden uitgezonden, een draaginsigne opgespeld. Het insigne
markeert het feit dat die vredesmissie
van bijna veertig jaar geleden de
Nobelprijs voor de vrede kreeg
toegekend. Eén van de militairen
van toen is onze eigen Henk de Wit,
die (zoals op de foto te zien) het
insigne trots kreeg opgespeld door
burgemeester Den Oudsten. Henk, een
mooi moment en zeer terecht.
Van harte!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Bart Pleiter ‘heer en meester’ tijdens eerste pubquiz
De eerste ronde van de pubquiz van dit seizoen is gewonnen door Bart Pleiter. Bart
vormt normaal een duo met Carim onder de naam ‘heer en meester’, maar bij afwezigheid van Carim wist Bart de meeste punten te verzamelen. 27 van de 40 vragen werden
door hem goed beantwoord. 36 mannen en vrouwen deden maar liefst mee, verdeeld
over twintig ‘teams’. Een geslaagde start!
De pubquiz wordt dit jaar verzorgd door Marco Oosting en Marcel Bellinga, die als duo
M & M de eerste twee edities wisten te winnen. Nu zijn ze dus de vragenstellers en los
van wat opstartproblemen met het geluid ging dat in september prima. Benieuwd wat
ze de volgende keer voor vragen in petto hebben.
Deelnemen aan de pubquiz is eenvoudig. Je krijgt 30 seconden de tijd per vraag en
hoe sneller je het (juiste) antwoord geeft, des te meer punten je scoort. Antwoorden
gaat via de mobiele telefoon. Dit seizoen wordt de pubquiz achtmaal gehouden, elke
maand eenmaal. Dat doen we op een donderdagavond van 21.45 – 22.15 uur direct na
de training. De twee slechtste resultaten vervallen, dus ook als je al een keer gemist hebt
kunt je gewoon nog meedoen. Per avond zijn er bovendien ludieke prijzen te winnen.
Ben jij er 10 november en 8 december ook bij?

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, ons volgen op facebook
(www.facebook.com/covsgroningen) en twitter (@COVSGroningen).
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Pleur op, met geweld op het veld!
Tijdens de jaarlijkse Week van de Scheidsrechter, die dit jaar van 1 tot en met 9
oktober werd gehouden, is het goed gebruik om de scheidsrechter in het zonnetje
te zetten. Mooi initiatief. Maar misschien wel belangrijker dan die gewaardeerde
aandacht vonden wij het om ook dit jaar op te roepen tot een moment van
bezinning. Daarom publiceerden wij aan de vooravond onze oproep ‘Pleur op, met
geweld op het veld!’ op onze website. De oproep kreeg de nodige aandacht en werd
veelvuldig gedeeld op social media. Omdat we moeten blijven werken aan respect en
fair play! Onderstaand de volledige oproep, die je ook nog steeds op
www.covsgroningen.nl kunt vinden.
Pleur op, met geweld op het veld!
Een oproep aan iedereen die betrokken is bij de voetbalsport.
Sport is emotie wordt gezegd. Vervolgens lijkt die stelling een vrijbrief om alles maar
te roepen en te doen tegen de scheidsrechter of tegenstander. Valsspelen, over de
grenzen van fatsoen heen gaan en als het resultaat niet naar tevredenheid is, dan zoek
je gewoon een zondebok. Alles is geoorloofd in het voetbal lijkt het wel. Aan emoties
zitten echter grenzen. Wij vinden dat voetbal vooral leuk moet zijn. Dat mensen van alle
leeftijden en afkomst met plezier op of rond het veld moeten kunnen staan. Ons motto
is dit jaar niet voor niets ‘niemand buitenspel’. Diegenen die zich niet kunnen of willen
gedragen, diegenen die een tegenstander als de vijand zien, diegenen die denken dat
je alles mag zeggen tegen de scheidsrechter, zouden we willen zeggen dat ze misschien
beter een andere hobby kunnen zoeken. Dat zeggen we netjes, omdat we zelf graag
het goede voorbeeld geven. Hoewel we het soms misschien ook iets krachtiger moeten
formuleren. Pleur op, met het geweld op het veld!
Tijdens de Week van de Scheidsrechter worden ook dit jaar tal van scheidsrechters in het
zonnetje gezet met mooie initiatieven van allerlei voetbalverenigingen. Hartverwarmend. Het bevestigt ons gevoel dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet op het gebied van respect en fair play. Veel clubs hebben werk gemaakt van
een goed scheidsrechtersbeleid, weten hoe ze met respect met de tegenstander en
arbitrage moeten omgaan en dragen dat ook uit aan hun leden. De KNVB heeft zijn
verantwoordelijkheid ook genomen met tal van maatregelen. En wij als scheidsrechters
werken steeds weer aan een optimale prestatie om zo het sportplezier van iedereen zo
groot mogelijk te maken.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Ondernemers
Rondom de Bruggen
De Gele Klap

De Gele Klap, uw adres voor:
Financiële Zorgverlening

Molenweg 5 - Bedum - 050 - 3011558

www.medemaadministratie.nl

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

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

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

Dansschool
Marijke

www.dijkvastgoed.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b
9781 GK Bedum
tel: 050-3010375

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

www.dansschoolmarijke.nl

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

www.kinderopvangpaddington.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 16 153
www.dijkvastgoed.nl

'Opvallend Natuurlijk'
c

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.

www.chrisslagermakelaardij.nl

Stiekema

Molenweg 7, 9781 GL Bedum, T 050-3012291

Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

Ontwerp en opmaak van o.a.
Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79

w w w.opti maal desi gn.nl

www.dijkvastgoed.nl

Partyservice Catering

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

SCHILDER NODIG?

Advertenties - Huisstijl - Nieuwsbrief - Magazine - Website

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

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

GARAGE HOMAN
reparatie en verkoop
alle merken
APK Keuringen • Taxaties
Specialist Alfa Romeo • Reparaties & Schade
Bandenservice • Aircoservice

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS
SCHOOLSTRAAT 4A BEDUM

050 501 43 34 WWW.KESH.NL

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

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

OptimaalDesign-2014

Molenweg 1 9781 GL Bedum
050-3012382

debiteurenbeheer en incasso

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

info@rdeni.nl
www.rdeni.nl

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 ﬂexibel kantoor met korte lijnen en een klantgerichte werkwijze waarbij u zich prettig zult voelen. Een nuchtere
no-nonsens mentaliteit, deskundig, helder en eerlijk advies, maar
bovenal persoonlijk contact; daar sta ik voor!

050 820 09 35 - www.chrisslagermakelaardij.nl
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Toch zijn er nog te vaak berichten van wedstrijden die uit de hand lopen, scheidsrechters
die worden belaagd of supporters die elkaar naar het leven staan. En los van de grote
incidenten zien we nog te vaak dat clubliefde blind maakt. Een assistent-scheidsrechter
die oneerlijk vlagt, een clubreporter die de scheidsrechter op twitter belachelijk maakt,
een bestuurslid dat scheldend om het veld loopt. En ga zo maar door. Verbaal en fysiek
geweld, groot of klein, hoort niet op het voetbalveld.
Wanneer komt bij alle voetballiefhebbers nou eens het besef dat normaal gedrag, met
respect voor elkaar, ons plezier in het voetbal alleen maar zou vergroten? Laten we ook
dit jaar echter de Week van de Scheidsrechter gebruiken als moment van bezinning.
De bloemen, traktaties en leuke woorden zijn zeer gewaardeerd. Nog liever willen we
volgend jaar kunnen zeggen dat het nog leuker is geworden om naar het voetbal te
gaan. Dus, pleur op met het geweld op het veld!
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Leuke verrassingen tijdens Week van de Scheidsrechter
Diverse voetbalverenigingen zorgden tijdens de Week van de Scheidsrechter voor een
leuke verrassing voor scheidsrechters. Niet alleen verenigingsscheidsrechters werden
in het zonnetje gezet, ook menig KNVB-scheidsrechter werd niet vergeten. Zo was er
chocolade bij De Pelikanen en HFC’15 en drank bij Vako. Dank voor de waardering!

HFC
VAKO
vv De Pelikanen
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Voetbalvereniging Peize winnaar fair play prijs 2015-2016
De Voetbalvereniging Peize is over het seizoen 2015-2016 het sportiefst van alle 98
donateur-voetbalverenigingen van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken gebleken. En daarmee winnen ze de jaarlijkse fair play prijs. Op de plekken
2 en 3 twee grote clubs uit de stad Groningen, te weten Oranje Nassau en Lycurgus. De
prijs is door bestuurslid Marc van der Haak op 9 oktober voorafgaand aan de wedstrijd
Peize - Groninger Boys uitgereikt. Een mooi moment zo aan het einde van de Week van
de Scheidsrechter.
Met het jaarlijks uitreiken van de fair play prijs willen we het belang van fair play en
respect benadrukken, sportief gedrag belonen en stimuleren. In heel district Noord
wordt hetzelfde puntensysteem gehanteerd. Alle teams van de vereniging in de
A-categorie worden in de berekeningen meegenomen. Gele en rode kaarten en
overige strafzaken worden meegenomen in de beoordeling. Douwe Boonstra van COVS
Drachten verricht dit vele werk, waarvoor dank!
Wij snappen ook wel dat clubs liever kampioen worden, maar hechten toch veel waarde
aan sportief gedrag. Zeker in het kader van alle discussies rondom het thema respect.
In het verleden wonnen achtereenvolgens Corenos, OKVC (2x), Poolster, SVMH, Loppersum, Eenrum, Glimmen, FC Grootegast, Niekerk en GSAVV Forward, ZFC Zuidlaren en De
Wilper Boys (2x). De top-15 is als volgt:
1. vv Peize
2. Oranje Nassau
3. Lycurgus
4. Godlinze
5. TLC
6. Gorecht
7. FC Grootegast
8. Stadspark
9. Niekerk
10. Leo Loon
11. Glimmen
12. Grijpskerk
13. OZW
14. Groen Geel
15. Pelikaan S

Marc reikt de prijs uit aan
Peize-voorzitter Harm Jan
Danker (links)

Ook zijn er bloemen
voor de dienstdoende
scheidsrechter Fledderus

Op www.covsgroningen.nl is de volledige lijst van al onze 98 donateurverenigingen te
vinden. De uitreiking op 9 oktober viel samen met de Week van de Scheidsrechter.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Gezocht: barmedewerkers…
In de samenwerking met GRC Groningen is één van onze tegenprestaties voor het
gebruik maken van de kantine dat we de donderdagavond verantwoordelijk zijn voor de
bardienst, op de avonden na dat GRC zelf activiteiten (zoals wedstrijden, kaartavonden)
heeft. Afgelopen jaren hebben we kunnen bouwen op Robert van Dorst en Alex Traa.
Alex is echter gestopt, omdat die de wekelijkse verplichting niet meer wilde en Robert
zou ook wel een tandje minder willen. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die zo
nu en dan een bardienst willen draaien!
Als we wat meer mensen hebben, kan er een rooster worden gemaakt, zodat je niet al te
vaal aan de beurt bent en we het met elkaar doet. Een enkeling heeft zich inmiddels bij
Robert gemeld. Ben jij de volgende? Mail dan naar covsgroningen@gmail.com of laat het
aan Robert weten.

Project videofeedback gaat
door, aanmelden kan weer
Met een eigen camera en een aanvullende
pilot met gps gaat ons project videofeedback
door. Je kunt je aanmelden bij Marc van der
Haak (covsgroningen@gmail.com). Bij het project volgt de camera je de hele wedstrijd en
krijg je na die tijd de opnames via een speciale
afgeschermde website te zien. Beelden zijn alleen voor eigen gebruik. Door naar jezelf te
kijken in jouw functie als (assistent) scheidsrechter, krijg je als het ware een spiegel voorgehouden. Een mooie kans om jezelf als scheidsrechter verder te ontwikkelen. Maak er
vooral gebruik van! Op www.covsgroningen.nl meer informatie over het hoe en het wat.

Lief-en-leed-pot voor alle trainende leden
De trainingsgroep heeft al sinds jaar en dag een spaarpotje van waar uit men bij ‘lief’ of
‘leed’ een attentie kan verzorgen. Denk aan zware blessures, geboortes, huwelijken et
cetera. Bovendien wordt uit dat potje aan het einde van het jaar een hapje en drankje
geregeld. Voor een heel seizoen bedraagt de inleg dertig euro.
Je kunt op de trainingsavonden je inleg contant kwijt bij Bert Kamstra. Het mag in kleine
porties of in één keer het hele bedrag. Maak je het liever over per bank dan kan dat op
NL51INGB0002544770 ten name van A. Kamstra in Groningen, onder vermelding van lief
en leed-pot. En nu hopen op veel ‘lief’ en weinig ‘leed’!
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Bouwe Elzinga overleden
Op 2 oktober is Bouwe Elzinga overleden. Bouwe was sinds korte tijd ernstig ziek. Hij is
62 jaar geworden. Bouwe werd lid van onze vereniging op 1 juni 1997 en was al snel als
vrijwilliger in touw achter de bar van het GRC-clubhuis. Hij floot zijn wedstrijden voor
de KNVB op recreatief niveau. Nadat hij terug naar Friesland verhuisde bleef hij lid, maar
zagen we hem niet meer op clubavonden. Hij ging als verenigingsscheidsrechter verder
met het leiden van wedstrijden in het Friese en bleef op afstand bij onze vereniging
betrokken. Zo produceerde hij afgelopen jaren vanuit zijn werk bij NEF grafisch in Kollum
de benodigde oorkondes voor jubilerende leden en fair play prijs winnaars.
We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe. Bouwe, bedankt voor je inzet voor onze
club en je trouwe lidmaatschap. Rust zacht.

Bouwe Elzinga (midden) in 2007
tijdens de kerstsoos

Ledenmutaties
We hebben de volgende nieuwe leden welkom mogen heten:
Abush ter Maat, Onnen
Khaled Mustafa, Groningen
Daan van Gulik, Groningen (ook lid COVS Drachten)
Sam Tyler, Assen
Mauricio Plat, Groningen
Johan Huisjes, Tolbert
Sander Oostwoud, Groningen
Jeffrey Wolthof, Kolham
De volgende personen hebben hun lidmaatschap opgezegd (met dank voor hun vaak
jarenlange trouwe steun):
Luuk Korhorn (gestopt)
Johan Hielkema (gestopt)
Simon Jager (wordt lid COVS Oldambt)
Bouwe Elzinga (overleden).
Martin Baar (Groningen) en Ben Drosten (Borger) zijn donateur geworden,
terwijl Gerard Vloedgraven zijn donateurschap heeft opgezegd.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Slagerij Menno Knot
De ambachtelijke slager die veel
meer in huis heeft dan alleen
vlees en vleeswaren

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

Slagerij Menno Knot
Aandacht voor lekker!
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Camminghastraat 22, 9162 EM Ballum
T (0519) 55 42 14
E info@eetcafedeboerderij.nl

ba
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chtelijke koekbakke
rij
75 jaar

KNOL’S KOEK

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

HOENDIEP 93
9718 TE GRONINGEN
TEL. 050 - 313 63 57
GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN
TEL. 050 - 312 62 66
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017
Het voetbalseizoen is al weer enige tijd geleden gestart met hier en daar wat ingrijpende
wijzigingen van de spelregels. Ook voor de rapporteurs een aangepaste wijze van
rapporteren, waaraan zowel scheidsrechters als rapporteurs moeten wennen. Gelukkig
heeft dat mensen er niet van weerhouden massaal mee te doen aan dit Johan Roeders
spelregelkampioenschap. De eerste zomerse ronde van het seizoen 2016-2017 telde
namelijk ruim 45 deelnemers, waarvan 28 lid of donateur zijn onze vereniging. Omdat
de wijzigingen van de spelregels hier en daar al waren behandeld en de eerste ronde
dus niet al te moeilijk was, is er nog een groot aantal personen, die alle vijf vragen goed
hebben beantwoord. De winnaar van de maandprijs maken we later bekend.
De antwoorden van ronde 1 waren: 1-C, 2-A, 3-A, 4-C en 5-D.
Op www.covsgroningen.nl staan alle vragen + antwoorden met enige toelichting. Dan
nu een dubbele ronde vragen, ook via de site te maken.
Ronde 2 (september 2016)
Vraag 1) Een aanvaller van partij A maakt binnen het strafschopgebied van partij B
hands. Een verdediger van partij B speelt de bal nu uit de toegekende vrije schop
richting de zijlijn, naar een medespeler. Doordat de verdediger de bal niet goed
raakt, verdwijnt de bal binnen het strafschopgebied
over de doellijn. De bal is daarbij buiten het strafschopgebied geweest. Wat beslist de scheidsrechter?
a.
Hij laat de vrije schop overnemen.
b.
Hij kent een hoekschop toe.
c.
Hij kent een doelschop toe.
d.
Hij kent een doelpunt of hoekschop toe.
Vraag 2) Een toeschouwer probeert binnen het doelgebied de bal tegen te houden,
die in het doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, maar deze verdwijnt toch in het doel.
Wat is de spelhervatting?
a.
Een aftrap na geldig doelpunt.
b.
Een doelschop.
c.
Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd.
d.
Een scheidsrechtersbal.
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Vraag 3) Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten van de bal een andere aanvaller plotseling hard schreeuwt. Wat beslist de scheidsrechter, indien de bal in het doel gaat?
a.
Hij keurt het doelpunt af en hervat met een directe vrije schop tegen de
schreeuwende aanvaller.
b.
Hij laat de strafschop overnemen en toont de schreeuwende aanvaller een gele
kaart.
c.
Hij keurt het doelpunt af, hervat met een indirecte vrije schop tegen de
schreeuwende aanvaller en toont deze de gele kaart.
d.
Hij laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.
Vraag 4) Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld
tegen een assistent-scheidsrechter. Hoe zal het spel hervat worden, nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de aanvaller een rode kaart heeft getoond?
a.
Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de
overtreding.
b.
Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de
bal was toen het spel werd onderbroken.
c.
Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.
d.
Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal
was toen het spel werd onderbroken.
Vraag 5) Een wisselspeler loopt van de spelersbank het speelveld in. In zijn eigen
strafschopgebied trapt hij een tegenstander. De
scheidsrechter heeft het trappen van de twaalfde
speler zien gebeuren. Hoe reageert hij?
a.
Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler
van het speelveld en hervat met een
scheidsrechtersbal.
b.
Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler
van het speelveld en hervat met een indirecte
vrije schop.
c.
Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler
van het speelveld en hervat met een strafschop.
d.
Hij onderbreekt het spel, geeft de wisselspeler
een waarschuwing en hervat met een
strafschop.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Sponsor
zoekt
vereniging
Beste club,
Is uw club dringend toe aan nieuwe tenues?
Is het ieder jaar weer een flinke opgave om de
begroting sluitend te krijgen?
En wilt u ook meer overzicht en gemak bij het bestellen
van uw sportartikelen?
Laten wij u dan een fantastisch aanbod doen!
Trots introduceren we het sponsorconcept van Sporthuis Winsum Teamwear.
Een riant aanbod, met behoud van de hoge kwaliteits- en leveringsstandaarden.
Sporthuis Winsum geeft haar sponsorbijdrage een flinke boost en biedt een
uniek bonussysteem voor extra sponsoring. Hoe meer sportartikelen de club
en de leden bestellen, hoe hoger de jaarlijkse sponsorbijdrage voor de club.
Met de nieuwe clublogin op onze website: www.sporthuiswinsum.nl en
ledenshop creëren we bovendien overzicht en gemak.
Uw club kan eenvoudig online bestellingen doen in de volledig
gepersonaliseerde clubpagina, waar u uw clublijn aan alle leden presenteert.
Zo wordt de uniformiteit van de vereniging gewaarborgd. U bestelt de benodigde artikelen en geeft gemakkelijk aan wat er bedrukt moet worden.
Ook de leden van uw club kunnen zelf clubitems aanschaffen, via de online
ledenshop. Denk aan een trainingsshirt, een extra paar kousen of een club tas
met logo. De ledenshop is handig voor de leden, maar vooral ook goed voor de
club. Want alle online bestellingen tellen mee in het bonussysteem en laten de
sponsorbijdrage oplopen.

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

Online bestellen

Bonussysteem voor
extra sponsoring

Online
ledenshop

Neem contact op!
Nieuwsgierig geworden? Informeer bij steenhuis@sporthuiswinsum.nl
of bel naar (06) 55 76 83 68 naar de mogelijkheden voor uw vereniging.
Meer informatie vindt u ook op www.sporthuiswinsum.nl.

INFORMEER BIJ
STEENHUIS@SPORTHUISWINSUM.NL
NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING
www.sporthuiswinsum.nl

Sponsort
uw
vereniging
SPO RT H UIS WINSUM

VOOR ALLE
GROTE MERKEN

3HOGE KORTINGEN
3GROTE VOORRAAD

Een opgave de begroting sluitend te krijgen?
Toe aan nieuwe tenues?
Gemakkelijk sportartikelen bestellen?

3HOGE KWALITEIT
3SNELLE LEVERING
3CLUBUNIFORMITEIT

Bel of mail:
Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist
steenhuis@sporthuiswinsum.nl
of (06) 55 76 83 68
VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM
NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING
steenhuis@sporthuiswinsum.nl
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We gaan meteen door met ronde 3 (oktober 2016):
Vraag 1) Een toeschouwer probeert binnen het doelgebied de bal tegen te houden,
die in het doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, maar deze verdwijnt toch in het doel.
Wat is de spelhervatting?
a.
Een aftrap na geldig doelpunt.
b.
Een doelschop.
c.
Een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd.
d.
Een scheidsrechtersbal.
Vraag 2) Een wedstrijd moet worden verlengd met een strafschoppenserie. Wat is er
bepaald omtrent de toss?
a.
De winnaar van de toss begint met het nemen van de eerste strafschop.
b.
De winnaar van de toss begint met het ‘ontvangen’ van de eerste strafschop.
c.
De winnaar van de eerste toss mag kiezen of zijn ploeg de eerste of tweede
strafschop neemt.
d.
De winnaar van de eerste toss mag kiezen op welk doel de strafschoppen
worden genomen.
Vraag 3) De scheidsrechter geeft een teken dat een hoekschop kan worden
genomen. Er staan twee medespelers bij de bal. Speler A probeert de tegenpartij te
misleiden door even de voet op de bal te zetten. De bal beweegt, maar gaat daarbij
niet uit het hoekschopgebied. Medespeler B loopt vervolgens snel met de bal aan de
voet richting doel en scoort. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a.
Hij kent het doelpunt toe.
b.
Hij keurt het doelpunt af omdat de bal niet duidelijk bewoog toen speler A met
de voet op de bal stond en laat de hoekschop overnemen.
c.
Hij keurt het doelpunt af omdat de bal niet uit het hoekschopgebied ging toen
speler A de bal het tikje gaf en laat het spel hervatten met een indirecte vrije
schop voor de tegenpartij vanuit het hoekschopgebied.
d.
Hij keurt het doelpunt af, toont beide spelers een gele kaart wegens misleiding
en hervat het spel met een scheidsrechtersbal bij het hoekschopgebied.
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Vraag 4) Bij het wegkoppen van een hoge voorzet komen twee verdedigers van team
A ter hoogte van de strafschopstip met de hoofden tegen elkaar en blijven op de
grond liggen. De scheidsrechter fluit onmiddellijk af en staat verzorging toe in het
speelveld. Hoe moet de scheidsrechter het spel voortzetten als de spelers na behandeling weer verder kunnen?
a.
Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer
terug in het speelveld.
b.
Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers met de hoofden tegen elkaar
kwamen. Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer
terug in het speelveld.
c.
De spelers mogen op het speelveld blijven en de scheidsrechter hervat het spel
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd
onderbroken.
d.
De spelers mogen op het speelveld blijven en de scheidsrechter hervat het spel
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers met de hoofden tegen
elkaar kwamen.
Vraag 5) Zonder het fluitsignaal van de scheidsrechter af te wachten, neemt een
speler een strafschop en de bal wordt door de doelverdediger tot hoekschop
verwerkt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a.
Hij laat de strafschop overnemen.
b.
Hij kent een hoekschop toe.
c.
Hij laat het team van de doelverdediger een indirecte vrije schop nemen vanaf
de strafschopstip.
d.
Hij toont de speler een gele kaart en laat het team van de doelverdediger een
indirecte vrije schop nemen vanaf de strafschopstip.
Succes met de vragen. Antwoorden graag voor 1 december sturen naar
klaassmithuq@gmail.com of per post naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert.
Deelnemen via
www.covsgroningen.nl kan
natuurlijk ook.
Klaas Smith

Wie volgt Bert Volders (links op de
foto) op als beste spelregelkenner
van onze vereniging?
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verbouwingen
Onderhoud
Renovatie
Interieurbouw
Nieuwbouw
Deuren, sloten en kozijnen
Verzekeringswerk
Overige werkzaamheden
info@gertzijlstra.nl | 06 18 424 116

www.gertzijlstra.nl

Gildeslager Teerling
De Vlijt 10b | Bedum
050-3014018
www.slagerijteerling.nl

Specialist in voordelig drukwerk!

Drukkerij, Boek, en Kantoorboekhandel
Haan-Bedum
Stationsweg 29, 9781 CG Bedum - T (050) 3012271 - E info@haan-bedum.nl

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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Samenwerking met fysiosportief voortgezet
Afgelopen zomer is de samenwerking met onze sportmedische partner Fysiosportief
geëvalueerd. Er is afgesproken deze samenwerking voort te zetten en leden de
mogelijkheid te blijven bieden met gunstige voorwaarden gebruik te maken van
de diensten van Fysiosportief. Dit behelst onder andere hun blessurespreekuur
(gratis en binnen 24 uur) en het met korting gebruik maken van hun sportmedische
fitnessruimtes aan de Vechtstraat en in de binnenstad. Verder is het de bedoeling dat
één van de fysiotherapeuten dit seizoen op een clubavond een korte presentatie over
blessurepreventie komt geven en daarbij in gesprek met de leden eventueel andere
wensen op gebied van sportmedische voorzieningen inventariseert. Wordt vervolgd
derhalve.

Sportmasseur Peter Sulmann ook dit seizoen beschikbaar
Ook dit seizoen is sportmasseur en fysiotherapeut Peter
Sulmann elke donderdagavond aanwezig op ons sportpark voor gratis behandeling en advies. Hij is er meestal
zo vanaf 19.30 – 22.00 uur. Hij is uiteraard ook beschikbaar voor niet-trainende leden.

Peter Sulmann

Trainingen door tot en met 15 december
De trainingen worden dit seizoen uitstekend bezocht, maar er kunnen altijd meer bij.
Kom dus ook op dinsdag en/of donderdagavond trainen van 20.00 – 21.15 uur op het
perfecte kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Bert en Henk verzorgen op kundige en enthousiaste wijze de training!

Diverse clubartikelen via website te bestellen
Zoals je ook op de voorlaatste pagina van dit blad kunt lezen, kun je op
www.covsgroningen.nl verschillende clubartikelen bestellen. Naast ons sportieve
kledingpakket (zie volgende pagina) hebben we onder andere KNVB- en COVSemblemen, handige notitiekaartjes, vaantjes voor de pupil van de week en paraplu’s met
verenigingslogo beschikbaar. Kijk op de site onder LEDEN/CLUBARTIKELEN.
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Kledinglijn nog steeds verkrijgbaar
Onze kledinglijn is nog steeds verkrijgbaar. Het Hummel-pakket bestaat uit een sporttas,
trainingspak, all weather jack, sweater, polo en T-shirt. En kost slechts honderd euro! Op
de afbeeldingen op deze pagina een indruk van het pakket. Bestellen kan via
www.covsgroningen.nl. Mogelijk wordt nog een korte broek aan het pakket toegevoegd,
maar zodra dat het geval is volgt daarover meer informatie. Inmiddels zijn er zo’n zestig
kledingpakketten gekocht. Overigens zijn alle items ook los verkrijgbaar. Het
kledingpakket is gerealiseerd in samenwerking met Sporthuis Winsum en mede mogelijk gemaakt door Dak Montage Noord, Hotel Ameland en John Schokker Makelaardij.

Bijeenkomst amateurconvenant FC in teken arbitrage
FC Groningen heeft via het zogenoemde amateurconvenant regelmatig contact met
ruim 200 voetbalverenigingen uit de regio. Ook onze vereniging is bij het convenant
aangesloten. Doel van het convenant is onder andere kennisdeling (sportmedisch,
trainingsmethoden) en relatiebeheer (vrijwilligersacties). Tijdens de drukbezochte kick
off bijeenkomst op 3 oktober in het Noordlease stadion stond (tijdens de Week van de
Scheidsrechter) de verenigingsarbitrage centraal. Ben Haverkort verzorgde een korte
inleiding en noemde zijn periode als scheidsrechter een verrijking voor het leven. Joost
Termeulen van de KNVB vertelde iets over wat de KNVB voor clubs kan betekenen. En in
één van de workshops ging onze eigen Jochem Kamphuis op enthousiaste wijze in op
de spelregels. Een uitstekende avond van het amateurconvenant!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Gratis naar FC Groningen?
Wil je een keer samen met iemand gratis naar een thuiswedstrijd van FC Groningen?
Dat kan, want onze vereniging heeft elke wedstrijd vier vrijkaarten. Deze worden eerlijk
verdeeld aan de hand van wat spelregels. Check daarvoor www.covsgroningen.nl.
Aanvragen kan via covsgroningen@gmail.com.

Geboortenieuws: Quinn Angelina
Op 28 augustus is Quinn Angelina geboren, dochter van Wouter Horst en zijn Erika.
We feliciteren hen met deze prachtige gezinsuitbreiding!

Weer nieuwe scheidsrechters voor Leo (Loon)
Op 30 september vond de tweede les van de pupillencursus plaats in de kantine van
onze donateurvereniging LEO in Loon. Thema’s als ‘volgen en positie kiezen’, ‘omgang
met weerstand’ en ‘onweer’ kregen dit keer de aandacht. Tevens werd er een leuke wedstrijd gefloten tussen LEO E1 en LEO E2 en maakten alle deelnemers de spelregeltoets.
Alle deelnemers wisten de toets en deelname aan de cursus met succes af te ronden en
ontvingen aan het einde van de avond (rond 21.00 uur) hun welverdiende certificaat en
bijbehorende badge. Daarmee is de zesde pupillencursus bij LEO inmiddels alweer een
feit. Daar mag de club trots op zijn.
Op de foto de nieuwe pupillenscheidsrechters van LEO bijeen, met ook onze eigen
Hobie Huizer als één van de begeleiders. Achterste rij v.l.n.r.: Hobie Huizer, Tim Dijkema
(D3), Thom Boersma (D2), Sybren Zijlstra (D4), Jop Wever (D1), Maarten Visser (D1), Björn
van Dalen. Voorste rij v.l.n.r.: Daniël Rats (D2), Tiemo Homan (D1), Vincent Kiewiet (C3),
Stijn Admiraal (C4), Lars Lemmen (D4).
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In de schijnwerpers….
In deze rubriek zetten we elke keer een lid
van onze vereniging kort in de schijnwerpers.
Zo leren we iedereen ook eens op een andere
manier kennen. Ook in deze rubriek?
Mail de redactie: covsgroningen@gmail.com.

Naam: Martina Boer
Leeftijd: 21 Jaar
Woonplaats: Beilen

Martina Boer

Beroep: Verzorgende IG
Favoriete stad: Barcelona, Londen
Vakantieland: Spanje
Beste boek, cd en/of film: Boeken van Heleen Vreeswijk
Kranten/tijdschriften: die lees ik niet
Favoriete website: Facebook (:
Andere hobby’s: Racefietsen, Fitness
Scheidsrechter vanaf: 2007, ik was 12/13 jaar

Eigen voetbalverleden: ik was keeper van VR1, bij FIT Boys Beilen
Scheidsrechter geworden omdat: Toen ik begon waren er te kort bij de club. Ik dacht
ach vooruit, laat ik het eens proberen. Spelletje zelf vind ik leuk. Leuke uitdaging voor
me zelf, goed voor zelfvertrouwen.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: tot vorig jaar bij de eigen club, dit word nu mijn
2e jaar voor de KNVB

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

21

KMP

a d v i e s
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Belastingen en aangiften
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Voorbeeld als scheidsrechter: Björn Kuipers
Trainen: dinsdag / donderdag bij de COVS, als dat niet lukt i.v.m. werk, dan zelf fietsen,
hardlopen en fitness
Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: vaker met de
speed ladder, is leuk Wat wil je verder nog kwijt?: niets

Seniorensoos: 2e maandag van de maand vaste prik
De leden van onze zogenoemde seniorensoos komen elke twee maandag van de maand
van 14.00 – 16.00 uur bijeen in het GRC-clubhuis. Al een aantal jaren vaste prik inmiddels.
Sluit je ook aan? Laat het even weten aan Garbrand Nienhuis of voorzitter Robert van
Dorst.

Vinger aan de pols bij onderzoeken kunstgras
Begin oktober was in een uitzending van ZEMBLA te zien dat er mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen optreden bij het gebruik van rubber korrels op kunstgrasvelden. Negentig procent van de kunstgras voetbalvelden maakt van dat soort rubber korrels gebruik.
Ook binnen de gemeente Groningen. De gemeente zal de noodzaak van maatregelen
nader onderzoeken en ook de KNVB verdiept zich nader in de materie. Check ook onze
site voor meer info. Uiteraard houden wij als vereniging vinger aan de pols!
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Van de bestuurstafel
Het seizoen 2016-2017 is in volle gang. De trainingen worden uitstekend bezocht, de
camera draait voor de videofeedback en de pubquiz zorgt voor leuke momenten. Ook
bestuurlijk zijn we volop bezig. Zo zijn de meeste activiteiten voor dit seizoen gepland,
zoals elders in dit blad te lezen. Eén van die activiteiten is het Sportweekend Ameland,
van 13-15 januari 2017. De aanmeldingen stromen al binnen en dus gaan we vol energie
voor de 19e keer naar Ameland. Ga je ook mee? Schrijf je dan nu in via de site. Op verzoek
van de Rotterdamse Scheidsrechtersvereniging hebben hun leden ook de mogelijkheid
aan te sluiten. Wellicht het begin van een mooie samenwerking en uitwisseling van
kennis en ervaringen!
Barmedewerkers
Zoals per mail al een aantal malen gecommuniceerd, zoeken we
extra mensen die zo nu en dan een bardienst willen draaien op de
donderdagavond. Lees ook onze oproep op pagina 12. Help jij mee?
Week van de Scheidsrechter
We complimenteren de clubs met alle leuke waardering tijdens de
Week van de Scheidsrechter. Wij vonden het een goed moment
het belang van fair play en respect weer eens onder de aandacht
te brengen. Door de fair play prijs 2015-2016 juist in die week
uit te reiken aan Peize én door een oproep tot een moment van
bezinning. Lees ook elders in dit blad.
COVS-structuurwijziging
De COVS-organisatie waarvan wij als grootste scheidsrechtersvereniging in Nederland deel van uitmaken staat voor een
ingrijpende structuurwijziging per 1 januari aanstaande. De
districtslaag wordt afgeschaft en er voor in de plaats komen een
aantal inhoudelijke landelijke commissies. De communicatie verloopt vanaf
1 januari rechtstreeks tussen het bestuur van COVS Nederland en de afzonderlijke
scheidsrechtersverenigingen. Een goede zaak. Heb je interesse in één van de landelijke
commissies je steentje bij te dragen? Check de oproep daartoe op onze site.
Binnenkort maken wij nader kennis met Jaap Hansen, die vanuit het Noorden deel
uitmaakt van het bestuur van COVS Nederland. Hij is de opvolger van Jan Kemkers,
die in juni afscheid heeft genomen. In november nemen we afscheid van het huidige
districtsbestuur van COVS Noord, onder leiding van onze eigen Jan Ensing. Zij hebben
in een moeilijke tijd met enorme inzet gestreden voor de voetbalarbitrage en daarvoor
verdienen zij alle waardering en dank!
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Signaal KNVB over zorgen
De KNVB heeft de laatste jaren veel zaken rondom de organisatie van de
voetbalarbitrage veranderd. Andere werkwijzen, nieuwe mensen aan het roer. We staan
positief ten opzichte van de professionaliseringslag van de KNVB, maar maken ons ook
ernstig zorgen of er voldoende stilgestaan wordt bij het feit dat men met vrijwilligers /
amateursporters te maken heeft. Ook zullen we nadrukkelijk de vinger aan de pols
houden of men de scheidsrechters op de juiste wijze en voldoende blijft faciliteren bij
het uitoefenen van onze mooie hobby. Wij hebben COVS Nederland en de KNVB per
brief enkele zorgen kenbaar gemaakt en opgeroepen hier aandacht voor te hebben. Zie
ook onze site. We gaan hierover ook nader in gesprek, met als gemeenschappelijk doel
een kwalitatief goed scheidsrechterskorps en tevreden vrijwilligers!
Punten die we onder andere hebben aangekaart zijn de verplichte eigen bijdrage voor
deelname aan de SO II en SO III, het niet vergoeden van reiskosten voor allerlei bijeenkomsten, het steeds meer in Zeist houden van testen/toetsen en bijeenkomsten (vaak
ook nog overdag en doordeweeks), en het niet beschikbaar stellen van kleding in de
hogere klassen. Ook de op een aantal locaties zeer matige invulling van de startbijeenkomsten aan het begin van dit seizoen hebben we aangekaart. Tot slot maken we ons
zorgen over de rol van de COVS als samenwerkingspartner van de KNVB. We houden je
op de hoogte.
Tot binnenkort?
Je ziet, we zijn op vele fronten volop bezig met de belangen van de voetbalarbitrage.
We hopen je te zien bij de grote clubavond in november en/of bij de trainingen op de
dinsdag en donderdag.
Marcel Bellinga, secretaris
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In de schijnwerpers….
In deze rubriek zetten we elke keer een lid
van onze vereniging kort in de schijnwerpers.
Zo leren we iedereen ook eens op een andere
manier kennen. Ook in deze rubriek?
Mail de redactie: covsgroningen@gmail.com.

Naam: Sam Tyler
Leeftijd: 19 jaar
Woonplaats: Assen

Sam Tyler

Burgerlijke staat: Ongehuwd

Beroep: Student. Daarnaast in de weekenden werkzaam in de horeca
Favoriete stad: Barcelona
Vakantieland: España!!
Beste boek, cd en/of film: The Damned United
Kranten/tijdschriften: Voetbal International
Favoriete website: Mijn Officialportal!
Andere hobby’s: Naast mijn hobby als scheidsrechter vind ik het erg leuk om
voetbaltraining te geven bij ACV, de club waar ik begonnen ben als scheidsrechter.
Daarnaast werk ik in de weekenden in de keuken van een restaurant in Assen, wat ik
inmiddels bijna 2 jaar doe.
Scheidsrechter vanaf: In 2008 ben ik begonnen met het fluiten van pupillenwedstrijden bij ACV. Vanaf 2010 wedstrijden op groot veld en op 5 september 2015 mijn
‘debuut’ gemaakt als KNVB scheidsrechter.
Eigen voetbalverleden: Naast het fluiten bij ACV heb ik hier ook jarenlang met veel
plezier gevoetbald. Ik heb van de D’s tot de A’s gekeept bij verschillende selectie- en niet
selectie teams.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Scheidsrechter geworden omdat: Heel toevallig eigenlijk. Mijn broertjes voetbalteam
had op een zaterdagochtend geen scheidsrechter en er was eigenlijk niemand die wilde
fluiten. Ik heb een bal en een fluit gehaald en ben het veld opgestapt als scheidsrechter.
Zonder dat ik de regels kende floot ik deze wedstrijd tot een goed einde.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: In september 2015 ben ik begonnen met fluiten
voor de KNVB. Ik ben begonnen in de startgroep voor het fluiten van jeugdwedstrijden
en heb het geluk gehad dat ik al vrij snel daarna kon doorstromen naar zaterdag groep
23, waar ik erg leuke wedstrijden heb mogen fluiten. In april 2016 heb ik mijn ‘seniorendebuut’ mogen maken bij de wedstrijd VIOD1–VCR1. Inmiddels zit ik in groep ZASF en
fluit ik wedstrijden in de 3e klasse en reserve hoofdklasse.
Voorbeeld als scheidsrechter: Björn Kuipers
Wedstrijdvoorbereiding: Zodra ik de aanstelling heb gekregen, probeer ik zo veel
mogelijk te weten te komen over de teams. Ik doe dit door bijvoorbeeld wedstrijdverslagen door te lezen en statistieken te bekijken op voetbalnoord.nl. Op de wedstrijddag
zelf is uit ervaring gebleken dat het checken van je sporttas en een goede warming-up
erg belangrijk is!! ;)
Trainen: In principe iedere dinsdag- en donderdagavond!
Wat wil je verder nog kwijt?: Dit seizoen is mijn eerste seizoen bij de COVS en het
bevalt me enorm! Het is leuk om te zien dat iedere scheidsrechter, ongeacht niveau en
leeftijd, kan deelnemen aan leuke en goede trainingen!
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Ontwikkeling nieuw rapportagesysteem:
enquête onder alle scheidsrechters
Zoals we eerder schreven, werkt de KNVB aan de ontwikkeling van een nieuw
rapportagesysteem voor scheidsrechters. Een goede zaak denken wij, omdat het
huidige systeem op meerdere punten niet (meer) voldoet. Bij de ontwikkeling is een
klankbordgroep betrokken, waarin ook leden van de COVS zitting hebben. Zij doen ook
verslag, via de site en facebook van de COVS: www.covs.nl.
Bij de ontwikkeling van een nieuw systeem wil men gebruik maken van de sterke
punten van het huidige systeem, en tegelijk afscheid nemen van de tekortkomingen.
De focus moet daarbij minder op het negatieve komen. Om alle scheidsrechters zoveel
mogelijk mee te krijgen in de ontwikkeling, komt er een enquête onder alle circa 5500
KNVB-scheidsrechters. In eerste instantie zal die gaan over de ervaringen met de huidige
systematiek en de wensen voor de toekomst. Wij roepen iedereen op t.z.t. deze enquête
in te vullen!
Doel is om in de toekomst de juiste scheidsrechter bij de juiste wedstrijd te krijgen.
Het gaat naast beoordelen/rapporteren ook steeds meer om de ontwikkeling van de
scheidsrechter, het beter kunnen worden. Ieder op zijn manier en in zijn eigen tempo.
Rapportage en opleiden worden daarom twee verschillende speerpunten.
Wij volgen de ontwikkelingen met grote interesse en houden uiteraard vinger aan de
pols.

Danny Kempinga naar talententraject betaald voetbal
Begin oktober is ons lid Danny Kempinga per direct als assistent-scheidsrechter
toegevoegd aan het talententraject betaald voetbal. Een mooie stap, die Danny dik
verdiend heeft. Van harte gefeliciteerd en veel succes!

Danny Kempinga

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Actiejaar Fonds Gehandicaptensport loopt naar het einde
Met de naderende winter loopt het actiejaar voor Fonds Gehandicaptensport ook naar
het einde. Rondom de grote clubavond in november zullen we nog een ander doen om
geld voor dit goede doel in te zamelen en er staat nog een (online) veiling in de planning, met onder andere een gesigneerd shirt van Björn Kuipers voor de hoogste bieder.
Eerder dit jaar werd er tijdens de collecteweek, rondom het NK veldvoetbal, door de
afdracht van twee euro per verkocht kledingpakket, via de fietsactie van Robert de Wit
en de SMS-actie al zo’n 2600 euro ingezameld.
Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten, ongeacht of je nu een handicap hebt of
niet. En daarom zamelen we dit jaar geld in. Niemand buitenspel!

Wil jij ook een klein steentje bijdragen?
SMS dan NIEMAND BUITENSPEL
naar nummer 4333 en doneer zo
eenmalig 2 euro aan
Fonds Gehandicaptensport.
Gewoon doen!
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Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel

HaaninBedum

Kopieren, printen, inbinden en lamineren:
ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.
Meer informatie:
info@haan-bedum.nl - www.haan-bedum.nl

A4 of A3 (full color) prints
Enkelzijdig of dubbelzijdig
Tot 300 grams papier
Stickers
A5 of A4 boekjes
Diverse afwerkingsmogelijkheden

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!

Drenthe

tours

Comfortabel en veilig naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN
SPORTREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

Bel voor info 0592-409905 A.H.G. Fokkerstraat 32, 9403 AP ASSEN
www.drenthetours.nl
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Spuitbus
Column door Principaul
In een vorig leven liep ik ooit eens in een godverlaten dorpje ergens in Friesland te kijken
naar van alles en nog wat. Ik was de weg kwijt, jawel, toen een man in scootmobiel mij
sputterend de weg kon wijzen naar de plaatselijke voetbalclub. In fucking Ternaard.
Vrijdag had ik nog zó zin om na een week alcoholinname weer eens te sporten, maar
eenmaal aangekomen kwamen onwillekeurig de negatieve gedachtes opzetten. De
cursusleider van de BOS had toch nooit verteld dat dit zou kunnen gebeuren. Alsof ze je
een Porsche beloven en je thuiskomt met een Suzuki Alto.
Toen ik het sportpark opliep verbaasde me eigenlijk al niets meer. De kunstarm van
de voorzitter, het gebrek aan Nederlands pratende mensen. Eigenlijk is het totaal
willekeurig om iets te zeggen over Arabisch sprekende mannen, want in Friesland lijkt
het soms ook net alsof integratie slechts een schitterend woord is. Meneer was ook nog
voorzitter van de kaatsbond, meer hoef ik denk ik niet te zeggen.
Na een aantal gewillige handrukken, ben immers netjes door mama opgevoed, wees
de voorzitter mij naar een veld dat direct tegen een dijk aanlag. Het 2e voetbalelftal. Of
nou, voetbal, het leek meer of ze eigenlijk geen idee hadden welke sport ze uitoefenden,
maar laten we aannemen dat meneer kunstarm gelijk had. Uit verveling en frustratie
over de niet te volgen gesprekken keek ik naar het voetbalspel, en verbaasde ik me over
het iele, witte ventje dat tussen de jongens doorliep alsof hij doorlopend aan de diarree
zat.
Hij had, net als de échte scheidsrechters bij Ajax, een spuitbus bij zijn lijf bungelen. Het
was er echt eentje, want baardgroei had hij niet en er stond Arag op. Tijdens een vrije
trap zat hij te prutsen met dat ding alsof je een universitaire opleiding nodig hebt voor
een normale, goede cirkel. Eigenlijk zag hij er een beetje uit als ik vroeger, maar dan wit.
Mama zei dat bij m’n geboorde de gynaecoloog dacht dat ik een Turkse vader had.
De wedstrijd zelf was niks aan. Het enige opwindende was de passencontrole, toen net
ingevoerd, waar iedereen grapjes begon te maken die nu nog steeds gemaakt worden.
Expres sprak ik de enige buitenlands klinkende verkeerd uit. Dat doet immers iedereen
in Friesland en ik vond het wel zo netjes om me aan te passen aan de gedragsregels.
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Terug in de bestuurskamer zat daar weer die jongen, nog steeds klein en iel, met een
flesje oranje Extran. Nu krijgt een normaal mens een spontane hartaanval van het
suikerpercentage, maar ik vond het niet onverstandig dat hij probeerde wat calorieën
naar binnen te werken. Natuurlijk vroeg ik naar de spuitbus. ‘Wat probeer je daar mee uit
te stralen jongen, is dat niet wat overdreven voor dit niveau?’
Natuurlijk, zoals bijna iedere scheidsrechter, verviel hij in de verdediging. Waar ik de
gedachte vandaan haalde en dat dit paste bij zijn route naar de top. Nu heb ik dat in mijn
kleine scheidsrechtersloopbaan vaker gehoord, en ze net zo vaak zien sneuvelen, maar
deze jongen keek erbij alsof de Paus zelf een sacrament aan het voorlezen was. Maar dan
dus met die spuitbus als hulpmiddel, in plaats van die malle staf in Vaticaanstad.
Zoals zo vaak begon ik maar wat te zuchten. Misplaatste bewijsdrang begint te wennen,
het komt ook op alle niveaus voor trouwens. Ik gaf hem een hand, wenste hem succes
en probeerde zo snel als mogelijk de plichtplegingen te doorlopen. Dat ging gesmeerd.
Totdat ik dus ineens die plastic hand te pakken had. Shit! De voorzitter keek verbaasd
naar zijn kunstarm, die natuurlijk niet bewoog. Het Friese gebral in de bestuurskamer
verstomde, onmiddellijk keek iedereen naar mijn ongemakkelijke houding. Met een
rood hoofd en snelle tred verliet ik het gebouw, het sportpark, dat fucking Ternaard. Wat
een vreselijke zaterdag.
Een week later kreeg ik een brief van de KNVB. Er was een melding binnen gekomen dat
ik geen passencontrole had gedaan, dit was een waarschuwing om dat nooit meer te
laten gebeuren: schorsing zou anders volgen. Een verbaasd telefoongesprek volgde. De
melding was gedaan door een lid van Ternaard. Spuitbusboy wilde nog een appeltje met
me schillen.
Mi no lobi. Ik was al binnen.
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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
Freek Vandeursen
Valley Dusink
Klaas Mulder
Henk Renken
Jan Kamps
Felix Nordhauzen
Martin Schipper
Truus Visser

Klaas Smith
Schilderbedrijf Cleveringa
Eddy en Marjan Kamphuis
Jacob Hettinga
Metis cnc draai- en freeswerk
Bert Kamstra
G.R.C. Groningen
John Schokker Makelaardij

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.

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
KNVB-scheidsrechtersembleem
Embleem vereniging
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks)
Vaantje Pupil van de Week
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo
Paraplu, zwart met verenigingslogo
Kledingpakket

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

€ 2,50
€ 2,50
€ 1,€ 5,€ 1,€ 5,€ 10,€ 100,-

....................................
Doelpunt
min. nr.

min.

min. nr.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf

min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

...................................

rugnr./naam

code

min.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf

min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

rugnr./naam
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Column

Tiamo

Want ik houd nog van het echte voetballeven…
Na een drie weken durende vakantie met een korte tussenstop in Zürich
diep in september, kreeg ik weer een paar aanstellingen. Het was verrassend om landelijk vrouwen zaterdag te mogen fluiten. Allang geen
student meer. Ik moest wel wennen als een oude bok tussen die hitsige
ontgroende reeën. De een nog meer opgewonden dan de ander. Ik kon
deze bloedmooie meiden niet goed bijbenen, laat staan bespringen. Het
bier vloeide rijkelijk en op de bar werd gedanst.
Een week later hoofdklasse. En ondanks mijn afscheid als potentiële topscheidsrechter in ruil voor vrijuit fluiten met veel plezier, werd ik uitgebreid
beoordeeld met een rapport. Nooit gedegradeerd. Wel 1x gepromoveerd.
En dat was voor mij ruim voldoende. Dus aan mijn carrière geen polonaise.
Ik kreeg bijna de smaak van het betaalde voetbal te pakken toen ik mij
voorbereidde op de volgende match. Eerst het verslag van de coach van
een winnend team gelezen. Namen als Frank Rijkaard, Marco van Basten
en Johan Cruijff passeerden de revue. Hij had het over de Hollandse school
en totaalvoetbal. En de competitie-indeling loog er ook niet om. PSV,
Ajax en AZ. Foutje, bedankt? Heb ik een dubbelganger? Dit is toch niet
normaal!?
Afgelopen week belde de FIFA mijn vrouw op met de mededeling dat zij
mij graag wilden hebben als voorzitter van de commissie sportmedische
zaken. Ik stamelde: zeg dat het om een reanimatie gaat. Want ik houd nog
van het echte voetballeven!
Tiamo
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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

