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Dé Sportspeciaalzaak van Groningen
Sporthuis Winsum is gevestigd in Winsum,
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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 oktober. Uw
bijdragen kunt u tot 1 oktober aanstaande naar het
redactieadres sturen/mailen.

Het WK voetbal in Rusland is achter de
rug. En hoewel het voetbal niet altijd even
aantrekkelijk was, wereldsterren als Messi
en Ronaldo het niet echt konden maken én
Oranje überhaupt niet meedeed, was het
toch een bijzonder toernooi. Voor het eerst
werd er gewerkt met de videoscheidsrechter.
De VAR. Bedoeld om het wedstrijdverloop
zo eerlijk mogelijk te maken door eventuele
cruciale fouten van de scheidsrechter meteen
te kunnen corrigeren. Een goede ontwikkeling!
Dat alle begin moeilijk is zagen we ook met
de VAR. Wanneer moet de VAR nu wel en
niet ingrijpen? Wat beslist de scheidsrechter
uiteindelijk? En helaas ook met VAR zag je
soms cruciale fouten, tot in de finale aan toe.
Pessimisten riepen meteen op om de VAR
weer af te schaffen. Ze gaan daarmee volgens
ons voorbij aan de mogelijkheden van een
VAR om het spel echt eerlijker te maken.
Natuurlijk moet er goed geëvalueerd worden.
Moet je duidelijke afspraken maken over
op welke momenten de VAR mag of moet
ingrijpen. Misschien moet je de teams wel
eenmaal per helft de gelegenheid geven
de VAR te laten kijken. En natuurlijk moet je
zorgen voor geschikte, goed opgeleide en
gefaciliteerde mensen voor de functie van
VAR. Het kan voor nog meer begrip zorgen.
Maar wat ons betreft is de VAR een niet weg
te denken onderdeel van de arbitrage op het
professionele niveau.

Bij de voorpagina: Tijdens de jaarvergadering werd voor 265 jaar lidmaatschap gehuldigd. Van links
naar rechts Simon Schuil, Jannes Mulder, Henk Renken, Garbrand Nienhuis, Roel Bellinga, John ten
Cate en Bert Volders (foto: Wouter Horst).

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verenigingskalender 2018
Dinsdag 04 september
Eerste dinsdagtraining, 20.00 uur
Donderdag 06 september
Training, 20.00 uur
Maandag 10 september
Seniorensoos, 14.00 uur (GRC-clubhuis)
Donderdag 20 september
Pubquiz, 21.45 uur (GRC-clubhuis)
Maandag 08 oktober
Seniorensoos, 14.00 uur (GRC-clubhuis)
Za-za 6-14 oktober
Week van de Scheidsrechter
Donderdag 18 oktober
Pubquiz, 14.00 uur (GRC-clubhuis)
Maandag 29 oktober
Grote clubavond met Danny Makkelie,
20.00 – 22.00 uur (locatie volgt)

Maandag 12 november
Seniorensoos, 14.00 uur (GRC-clubhuis)
Donderdag 22 november
Pubquiz, 21.45 uur (GRC-clubhuis)
Maandag 10 december
Seniorensoos, 14.00 uur (GRC-clubhuis)
Donderdag 13 december
Pubquiz, 21.45 uur (GRC-clubhuis)
Donderdag 20 december
Laatste training 2018! 20.00 uur
Vrij-zo 4-6 januari
Sportweekend Ameland 2019!
Vrijdag 11 januari
Nieuwjaarsinstuif, 19.00 uur (GRC)
Maandag 11 februari
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Maandag 25 maart
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Trainingen
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 en Bert Kamstra. Op donderdagavond is van circa 19.30 –
21.45 uur sportmasseur en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig en voor
leden gratis beschikbaar. In augustus wordt alleen op donderdagavond getraind.

Danny Makkelie 29 oktober centrale gast op grote
clubavond
Danny Makkelie is op maandag 29 oktober de gastspreker tijdens de grote clubavond
in Groningen. Danny zal uiteraard vertellen over zijn ervaringen als videoscheidsrechter
tijdens het WK voetbal, maar daarnaast ook putten uit zijn belevenissen als
internationaal voetbalscheidsrechter. Lees er alles over op pagina 5.

Ruim dertig leden promoveren
Het is ruim dertig leden gelukt om promotie te maken als scheidsrechter. Blader voor een
overzicht naar pagina 6 en verder.

Jaarvergadering: voor 265 jaar aan jubilea
De jaarvergadering in maart stond in het teken van de nodige jubilarissen. Zo werden
vier leden gehuldigd voor elk 50 jaar trouw lidmaatschap. Een impressie kun je lezen vanaf
pagina 11.
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Zomertrainingen niet meer weg te denken faciliteit
Net als voorgaande jaren kan er ook deze zomer volop worden doorgetraind bij onze
vereniging. Na een korte stop in juni werden in juli de zomertrainingen gestart. In juli
en augustus kan er elke donderdag gewoon worden getraind, van 20.00 – 21.15 uur op
het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn. Hulde voor de trainers Henk Steenhuis
en Bert Kamstra, die het hele jaar
voor ons klaar staan!
Op 26 juli was er sprake van
een echte zomertraining, toen
zelfs tijdens de training de
temperatuur nog rond de dertig
graden schommelde. Desondanks
werd er op verstandige manier
lekker getraind. En na afloop
kon iedereen genieten van een
verfrissend en gratis ijsje!
Vanaf september kan er ook
weer op de dinsdag worden
getraind. Inmiddels is in overleg
tussen alle sportparkgebruikers
het trainingsrooster voor het
seizoen 2018-2019 vastgesteld.
Voor onze vereniging verandert
er niets. Er kan elke dinsdag en
donderdag worden getraind,
van 20.00 – 21.15 uur, op
kunstgras (opnieuw veld 8). Zien
we jou ook snel op het veld?

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Bierteam wint pubquiz en gaat dit seizoen de quiz leiden
Tijdens de geslaagde afsluitende avond van de trainingsgroep op 24 mei heeft het
bierteam de pubquiz 2017-2018 gewonnen. Na 8 rondes bleken zij de meeste punten te
hebben verzameld. Wouter Wiersma, Paul Lips en Meine Groefsema namen de prijzen
(mooie sportboeken) blij in ontvangst. Heren, van harte! We willen bovendien graag
Carim Mesbah en Bart Pleiter bedanken voor het leiden van de pubquiz. Het is een echte
uitdaging om elke maand weer een reeks afwisselende vragen te bedenken. Hulde!
Paul en Wouter hebben inmiddels enthousiast aangegeven dit nieuwe seizoen als
quizmasters te willen fungeren. We zijn benieuwd naar de vragen die zij ons gaan
voorschotelen. De pubquiz is op 20 september, 18 oktober, 22 november, 13 december,
21 februari, 22 maart, 18 april en 23 mei. Telkens in het GRC-clubhuis, om 21.45 uur (na de
training). Be there!

Het winnende
bierteam, met v.l.n.r.
Wouter, Meine en Paul

Bourgondisch buffet trainingsgroep zeer geslaagd
Zo’n veertig leden genoten op 24 mei in het sportcafé op de Zernikecampus van een
uitgebreid Bourgondisch buffet. In het heerlijke weer was de sfeer zeer ongedwongen.
De afsluitende pubquiz (zie boven) zorgde bovendien voor de nodige hilariteit.
Deze afsluitende avond werd georganiseerd vanuit de lief-en-leedpot. Hieruit worden
ook attenties geregeld voor bijvoorbeeld langdurig geblesseerden en bij vrolijker
gebeurtenissen als bruiloften en geboortes. De inleg is 30 euro per jaar en Roel Bellinga
beheert de pot. Je mag elke week een euro inleggen, maar kunt het ook overmaken op
rekeningnummer NL34INGB0001431031 t.a.v. R. Bellinga, onder vermelding van:
lief-en-leed-pot COVS. Wil je meedoen, laat dit dan even weten aan Roel:
familiebellinga@gmail.com.
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Rund- en lamsvlees van eigen boerderij
en streekproducten.

Verbouwingen
Onderhoud
Renovatie
Interieurbouw
Nieuwbouw
Deuren, sloten en kozijnen
Verzekeringswerk
Overige werkzaamheden
info@gertzijlstra.nl | 06 18 424 116

www.gertzijlstra.nl

Bezoekadressen
Ampèrelaan 11
9207 AM Drachten
Grondzijl 12
9731 DG Groningen

De Haan Westerhoff is een begrip
op het gebied van zonwering.
Met meer dan 50 jaar ervaring
weten we bij De Haan Westerhoff
alles over
binnen- en buitenzonwering.

Kleine Dreef 59-B
5504 LG Veldhoven

Telefoonnummers
Drachten
0512 35 13 33
Groningen
050 541 00 75
Veldhoven
040 820 00 68

* Tuinaanleg
* Onderhoud
* Renovatie
J.S. van Bruggen

* Bestrating
Tel. 0592 - 613 509
Mob. 06 - 15142762

Linda Hoekzema
Ommelanderdrift 43
9781 LB BEDUM
Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl
info@administratiekantoor-balanz.nl

DeAftrap

Jaargang 38, nummer 2 (juli/augustus 2018)

Danny Makkelie te gast op grote clubavond 29 oktober
De grote clubavond is dit jaar op maandag 29 oktober, vanaf 20.00 uur. De locatie (in
Groningen) maken we later via www.covsgroningen.nl bekend. Hoofdgast is niemand
minder dan Danny Makkelie. Niet alleen één van de beste Nederlandse scheidsrechters
van dit moment, maar bovendien als videoscheidsrechter actief bij het voorbije WK
voetbal. En hoe! We zijn zeer vereerd dat Danny 29 oktober onze gast is.
Danny zal uiteraard ingaan op het fenomeen ‘VAR’ en op zijn ervaringen tijdens het WK.
Maar hij kan ook putten uit zijn talrijke ervaringen als internationaal topscheidsrechter.
Met ongetwijfeld de nodige praktische tips voor de ambitieuze jonge scheids én gebruik
makend van leerzame en interessante beelden. Kortom, een avond die je niet mag
missen!
De clubavond wordt op 29 oktober van 20.00 – 22.00 uur gehouden. We ontvangen je
graag vanaf 19.30 uur. De locatie maken we later via site en social media bekend.
Danny Makkelie startte met fluiten op 10-jarige leeftijd bij de pupillen. Op 16-jarige
leeftijd werd hij gediplomeerd KNVB-scheidsrechter in het amateurvoetbal bij de
senioren. In december 2005 maakte hij op 22-jarige leeftijd zijn debuut in het betaalde
voetbal bij de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Stormvogels Telstar in de Eerste divisie.
En in november 2009 volgde op 26-jarige leeftijd zijn debuut in de eredivisie bij de
wedstrijd Heracles Almelo tegen Sparta Rotterdam. Inmiddels is de 35-jarige Danny
één van de beste scheidsrechters in Nederland en wordt hij internationaal als opvolger
gezien van Björn Kuipers.

Danny Makkelie
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Ruim dertig leden maken promotie
Medio juni werden ze bekend gemaakt, de groepsindeling van alle scheidsrechters
en assistent-scheidsrechters voor het seizoen 2018-2019. En dus weten we wie er zijn
gepromoveerd en welke sportvrienden zich hebben kunnen handhaven. We willen
iedereen feliciteren met een mooi en sportief seizoen. Of je nou bent gepromoveerd of
niet. Moet je een stapje terug doen, laat dan komend seizoen zien wat je waard bent!
Onderstaand een overzicht van alle leden van onze vereniging die zijn gepromoveerd.
Het lukte ruim dertig leden. We zijn trots op jullie! Ben je wel gepromoveerd, maar sta je
er niet tussen? Laat het ons dan even weten op covsgroningen@gmail.com. Van harte!
Naar Talententraject
betaald voetbal
Wouter Wiersma
Victor Ris

Naar groep E
Bryan Huizinga
Sam Tyler
Mauricio Plat

Naar groep H
Hasse Aartsen
Edwin Beekhuis
Meine Groefsema

Naar groep A
assistent-scheidsrechters
Chieljan Veen

Naar groep F
Sander Oostwoud
Jaap Woering
Jules Michel Ndjialeu
Wouter Bouw
Naar groep G
Otmar Schoonderwoerd
Alex Vegter
Ralph Krijgsheld
Jasper Wiersema
Jeffrey Wolthof
Jaimie Apol

Naar groep Jeugd B
Jeffrey Wolthof
Sijbren Wijnja
Wouter van de Kolk

Naar groep C
Jan-Willem Bouw
Naar groep C
assistent-scheidsrechters
Kylian Jousma
Johan Wenting
Dennis Brondijk
Naar groep D
Richard Groenewegen
Martin Baar (donateur)

Otmar Schoonderwoerd
promoveert naar groep G
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Naar groep Jeugd D
Mark Smit
Sander Verhoef
Martin de Vries
Naar groep Jeugd E
Jacob Wijnstra

Schoon Installaties Bedum
van Speijkstraat 18, 9781 BP Bedum - 06 - 23 33 26 39

www.schoon-installaties.nl

SCHOLTENS

Z A K E L I J K E A S S U R A N T I Ë N B.V .

MKB VERZEKERINGEN

&

JAKOB ROORDA

x
x
x
x
x

Dakbedekking
Zinkwerk
Onderhoud
Renovatie
Nieuwbouw

Tel 050-2600008
www.dakmontagenoord.nl

Apotheker Groenteen Fruithandel b.v.
GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET
UW DETAILLIST
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Teleurstelling
Helaas moet een aantal scheidsrechters ook een stapje terug doen. Al dan niet terecht
is dat een zure appel en enorme teleurstelling. We hebben meerdere signalen gekregen
dat leden de manier van communiceren van vooral een degradatie laat (onverwacht)
en onpersoonlijk vinden. Wij delen die mening en hebben dat bij COVS Nederland
ook aangekaart. Het heeft in onze ogen mede te maken met het ondoorzichtige
rapportagesysteem en het communiceren van tussentijdse ranglijsten die niet zoveel
zeggen. We zullen hier kritisch op blijven en het bespreekbaar maken bij COVS en KNVB.

Sam Tyler gaat naar groep E

Jan-Willem Bouw fluit komend
seizoen in groep C

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

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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De Herberg Ameland
Reeweg 28,
9163 GV Nes
0519 542 638
www.deherbergameland.nl
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Algemene Verordening Persoonsgevens ook voor onze
vereniging van kracht
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in
werking getreden. Deze wet schrijft vrij strikt voor wat je als vereniging wel en niet
mag doen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens en als het gaat om de
privacy van personen. Onze vereniging is zich er al jaren van bewust dat er zorgvuldig
met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie om moet worden gegaan. Dat
vinden wij normaal. Toch noopt de nieuwe wetgeving ook ons tot het aanscherpen van
het beleid en het nemen van enkele maatregelen. Dat hebben we inmiddels grotendeels
gedaan. Daarmee zijn jouw persoonsgegevens op een goede en veilige manier geborgd
en gaan we zorgvuldig om met die gegevens en jouw privacy.
Onderdeel van de AVG is dat leden nadrukkelijk toestemming moeten geven voor het
verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Dan gaat het niet alleen
om bijvoorbeeld je adres, mail of telefoonnummer, maar ook om foto’s waar je op
staat. Sinds 25 mei vragen wij nieuwe leden bij aanmelding om toestemming tot het
verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Dit doen we door hen te
vragen akkoord te gaan met ons privacystatement en ons beleid persoonsgegevens. In
het verwerken en beveiligen van informatie hebben we bovendien enkele werkwijzen
aangepast. Hiermee voldoen we niet alleen aan ons aangescherpte statement/beleid,
maar ook aan de AVG per 25 mei 2018.
Ook alle huidige leden moeten volgens de AVG formeel toestemming geven voor het
verwerken van hun persoonsgegevens. Dat is uiteraard niet zomaar geregeld. Op de
volgende pagina staat de toestemmingsverklaring afgebeeld. We willen je vragen deze
uit te knippen, in te vullen en te ondertekenen. Je kunt de verklaring vervolgens aan
onze secretaris geven of sturen (postbus 6039, 9702 HA Groningen) of inscannen en
mailen naar covsgroningen@gmail.com. Alvast bedankt!
Overigens, onze privacystatement en beleid persoonsgegevens kun je vinden op
www.covsgroningen.nl , onder ‘contact’.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Toestemmingsverklaring persoonsgegevens
We verzoeken alle leden om onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen.
Je kunt het formulier inleveren bij secretaris Marcel Bellinga, inscannen en mailen naar
covsgroningen@gmail.com of per post naar Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken, postbus 6039, 9702 HA Groningen. Graag voor 15 september 2018. Alvast
bedankt!


Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken is het nodig dat we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en
gebruiken. Uiteraard doen we dit op een zorgvuldige wijze, waarbij we de wet
(de algemene verordening persoonsgegevens) en de privacy van onze leden
als uitgangspunten hanteren. Kijk voor ons privacystatement en ons beleid
persoonsgegevens op www.covsgroningen.nl onder contact. Met dit formulier
vragen we je als lid van onze vereniging expliciet om toestemming om jouw
persoonsgegevens te verwerken.

O

Ja, ik geef toestemming aan de Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken, aangesloten bij COVS Nederland, om gegevens over mij te verwerken,
conform het privacystatement en beleid persoonsgegevens, zoals door de
vereniging op www.covsgroningen.nl is gepubliceerd. Deze toestemming omvat
alle in het statement benoemde gegevens en doeleinden. Ik weet dat ik mijn
toestemming op elk moment kan intrekken.

Naam:
Datum:
Handtekening:
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Contributiebetaling: storneer niet onnodig een incasso
Als lid van een vereniging betaal je eenmaal per jaar contributie. In ons geval
bedraagt die contributie in 2018 51 euro. Leden van 22 jaar en jonger betalen
11 euro minder. Betaling kan door het zelf over te maken voor 1 april van het
verenigingsjaar op rekeningnummer NL52INGB0001200817 t.n.v. penningmeester
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, door het afgeven van een
automatische incasso of door te wachten op een factuur van de penningmeester. In dat
laatste geval betaal je wel vijf euro administratiekosten. Gelukkig betaalt het merendeel
van de leden per automatische incasso. Dat is de manier die zowel jou als lid als ons als
vereniging het minste werkt kost. Check de site (onder menutab leden) voor de volledige
contributieregeling.
Helaas is het zo dat steeds meer leden de contributie nadat dit door onze vereniging per
incasso is afgeschreven, terug laten storten (storneren). Dit voorjaar deden bijna vijftig
leden dit! Dat betekent extra veel werk voor de penningmeester én bovendien is door die
leden dan de contributie nog niet voldaan.
Uiteraard kan het zo zijn dat je op een bepaald moment even weinig saldo hebt,
waardoor je het bedrag niet kunt missen. Daar proberen we ook rekening mee te
houden. Het is echter ook je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een tijdige
contributiebetaling. Lukt het niet, neem dan contact op met onze penningmeester om te
bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Eind september worden de eerder gestorneerde contributiebedragen opnieuw per
incasso afgeboekt. Zorg dan dus voor voldoende
saldo of neem contact op met de penningmeester.
Degenen die dan opnieuw hun contributie
storneren, kunnen een factuur met verzoek om het
zelf over te maken verwachten. We rekenen dan
echter wel, conform de contributieregeling, vijf euro
administratiekosten. Laat het zover niet komen.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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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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Jaarvergadering: 265 jaar aan jubilarissen
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 maart zijn zes leden gehuldigd,
die samen goed zijn voor 265 jaar trouw lidmaatschap. De onderscheidingen waren voor
Henk Renken (25 jaar lid), Simon Schuil (40 jaar) en vier leden die elk 50 jaar lid zijn, te
weten Roel Bellinga, Jannes Mulder, John ten Cate en Garbrand Nienhuis.
Veel verdiensten
De jubilarissen hebben gemeen dat ze veel verdiensten voor onze
scheidsrechtersvereniging hebben. Zo was Henk Renken (Finsterwolde) penningmeester,
fungeerde Simon Schuil (Ten Boer) onder andere als secretaris en was Garbrand Nienhuis
(Groningen) ooit voorzitter. Ook Roel Bellinga (Groningen) en John ten Cate (Groningen)
waren in diverse functies zeer actief voor de club. En Jannes Mulder (Groningen) is dat
nog steeds, als bestuurslid. Naast deze onderscheidingen werd Bert Volders als winnaar
van het Johan Roeders spelregelkampioenschap gehuldigd. De volledige uitslag van het
spelregelkampioenschap kun je ook vinden op www.covsgroningen.nl.

Bert Volders (links) met de
Roedersbokaal. Naast hem
Martin Schipper (midden) en
Klaas Smith

Meer richting clubs
Tijdens de vergadering sprak vice-voorzitter Martin Schipper de beleidsvoornemens
voor de komende jaren uit. Zo zijn we in gesprek met de KNVB om meer scheidsrechters
in het Noorden op te leiden. Dat voornemen sluit aan bij een ander doel en dat is het
meer ondersteunen van voetbalverenigingen bij de verenigingsarbitrage. Het bestuur
is ook actief bezig met de verjonging en opvolging binnen het bestuur. Jannes Mulder
treedt in 2019 terug, terwijl voorzitter Robert van Dorst (Eelde) deze vergadering voor
het laatst herkiesbaar was voor een termijn van twee jaar. Ook secretaris Marcel Bellinga
(Groningen) heeft aangegeven binnen enkele jaren te willen stoppen.
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Oud-penningmeester Henk
Renken (rechts) is 25 jaar lid

Hindernissen
De vergadering werd door slechts dertig leden bezocht en kende wat hindernissen.
Zo was voorzitter Robert van Dorst in verband met familieomstandigheden afwezig.
Ook penningmeester Marcel Boekholt was onvoorzien afwezig en doordat de stukken
niet tijdig door de kascommissie konden worden gecontroleerd, werd de bespreking
van alle financiële stukken doorgeschoven naar een later te houden extra (financiële)
jaarvergadering. Deze vergadering vond plaats op 14 mei.
Tijdens de extra financiële jaarvergadering op 14 mei zijn alle financiële stukken
besproken en vastgesteld. Het bestuur trok het boetekleed aan voor het te laat afronden
van de jaarstukken voor de vergadering van maart. Op gebied van het financieel beleid
en beheer heeft het bestuur inmiddels wat aanpassingen in de werkwijze doorgevoerd,
waardoor dit tot een verleden behoort.

Simon Schuil krijgt de speld voor 40 jaar
lidmaatschap

Roel Bellinga (rechts) is al 50 jaar lid
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Ondernemers
Rondom de Bruggen
Administratie & Advies
G.A. Medema
Molenweg 5, 9781 GL Bedum
06-22809819

www.medemaadministratie.nl

Dansschool
Marijke

Dijk Vastgoed

'Opvallend Natuurlijk'

Makelaardij

c

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050 - 30 13 775
info@dijkvastgoed.nl • 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 1 9781 GL Bedum
050-3012382

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

www.kinderopvangpaddington.nl

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

De Gele Klap
De Gele Klap, uw adres voor:
• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Evenemententickets
• Drop- en zoetwaren
• Agenda's
• Boeken

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

www.chrisslagermakelaardij.nl

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

ONDERHOUD - REPARATIE
VERKOOP
BOTERDIEP Z.Z. 28 IN BEDUM

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616

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

info@zijlschilderwerken.nl • www.zijlschilderwerken.nl

GARAGE HOMAN
Ontwerp en opmaak van o.a.
Website - Drukwerk - Nieuwsbrief - etc.

Hypotheken | Verzekeringen

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050-3016 153
info@dijkbelga.nl • www.dijkbelga.nl

w w w. o p ti m a a l d e s i g n. nl

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

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

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

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

OptimaalDesign-2016

Dijk & Belga

De beste
Gildeslager van
Nederland 2015

Gildeslager Teerling
“Topkwaliteit,
én dat proef je.”

Gildeslager Teerling
De Vlijt 10b
9781 NR Bedum
050 - 3014018
www.slagerijteerling.nl
info@slagerijteerling.nl

De Gildeslager verrast je smaak ©

(naast) Hereplein 3
9711 GA Groningen
tel. 050-3130705
info@bloemenwereld.nl
ook op zondag open

webshop
w w w. b l o e m e n w e r e l d . n l

chtelijke koekbakke
a
b
rij
Am
75 jaar
HOENDIEP 93
9718 TE GRONINGEN
TEL. 050 - 313 63 57

KNOL’S KOEK

GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN
TEL. 050 - 312 62 66

Restaurant Zalencentrum H.Balk

De Gast 39 9801 AB Zuidhorn Tel. (0594) 50 21 43 Fax. (0594) 50 55 34
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Besluiten
De belangrijkste besluiten van beide ledenvergaderingen op een rijtje:
Bestuur en commissies conform voorstel benoemd
Algemeen en financieel jaarverslag 2017 én begroting 2018 conform voorstel
vastgesteld
Contributie voor 2019 vastgesteld op 52 euro voor actieve en 46 euro voor nietactieve leden. Donaties zijn vastgesteld op 20 euro voor individuele donateurs en 25
euro voor verenigingen.

John ten Cate (rechts) ook
50 jaar lid

Jannes Mulder trots op
50 jaar lidmaatschap

Oud-voorzitter Garbrand
Nienhuis (rechts) kreeg ook
speld en oorkonde voor 50 jaar
lidmaatschap
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Sibolt Hovinga lid van verdienste KNVB
Ons lid Sibolt Hovenga uit Stedum is onlangs door de KNVB benoemd tot Scheidsrechter
van Verdienste. Een mooi en zeer terecht eerbetoon voor de 72-jarige Sibolt. Niet alleen
voor de KNVB, maar ook voor zijn eigen voetbalvereniging Stedum heeft Sibolt Hovenga
tal van verdiensten. Voor de vereniging was hij onder andere bestuurslid, keeperstrainer,
toto/lottofunctionaris, jeugdleider en grensrechter. In 1995 werd hij scheidsrechter. Hij
floot zowel op het veld als in de zaal, en de laatste jaren ook in het G-voetbal. Bovendien
was hij bijna vijftien jaar rapporteur. In 1994 werd Hovenga benoemd tot erelid van
Stedum, terwijl de KNVB hem in 2007 en 2013 respectievelijk de zilveren en gouden
scheidsrechtersspeld toekende. Nu dus Scheidsrechter van Verdienste. Zeer terecht. Onze
felicitaties!
Sibolt kreeg de onderscheiding uitgereikt door Geert Zwerver en Roelf Folkersma
namens de KNVB. Dit gebeurde in zorgcentrum Innersdijk in Ten Boer, waar Sibolt verblijft
sinds een herseninfarct. Hierdoor is hij eenzijdig verlamd geraakt en heeft hij moeite met
praten. Juist daarom is deze onderscheiding nu een extra mooi gebaar.

KNVB-onderscheidingen voor diverse leden
De KNVB kent de zilveren en gouden scheidsrechtersspeld voor scheidsrechters die
respectievelijk 10 en 20 jaar (of langer) actief zijn. Mooi dat op deze manier wordt
stilgestaan bij de vrijwillige en enthousiaste inzet van scheidsrechters. Eind maart
zette de KNVB in Niebert een aantal collega’s in het zonnetje, onder wie onze leden
Ties Alberts, Jan Posthumus, Ritske Tuinstra en Jeroen Vredevoogd. Op de foto alle
gehuldigden. Van harte!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw
vereniging

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

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!

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

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.

Online bestellen

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.

Bonussysteem voor
extra sponsoring

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.

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

DeAftrap

Jaargang 38, nummer 2 (juli/augustus 2018)

Ingezonden: bedankt voor de bloemen
Bedankt voor de mooie bos bloemen die Astrid en ik hebben mogen ontvangen in
verband met ons ‘relatiejubileum’. Het was een zeer gezellig feestje op 1 juli jongstleden.
De bloemen kwamen een paar dagen later en dat was eigenlijk wel heel toepasselijk,
want destijds had ik ook pas een paar dagen later echt in de gaten dat we een relatie
hadden - Bedankt!
Peter en Astrid Kraan

Auke van der Horn Koninklijk onderscheiden
Onze voetbalvriend en donateur Auke van der
Horn is eind april Koninklijk onderscheiden voor
zijn vele verdiensten in de voetbalsport. Zeer
terecht! Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Auke werd totaal overdonderd
met deze onderscheiding, wat het extra mooi
maakte. Auke, ook vanaf deze plek nogmaals van
harte!

Bert Volders winnaar Johan Roeders
spelregelkampioenschap
Bert Volders heeft het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018 gewonnen. Na
zes vragenrondes had hij geen enkele fout gemaakt, goed voor de maximale 300 punten!
Hij herovert de bokaal dus op Bert Kamstra, die nu met 270 punten derde is geworden.
Jacob Hettinga uit Haren werd tweede, met 280 punten. Achter dit drietal eindigden
op de plaatsen 4 tot en met 10 de volgende leden: Albert Oost, Auke van der Horn, Ger
Rijskamp, Gertjan Lania, Carim Mesbah, Aron Tepper en Peter Kraan. Bert, van harte!
In de categorie niet-leden bleven Auke Sikke Broersma uit Surhuisterveen en Colin
Prooi uit Hellevoetsluis foutloos (300 punten). Achter dit winnende duo eindigden Wim
Veldhuizen (Hardenberg, 290 punten), Jan Pultrum (Drachten, ook 290 punten) en Eric
ten Horn (Veendam, 280 punten).
Check voor alle antwoorden en een toelichting ook www.covsgroningen.nl.
Elders in deze Aftrap gaat de strijd om de bokaal voor 2018-2019 van start, dus veel
succes met de nieuwe vragen.
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Geert Ellens en Eddy Kamphuis overleden
In juli hebben we afscheid moeten nemen van Geert Ellens en Eddy Kamphuis.
Geert Ellens
Zaterdag 14 juli is Geert Ellens overleden, een paar
dagen na zijn 74e verjaardag. Geert was tot voor
kort lid van onze vereniging. Hij werd lid op 1 januari
1976. In 2016 werd hij gehuldigd voor 40 jaar trouw
lidmaatschap. In de jaren dat als hij actief scheidsrechter
in de subtop van het amateurvoetbal floot was hij een
trouw deelnemer aan de wekelijkse trainingen.
Ook na zijn afscheid als scheidsrechter bleef hij actief.
Als rapporteur was hij wekelijks voor de KNVB op pad.
Ook de diverse activiteiten van onze vereniging bleef
hij bezoeken. Jarenlang vormden Geert en wijlen Henk
van Dijken als toeschouwers een vast duo langs het
trainingsveld. Geert was sociaal en aardig, maar kon als
een echte scheidsrechter ook rechtlijnig en zwart-wit
zijn. In april 2014 overleed zijn grote liefde Loekie.
We wensen zijn kinderen en overige nabestaanden veel
sterkte toe.

Geert (links) werd in 2016
nog gehuldigd voor 40 jaar
lidmaatschap.

Eddy Kamphuis
Op 26 juli is Eddy Kamphuis overleden, de vader en grootste supporter van ons lid
Jochem. Eddy ging naar vrijwel alle wedstrijden mee. Hij was samen met zijn vrouw
Marjan ook lid van onze 50 euroclub. Eddy was al enkele jaren ziek. Hij is slechts 64 jaar
geworden.
We wensen Jochem, zijn moeder Marjan en de overige familie en nabestaanden veel
sterkte met dit grote verlies!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Wouter Horst naar Zweden
Ons actieve lid en huisfotograaf Wouter Horst is onlangs naar Zweden verhuisd.
Wouter en Erika, veel geluk in Zweden en tot ziens! Wouter schrijft er zelf het
volgende over:
Sommigen van jullie hebben het via facebook gelezen. Via, via gehoord of wellicht kon ik
het je zelf vertellen. Kort geleden heb ik samen met mijn vrouw Erika besloten de knoop
door te hakken en te gaan emigreren richting zweden.
Erika is hier in september 2013 gekomen en heeft sindsdien verschillende banen gehad,
zowel in Nederland als Duitsland. Door omstandigheden liepen alle banen echter weer
ten einde. In 2016 is onze dochter Quinn geboren en afgelopen februari onze zoon Jamie.
Het is nu tijd dat ik ga doen wat Erika destijds voor mij heeft gedaan. En dat is proberen
om te settelen in het land van je geliefde! Per 8 juli zijn wij naar zweden vertrokken.
Ik blijf actief als scheidsrechter. 20 juni heb ik te horen gekregen dat ik in 2018/2019 weer
op hoofdklasseniveau zou fluiten. Ik ga met die informatie proberen om in zweden aan
de bak te komen. Maatschappelijk gezien voorzie ik geen problemen. De ervaringen die
ik sinds de afronding van mijn opleiding ook in 2013 daar al heb opgedaan zijn dusdanig
goed, dat werk vinden voor mij minder moeilijk zal
zijn dan voor Erika hier in (Noord-) Nederland.
Ik blijf ondanks mijn vertrek naar Zweden gewoon
lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken. Zo kan ik ooit ook nog gewoon
een keer mee naar Ameland, mocht ik in januari in
Nederland zijn.
Via dit bericht wil ik iedereen bedanken en wellicht
komt er nog eens een stukje hoe het met de
familie Horst in Zweden gaat in De Aftrap.
Hej då, moi en tot ziens!
Wouter Horst

Wouter Horst
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2018-2019: ronde 1
In deze eerste Aftrap van het nieuwe voetbalseizoen ook meteen de eerste vragenronde
in de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Afgelopen seizoen wist
Bert Volders de bokaal weer voor een jaar in zijn bezit te krijgen. Wie gaat het komende
seizoen er met de bokaal vandoor?
Dit jaar is er een aantal ingrijpende wijzigingen ingevoerd in de spelregels, welke zijn
ingegaan op 1 juli. Enkele wijzigingen:
- Drinkpauzes mogen niet langer duren dan 1 minuut.
- Het bijten van een speler levert een directe vrije schop op en natuurlijk het tonen
van de rode kaart.
- Op het moment van inwerpen van de bal moet de inwerper staan. Zitten of knielen is
dus niet meer toegestaan.
- Bij een doelschop of vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen
strafschopgebied mogen de medespelers de bal al aanraken voordat de bal buiten
het strafschopgebied is.
- Verder zijn er veel bepalingen opgenomen met betrekking tot de VAR
(videoscheidsrechters), hetgeen voor onze amateur-scheidsrechters niet aan de orde
zal komen.
De wijzigingen 2018-2019 kun je terugvinden op www.covsgroningen.nl onder het kopje
Spelregels.
Het afgelopen seizoen was de deelname aan deze spelregelrubriek zeer teleurstellend
en dat moet anders. Dus begin het seizoen goed en doe mee aan deze eerste twee
rondes! Succes!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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5.500

m2

Aan de slag met hout van

HOUTHANDEL HARKEMA
Alles voor slimmer bouwen een gedegen advies
en echte service
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Tuinhout, vele soorten
Hardhout
Tuinschermen
Pergola’s
Houten tuinmeubilair
Blokhutten en tuinhuisjes

Q
Q
Q
Q
Q

Speeltoestellen
Tuindecoratie
Onderhoudsproducten
Hang- en sluitwerk
Dierenverblijven

Erkend dealer van:

Voor elk moment de juiste buiten meubelen

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl

ŝũĂĂŶŬŽŽƉǀĂŶŵĂƚƌĂƐƐĞŶďŝũDĞĚŝƚƌĂƐŽŶƚǀĂŶŐƚƵďŝũŝŶůĞǀĞƌŝŶŐ
ǀĂŶĚĞǌĞĂĚǀĞƌƚĞŶƚŝĞϮϱйŬŽƌƚŝŶŐŽƉƵǁĂĂŶŬŽŽƉďĞĚƌĂŐΎdĞǀĞŶƐ
ǌĂůDĞĚŝƚƌĂƐϱйǀĂŶĚĞŽƌĚĞƌǁĂĂƌĚĞĂůƐƐƉŽŶƐŽƌďĞĚƌĂŐ
ŽǀĞƌŵĂŬĞŶŶĂĂƌĚĞ^ĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ'ƌŽŶŝŶŐĞŶĞŶ
ŽŵƐƚƌĞŬĞŶ͘
ΎĚĞǌĞŬŽƌƚŝŶŐŝƐŶŝĞƚŐĞůĚŝŐŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝĞŵĞƚĂŶĚĞƌĞŬŽƌƚŝŶŐƐĂĐƚŝĞƐĞŶͬŽĨĂĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ

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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Ronde 1 (juli/augustus 2018)
Vraag 1) Na een duel raken twee tegenstanders geblesseerd en hebben beide
verzorging nodig. Een van deze spelers wordt direct door zijn trainer gewisseld voor
een klaarstaande wisselspeler. Wat moet de scheidsrechter doen als hij vond dat bij
het duel geen overtreding werd gemaakt?
a. Hij laat beide spelers het speelveld verlaten en laat daarna het spel hervatten.
Vervolgens geeft hij de speler van partij B toestemming om weer mee te doen en bij
de eerstvolgende onderbreking laat hij de wisselspeler van partij A toe.
b. Hij laat partij A wisselen en laat de speler van partij B het veld verlaten. Nadat het
spel hervat is geeft hij de speler van partij B toestemming om het veld weer te
betreden.
c. Hij laat beide spelers het speelveld verlaten en laat daarna het spel hervatten. Bij de
eerstvolgende onderbreking laat hij de wisselspeler van partij A toe en de speler van
partij B.
d. Hij staat de wissel van partij A toe en laat de speler van partij B op het speelveld
blijven.
Vraag 2) Wat moet de scheidsrechter doen als hij heeft gefloten omdat een
gewisselde speler vanaf de bank een voorwerp heeft gegooid naar een speler die
binnen het speelveld liep?
a. Hij toont de gewisselde speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een
directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de speler geraakt werd
of geraakt zou zijn.
b. Hij stuurt de gewisselde speler van het speelveld en de directe omgeving en laat het
spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar
de speler werd geraakt of geraakt zou zijn.
c. Hij toont de gewisselde speler de rode kaart en hervat het spel met een
scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
d. Hij stuurt de gewisselde speler van het speelveld en de directe omgeving en laat het
spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar
de speler geraakt werd of geraakt zou zijn.

19

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

DeAftrap

Jaargang 38, nummer 2 (juli/augustus 2018)

Vraag 3) Een verdediger, die verzorgd is bij de zijlijn, komt zonder toestemming
van de scheidsrechter het speelveld in. Een aanvaller loopt op dat moment in het
strafschopgebied van de tegenpartij met de bal aan de voet in de richting van het
verlaten doel. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist in het
speelveld gekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?
a. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont de verdediger
de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.
b. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger de rode kaart en hervat met een
strafschop.
c. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en toont de
verdediger de gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het
speelveld.
d. Hij laat doorspelen en toont de verdediger de gele kaart tijdens de eerstvolgende
onderbreking, wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.
Vraag 4) Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee tegenstanders
met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt
het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel
hervatten?
a. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal
was toen het spel werd onderbroken.
b. Het spel moet worden hervat met strafschop.
c. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats
in het doelgebied.
d. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het
gevecht plaatsvond.
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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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info@schildersbedrijfcleveringa.nl
www.schildersbedrijfcleveringa.nl
Sijtsmaweg 15, 9953 PR Baflo
0595 - 4249256 / 06 - 22569716

* Binnen en buiten schilderwerk
* Beglazing (vlak, isolerend en
gefigureerd)
* Tevens levering van alle
professionele verven
* Voor al uw wandafwerking
* (behang etc.)
* Houtrot (windowcar system)
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Vraag 5) Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger opzettelijk over de
zijlijn, omdat hij denkt dat je zodoende een aanvaller buitenspel kunt zetten. Nadat
de doelman de bal heeft gevangen stapt de verdediger weer het speelveld in. Wat
moet de scheidsrechter nu beslissen?
a. Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende onderbreking een
gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het
speelveld.
b. Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen wegens het zonder
toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met een
indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.
c. Hij laat doorspelen.
d. Hij onderbreekt het spel en zal de verdediger een gele kaart tonen wegens het
zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met
een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger het veld in kwam.
De antwoorden kunnen via www.covsgroningen.nl worden ingestuurd, maar een mail
naar klaassmithuq@gmail.com kan natuurlijk ook altijd. Graag inzenden voor 1 oktober.
Klaas Smith

Groen Geel zoekt assistent-scheidsrechter
Onze buren op sportpark Corpus den Hoorn, GV Groen Geel, zoeken voor komend
seizoen een vaste assistent-scheidsrechter voor zaterdag 1. Heb je interesse, neem dan
contact op met elftalleider Bert Huberts via huberts24@outlook.com.
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Voor 21e keer naar Ameland voor technisch weekeinde
In januari 2019 gaan we voor de 21e achtereenvolgende keer naar Ameland voor ons
jaarlijkse technisch weekeinde. De organisatie is nog druk bezig met een intensief,
sportief, leerzaam en gezellig programma. Maar uiteraard kun je de nodige trainingen,
een quiz en aandacht voor spelregels verwachten. Ook willen we iets met videofeedback
gaan doen. Medio september kun je het programma en inschrijfformulier op
www.covsgroningen.nl vinden.
We vertrekken dit jaar op vrijdagochtend, om net als andere jaren op zondagavond
weer terug te keren. Nadat we met de KNVB naar de planning van activiteiten hebben
gekeken, is besloten al het eerste weekeinde van januari te gaan. Sportweekend
Ameland 2019 wordt derhalve gehouden van 4 tot en met 6 januari! Noteer alvast de
datum.
Als je het inschrijfgeld in januari niet ineens wilt of kunt voldoen, maak dan gebruik van
de mogelijkheid maandelijks een bedrag op zij te leggen. Check onze site voor meer
info.
Ameland, here we come again!
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Contact gegevens:
BRES activiteiten
E. Thomassen a Thuessinklaan 29
9713 JR Groningen
+31 (0) 50 744 05 05
ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur
info@bresactiviteiten.nl

www.BRESactiviteiten.nl

Hotel de Jong: hartje Nes, hart van Ameland
Hotel de Jong is het centrum van gezelligheid in het hart van
Amelands sfeervolste dorp: Nes. Voor een betaalbaar, comfortabel verblijf zonder een cent in te boeten aan kwaliteit. Amelandse gastvrijheid en gemoedelijkheid op z’n best. Jaarrond uw
thuis. Uw uitvalsbasis naar alle windstreken. Uw hartelijk welkom bij thuiskomst. En uw eigen Amelandkamer met heerlijke
bedden om in uit te rusten! Plus verwenner van de inwendige
mens. Welkom bij Hotel De Jong, waar u uit toch thuis bent.

Contact & adresgegevens:
Hotel Restaurant de Jong
Reeweg 29, 9163 GT Nes (Ameland)
Telefoon 0519 542016
E-mail info@hoteldejong.nl
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Van de bestuurstafel
Het is een warme zomer, maar desondanks draait het verenigingsleven gewoon door.
De zomertrainingen worden goed bezocht, de website telt maandelijks honderden
unieke bezoekers en de voorbereidingen op het nieuwe seizoen worden getroffen. Zo
zijn we zeer verheugd dat Danny Makkelie, tijdens de WK-finale nog als VAR actief, heeft
toegezegd op 29 oktober een clubavond te willen verzorgen. Zie elders in dit blad.
Sportpark: LED-verlichting en slagbomen
Op het sportpark is afgelopen voorjaar op alle velden LED-verlichting aangebracht. Dat
is niet alleen duurzaam, maar kan ons ook geld besparen op de energienota. Los van
veldhuur betalen we namelijk ook voor gebruikt licht. Om meerdere redenen dus een
goede investering door de gemeente.
Ondertussen vordert de bouw van het topsportzorgcentrum van FC Groningen gestaag.
Het is een markant groen gebouw dat nu voor aan het sportpark als blikvanger fungeert.
Momenteel wordt de laatste hand aan het gebouw gelegd. In september is de opening.
Met de realisatie wordt ook de herinrichting van het parkeerterrein afgerond. Nieuw is
dat er binnenkort slagbomen worden geplaatst. Er wordt betaald parkeren ingevoerd op
maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. Dat moet vooral forensen en personeel
van het Martini ziekenhuis weren. Wij denken dat het een noodzakelijke en goede stap is.
Bestuurswisselingen
Het bestuur is in gesprek met een aantal mogelijke kandidaat-bestuursleden. De
komende jaren nemen Jannes Mulder (2019), Robert van Dorst (2020) en Marcel Bellinga
afscheid. Wij hopen en verwachten dat we tijdig en op goede wijze in de vacatures
kunnen voorzien. We houden je uiteraard op de hoogte.
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Promoties
Een groot aantal leden is afgelopen seizoen gepromoveerd. Van harte! Zie voor een
overzicht elders in dit blad. Helaas zijn er ook scheidsrechters gedegradeerd. Niet alijd
even verwacht, omdat soms een tussentijdse ranking een heel ander beeld gaf. Wij
hebben daarom bij COVS en KNVB kanttekeningen geplaatst bij de waarde van de
tussentijdse ranking. Bovendien wordt de wijze van communiceren als zeer onpersoonlijk
ervaren. We houden de vinger aan de pols.
COVS-overleg
Het landelijk bestuur van COVS Nederland is actief bezig met het vervullen van haar
rol als belangenhebartiger. Om van de 59 scheidsrechtersverenigingen te horen wat er
speelt heeft men in maart en april een rondje langs alle districten gemaakt. Daar werd
ook besproken op welke wijze we als verenigingen meer kunnen samenwerken. Een zeer
nuttige bijeenkomst!
Digitale blad De Scheidsrechter
COVS Nederland verstuurt maandelijks het blad De Scheidsrechter digitaal naar alle
leden. Niet iedereen ontvangt het echter. Check daarvoor eventueel ook je spambox. Je
kunt de uitgaven ook vinden op www.covs.nl.
Vacatures
COVS Nederland zoekt leden die als vrijwilliger iets willen terugdoen voor de organisatie.
Zo zoekt men vrijwilligers die mee willen helpen met het vernieuwen van de website of
iets willen doen op gebied van spelregels, sponsoring of werving en behoud. Interesse?
Laat het ondergetekende even weten.
AVG-proof
Ook onze vereniging moet voldoen aan de nieuwe privacywet, de Algemene Wet
Persoonsgegevens, die op 25 mei is ingegaan. We willen dat ook graag, omdat we
de privacy van onze leden hoog in het vaandel hebben staan. Ons beleid is iets
aangepast en aangescherpt. Je kunt het op de site onder ‘contact’ vinden. Om te
voldoen aan de wet moeten we van alle leden actief toestemming krijgen voor het
verwerken van persoonsgegevens. Zie pagina 8 van dit blad. Daarom het verzoek om de
toestemmingsverklaring op pagina 9 in te vullen en terug te sturen. Alvast bedankt.
Op naar seizoen 2018-2019!
Marcel Bellinga, secretaris
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www.haan-bedum.nl

sinds
1895

info@haan-bedum.nl

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel

HaaninBedum

Het adres voor al uw drukwerk.
Persoonlijke service en advies,
lage tarieven en superieure kwaliteit!
via (050) 301 22 71 of info@haan-bedum.nl
Gelegen in centrum van Bedum - Stationsweg 29, 9781 CG Bedum

Kwaliteit tegen scherpe prijzen!

Het leukste familierestaurant van Ameland!
Bij ons kunt u heerlijk genieten van uitstekende gerechten en het mooie uitzicht op de haven van Nes,
terwijl uw kinderen zich prima kunnen vermaken in
het grote kinderspeelhol.

Oude Steiger 5
9163 GV Nes Ameland
Tel.: (0519)543138
Email: restaurantdepiraat@knid.nl

Column
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Je kunt niet snel genoeg
beginnen met afbouwen
Column door Principaul
Sinds mijn 17de ben ik aan het afbouwen als scheidsrechter, en dat wil ik
graag zou houden. Niets mis met je afvragen of je wel relevant bent. En niet
wachten totdat je rapporteur je eindelijk eens een kutrapport geeft voordat
je degradeert naar jeugdgroep 3. Met afbouwen kan je niet snel genoeg
beginnen. Ik ben sinds de middelbare school al aan het afbouwen, en het zou
mooi zijn als ik daar nooit mee stop. Sterker nog: ik schrijf NU aan de KNVB dat
ik bij de vrouwen 5e klasse ga fluiten. Zó terug.
Was ik weer. Het was binnen een piep en een zucht geregeld. Sinds dat ik
officieel talent af ben (want: 23 jaar oud al inmiddels) kan ik alle kanten op
met onze bond. Het was eerst zelfreflectie voor, voedingsschema na. En oh
jeetje, een biertje teveel met dito aangeschoten kiekje op Instagram kon wel
eens einde carrière zijn. Maar als afgeschreven talent kan je eigenlijk alles
maken. Tegenwoordig zet ik gewoon mijn Tinder-pagina open voor iedere
vrouw die op het veld passeert. En dat is het lekkere aan 5e klasse vrouwen:
ik kan eindelijk flink aan de pimpel en dan nog steeds de snelste van het veld
zijn!
Nee hoor, natuurlijk allemaal satire. De tijd van promotie en degradatie is
net weer achter de rug. De mooiste tijd van het jaar. Echt waar. Hilarisch die
zelfoverschatting. Ieder jaar weer denken 28 van de 30 scheidsrechters in de
groep dat ze gaan promoveren. Van de enige twee die dat niet doen, heeft
eentje zijn been gebroken en de ander kiest er vrijwillig voor om naar de
vrouwen 5e klasse te degraderen. En ja, dat ben ik.
Een stapje terugdoen om plezier te vinden vraagt niet echt lef. Wat wél echt
moed vraagt, is nederigheid. Da’s niet echt een geil woord, maar je schijnt er
enorm gelukkig van te worden, van iets doen waar je mensen nog een plezier
doet, bij je in de buurt, zónder dat dit persé op Instagram moet. 5e klasse
vrouwen fluiten bijvoorbeeld.
Enfin. Ex-talenten hebben het maar makkelijk. Nog steeds genoeg te
verlangen op het gebied van fluiten. Waarom fluit ik trouwens nog steeds
geen Eredivisie? Ik ga er méteen alles aan doen om dat te halen!
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Gratis naar FC Groningen
Onze vereniging heeft sinds jaar en dag een afspraak met F.C. Groningen dat elke wedstrijd een aantal van onze leden gratis naar binnen mag. Er zijn per wedstrijd vier kaarten
beschikbaar. We proberen de kaarten zo eerlijk mogelijk te verdelen.
Wil je een keer gratis naar de FC? Dan zijn dit de ‘spelregels’:
vraag minimaal 2 weken voor de wedstrijd de kaart/kaartjes aan bij secretaris Marcel
Bellinga (per mail);
per keer kun je 1 of maximaal 2 kaarten aanvragen;
indien er meer (teveel) aanvragers zijn, dan worden de kaarten per loting verdeeld;
indien van alle aanvragers leden al eerder in het seizoen kaarten hebben gekregen,
gaan anderen voor;
bij avondwedstrijden hebben zondag-scheidsrechters voorrang;
de kaarten zijn uitsluitend voor eigen gebruik (en eventuele gast). Kaarten mogen
NOOIT worden doorverkocht;
we gaan er uiteraard vanuit dat je je als een waardige vertegenwoordiger van de
vereniging gedraagt in en rond het stadion.
Veel plezier. Enne, hup FC!

Kom ook regelmatig trainen bij je eigen scheidsrechtersvereniging! Het
kan dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur op sportpark Corpus
den Hoorn. Bovendien is ook dit nieuwe seizoen onze masseur en fysioin-opleiding Patricia van Vilsteren elke donderdag aanwezig.
Check covsgroningen.nl. Tot op het trainingsveld!
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Ho tel C afé Restauran t

Hotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum - 050 301 22 13
info@hotelbedum.nl - www.hotelbedum.nl
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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
Familie 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. Bestellen kan online: www.
covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun je naar CLUBARTIKELEN).
Zie voor onze kledinglijn ook de site.
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

code
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30 na 9 in een dode tijd

Mijn vader werkte bij het spoor. Hij kon toen met ons gezin vrij reizen. In
mijn jeugd hebben wij half Europa gezien. Wat mij altijd in positieve zin is
bijgebleven in de 60-er jaren: een tussenstop in Antwerpen op weg naar
Spanje. Eerst naar de dierentuin en daarna een film over het Romeinse Rijk.
Wij Ollanders maken de laatste jaren bizarre tijden mee. De vervelende
discussie over zwarte Piet, de MH-17, migratiestromen en Turkse gevechten
op de Erasmusbrug. En natuurlijk de neergang van ons Oranje. Tegelijk
maakte afgelopen zomer ondanks de eeuwigdurende taalstrijd bij onze
Zuiderburen België kans om Wereldkampioen te worden.
Dan hoef ik ook niet meer de mop te vertellen over die twee Belgen die
elke zondag een partijtje voetballen. Als de ene Belg de andere komt
ophalen, staat die juist zijn voetbalkleren te wassen. Wat ben jij aan het
doen? Sta je nu je voetbalkleren te wassen, vraagt de ene Belg. Ja, zegt de
andere, ’want na het voetballen ben ik daar te moe voor’.
Dus hoopte ik tijdens het WK op team Kuipers. En op België. Ik zong
richting Kuipers: ‘Laat de Rode Duivels niet in hun hempie staan’. En na het
laatste fluitsignaal: België België! Het mocht niet zo zijn.
Alleeh Manneke, wij pakken een pint aan de bar. Geen flesje op het
Antwerpse terras. Want aan de onderkant staat geschreven: aan de
andere kant open maken.
30 na 9 in een dode tijd.

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

