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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt zesmaal per jaar in een 
oplage van 450 stuks per keer. 

Zie voor verdere gegevens het colofon op pagina 2.

De Aftrap

In deze Aftrap onder andere: wat moet er mee naar Ameland? (6),  20 februari 
KNVB-bijeenkomst in Groningen (16), voorbereidingen jaarvergadering gestart 
(17), boeiende clubavond met Rene Felen (20), Sam Dröge fluit over de grens (23) 
en de column van Tiamo (28).

w w w.covsgroningen.nl

Trainers

Het moet niet gekker worden, de laatste maanden zijn meerdere wedstrijden bij de 
jeugd uit de hand gelopen. Knokkende ouders, een scheidsrechter van 12 die bij een 
pupillenwedstrijd vanwege dreiging moet staken, et cetera. Waar zijn we mee bezig? 
Wanneer accepteren we eens dat scheidsrechters mensen zijn en fouten kunnen maken? 
Net als een spits die een paar kansen mist of een doelman die de bal erin laat gaan? 

Ondertussen roept minister Schippers van VWS dat ze agressieve sporters en 
toeschouwers keihard wil aanpakken. Ze denkt aan een landelijke zwarte lijst voor 
agressievelingen, geeft scheidsrechters een aparte rechtspositie zodat het OM bij 
geweld tegen de scheids hogere straffen kan eisen en wil een uniform systeem van 
gedragsregels voor alle sportbonden.

Prachtige plannen. Of het in de praktijk werkt? De praktijk is dat je gerust een half 
jaar kunt wachten totdat justitie überhaupt naar een zaak kijkt. De praktijk is dat je als 
scheidsrechter bij de politie bijna moet smeken om aangifte van molestatie te mogen 
doen. De praktijk is dat de tuchtcommissie nog lang niet zwaar genoeg straft. 

Respect is het toverwoord. Dus laten we om te beginnen met z’n allen tegen mensen die 
zich niet kunnen gedragen eens zeggen: doe eens normaal joh…
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C
o

lo
fo

n 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.

Verenigingskalender 2011

Donderdag 22 december Laatste training 2011, 19.45 uur (GRC)
Zaterdag 07 januari Nieuwjaarsinstuif, 15.30 - 17.30 uur (GRC)
Vrijdag/zondag 13-15 januari Technisch weekeinde Ameland
Dinsdag 17 januari Eerste training 2012, 19.45 uur (GRC)
Maandag 06 februari Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Maandag 14 februari Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)
Maandag  05 maart Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
Donderdag 08 maart KNVB-maatwerkbijeenkomst, 18.30 uur (GRC)
Vrijdag 17 maart Noordelijke spelregelfinale
Maandag 02 april Grote clubavond met Bas Nijhuis en Coen Droste,   
  20.00 uur (GRC)

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 19.45-20.45 uur, op het kunstgras 
van sportpark Corpus den Hoorn. Trainers zijn Johan Suurd, Roel Bellinga en Cindy Suurd. 
Het GRC-clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis. De laatste training van 2011 is op 
22 december. In 2012 hervatten we de trainingen weer op 17 januari.

Vormgeving & drukwerk :  Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties  :  Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883  
Coördinatie  : Bert Kamstra 
Redactie  : Marcel Bellinga
Fotografie :  o.a. Ger Rijskamp, Bert Volders, KNVB
 
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is opgericht op 8 maart 1933. 
Het bestuur:
Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 / robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724 / covsgroningen@gmail.com
Martin Schipper, penningmeester, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl 
Alfons de Graaf, interne organisatie, 06-22529759 / a.de.graaf@rug.nl 
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com
Marcel Boekholt, aspirant-lid, 06-25307514 / m.boekholt@drenthecollege.nl

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA Groningen - covsgroningen@gmail.com  
Gironummer 1200817 t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en wordt vrienden op Facebook. 
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt begin februari. Uw bijdragen kunt u tot 20 januari aanstaande naar het redactieadres 
sturen/mailen.
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Begin 2012 met echte Hollandse erwtensoep 

Het is inmiddels een goede traditie om het nieuwe jaar met een informele 
nieuwjaarsinstuif te beginnen. Een prima gelegenheid elkaar het beste voor het nieuwe 
jaar te wensen. Voor de liefhebbers wordt er bovendien een kop echte Hollandse snert 
geserveerd. Kom dus zaterdag 7 januari naar het GRC-clubhuis. Lees er meer over op 
pagina 5.

Een mensenleven telt!

Sinds enkele jaren organiseren we de jaarlijkse reanimatietraining. Met het volgen van 
de training kun je het officiële NHS-certificaat bemachtigen. Maar veel belangrijker is 
dat je door het volgen van de training in de toekomst weet wat je moet doen in een 
levensbedreigende situatie. De training is zowel als herhaling voor eerdere deelnemers 
als ook als opleiding voor nieuwe belangstellenden bedoeld. Dus meldt je aan voor de 
reanimatietraining op 6 februari. Blader voor meer informatie naar pagina 7.

Doe mee aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap

De vragen van ronde 3 en 4 van het Johan Roeders spelregelkampioenschap kun je in 
deze Aftrap vinden. Doe dus mee om je spelregelkennis te vergroten, in aanmerking te 
komen voor de maandprijzen én voor een mooie plek in het eindklassement. Je kunt de 
vragen ook online maken op www.covsgroningen.nl. Wie wordt de opvolger van Bert 
Volders, de regerend spelregelkampioen van onze vereniging? Ga naar pagina 11 en 
maak de vragen.

Bert Volders won vorig 
seizoen de Johan Roeders 
spelregelbokaal.
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Korte winterstop voor trainingen

De trainingen op dinsdag en donderdag gaan dit kalender- en verenigingsjaar 2011 door 
tot aan de kerstdagen. De laatste training is dan ook donderdag 22 december. Na afloop 
wordt het jaar met een hapje en drankje afgesloten. Op dinsdag 17 januari wordt de 
training vervolgens hervat. De trainingen blijven in 2012 op dinsdag en donderdag van 
19.45 – 20.45 uur op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn.

Jan Kamps tweemaal in de prijzen… 

Onze eigen Jan Kamps viel onlangs tweemaal in de prijzen… Eerst werd zijn bedrijf Solid 
advies namelijk tot  ‘tussenpersoon van de maand’ gekozen door een bekende financiële 
instelling. Dat leverde in elk geval een smaakvolle beloning op, zoals op de foto te zien 
is. Daarnaast werd Jan onder andere voor zijn inspanningen als KNVB-penningmeester 
beloond met de gouden KNVB-speld. Jan, tweemaal van harte!

Ingezonden: bedankt…

Graag wil ik de vereniging en trainingsgroep bedanken voor de mooie bloemen die ik na 
mijn operatie mocht ontvangen. Inmiddels gaat het weer de goede kant op!

Saskia ten Cate
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Wil je nog eenmaal terugkijken op een 
voor onze vereniging bewogen jaar 2011? 
Onder het genot van een hapje en drankje 
vooruitblikken op het nieuwe jaar? En je 
scheidsrechtersvrienden het allerbeste 
wensen voor 2012? Kom dan naar de 
nieuwjaarsinstuif!

De traditionele opening van het nieuwe 
verenigings- en kalenderjaar is op 
zaterdag 7 januari van 15.30 – 17.30 uur in 
het GRC-clubhuis. Naast de gelegenheid 
elkaar in een gezellige omgeving het 
allerbeste voor 2012 te wensen, zal 
voorzitter Robert van Dorst ook enkele 
serieuze noten kraken in zijn speech. Voor 
de liefhebbers serveren we de al even 
traditionele kop Hollandse snert.

De nieuwjaarsinstuif is voor het hele gezin, 
dus neem partner en/of kinderen gerust 
mee. Graag tot 7 januari!

De instuif van 2011 werd 
druk bezocht. En men liet 
zich toen ook de snert 
lekker smaken…

Snert, gezelligheid en nieuwjaarsspeech tijdens 
instuif 7 januari
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Ameland, here we come again…

Er wordt steeds vaker op vooruit geblikt door de deelnemers; het technisch weekeinde 
op waddeneiland Ameland. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 januari is het weer 
zover. Inmiddels hebben ruim veertig leden en donateurs zich ingeschreven. Heb je 
je bedacht en wil je alsnog mee? Informeer dan snel bij Henk Steenhuis of er nog een 
plekje over is…

De deelnemers zullen afreizen voor een weekeinde voor trainingen, teambuilding, 
spelregels en plezier. Kijk op www.covsgroningen.nl voor het volledige programma. Net 
als vorige keer zal er via de site live verslag worden gedaan in woord en beeld van de 
belevenissen op Ameland!

Voor alle deelnemers heeft de organisatie de volgende verzoeken:
· het vertrek is vrijdag 13 januari 8.00 uur vanuit het GRC-clubhuis op sportpark Corpus 

den Hoorn in Groningen. Graag om 7.30 uur aanwezig!
· tijdens het weekeinde dragen we de winterjas (JAKO) van de vereniging en (voor zover 

je die hebt) gebruiken we de sporttas van onze vereniging/sponsor
· we trainen zoveel mogelijk in het zwarte Erima-trainingspak, al dan niet met zwarte 

windjack van de vereniging
· verder dragen we tijdens de rest van het programma zoveel als mogelijk het 

groen-zwarte trainingspak (Erima), de zwarte verenigingspolo en/of de zwarte 
verenigingssweater

· vergeet niet extra trainingskleding en warme kleding (handschoenen, muts et cetera) 
mee te nemen

· in het hotel zijn handdoeken beschikbaar
· we komen zondag 15 januari met de boot van 18.30 uur terug en worden in 

Groningen (Corpus) verwacht om circa 21.00 uur.

Heb je nog niet alle kleding? Tijdens de nieuwjaarsinstuif kun je deze nog aanschaffen of 
– in overleg – in bruikleen meekrijgen. Er zijn inmiddels nieuwe tassen op voorraad! Zie 
ook pagina 10. We wensen alle deelnemers veel plezier op Ameland!
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Doe ook mee aan de reanimatietraining en redt levens

De jaarlijkse reanimatietraining is maandag 6 februari 2012. Het is een 
prima manier om ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een 
levensbedreigende situatie. Dus doe mee en weet hoe je levens kunt redden! 

De deelnemers kunnen een praktijkgerichte training van docent Wim Grimberg 
verwachten. Ze zullen uitgebreid oefenen op de meegebrachte poppen. De 
training is gericht op het herkennen van een levensbedreigende situatie en het 
handelen volgens protocol. Zo komen tijdens de training aan bod: 

- de werking van de Automatische Externe Defibrilator (AED)
- het herkennen van én eerste hulp bij een ademhalingsstilstand en 
 een circulatiestilstand
- het herkennen van én eerste hulp bij een afsluiting van de luchtweg.

Bij succesvolle afronding ontvangen alle deelnemers na afloop het officiële 
NHS-reanimatie-certificaat. De training is zowel bedoeld als herhaling voor 
eerdere deelnemers als ook als basiscursus voor nieuwe belangstellenden. Doe 
dus allemaal mee!

De training wordt gehouden in het GRC-clubhuis, van 19.30 – 22.30 uur. 
Deelname kost 15 euro en staat open voor leden, donateurs en relaties van de 
Scheidsrechtersvereniging en hun partners. Ken je dus familieleden, vrienden 
of collega’s die mee willen doen? Nodig ze uit en schrijf ze in. Wil je meedoen? 
Stuur dan voor 24 januari 2012 een mail naar covsgroningen@gmail.com. Op de 
avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen.

Ook vorig jaar werd volop geoefend op de speciale poppen. 
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Naam: Wouter Horst

Leeftijd: 23 jaar
   
Woonplaats: Warffum
  
Burgerlijke staat: vrij (gezellig)
 
Beroep: student Communicatie Systemen hbo (afstuderend), ZZP’er WHDesign

Favoriete stad: St. Julians (Malta)

Vakantieland:   Malta

Beste boek, cd en/of film: Spelregels KNVB (boek), top 40, 80’s, 90‘s (cd’s) en Fast and 
Furious (film)

Kranten/tijdschriften: Nu.nl

Favoriete website:  WHDesign.nl, RoodZwartBaflo.nl, soccernews.nl, vi.nl

Andere hobby’s: drummer in de band Transactionmuziek.nl

Scheidsrechter vanaf: voor de club sinds augustus 2008, voor de KNVB vanaf februari 2011

Eigen voetbalverleden: Rood Zwart Baflo

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 ons:
covsgroningen@gmail.com
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Scheidsrechter geworden omdat: er werd in de zomer van 2008 bij de start van 
het nieuwe seizoen een oproep gedaan voor clubscheidsrechters vanwege een 
tekort. Ik ben bij de F-ers begonnen en vond het zo leuk dat ik na een tijdje naar de 
wedstrijdsecretaris (oud-scheidsrechter Jan Stavenga) ben gegaan. Hij heeft me toen bij 
de d’ers en c’ers wat tips gegeven, waarna ik later de B- en A-junioren ging fluiten. Het 
fluiten bij de club vond ik leuk om te doen. Alleen omdat iedereen graag zijn wedstrijden 
wou fluiten, kon ik maar 1x in de 2 weken fluiten. Toen ik mijn enkel had gebroken in mei 
2010, heb ik tijdens mijn revalidatie in september 2010 de BOS-cursus gevolgd en er voor 
gezorgd dat ik februari 2011 fit was en kon beginnen in de startersgroep van de KNVB. 
Tot op heden heb ik hier geen spijt van …

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: in de zomer van 2011 uit de startersgroep in 
groep 4 geplaatst. Daarna ook aangemeld bij de COVS,  want vond het alleen trainen 
toch saai worden. Wat er na dit seizoen gebeurd zie ik wel. Het gaat zo als het gaat en ik 
hoop dat mijn schip nog even door vaart en dat het einde nog niet inzicht is. 
 
Voorbeeld als scheidsrechter:  Bas Nijhuis  

Wedstrijdvoorbereiding: na mijn wedstrijd kijk ik de uitslagen van dat 
weekend van de teams die ik het weekend erop moet fluiten. Later in de
week lees ik het verslag soms en bekijk ik uiteraard de stand. Voor aanvang
van de wedstrijd zelf probeer ik altijd even een praatje te maken met de 
coaches.
 
Trainen: Tuurlijk! wanneer ik niet verhinderd ben 2x in de week bij de COVS. En anders 
thuis een keer hardlopen indien ik dat nodig vind 

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: 
Lekker doorgaan zoals ze bezig zijn dan blijft het goed!

Wat wil je verder nog kwijt?: Niets, ik zeg wel 
niets meer ….  
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Beperkt aantal nieuwe tassen beschikbaar

Op veler verzoek hebben we een beperkte voorraad nieuwe sporttassen aangeschaft. 
Deze tassen zijn extra groot, voorzien van verenigingslogo en kunnen met behulp van 
de wieltjes eenvoudig meegenomen worden. Ideaal voor mee naar wedstrijden en… 
bijvoorbeeld mee naar het technisch weekeinde op Ameland. De tassen zijn tegen de 
inkoopsprijs van € 35,- verkrijgbaar via het secretariaat: covsgroningen@gmail.com. 

Deelnemers aan het technisch weekeinde Ameland die nog kleding nodig hebben, 
zie ook pagina 6, kunnen dit tijdens de nieuwjaarsinstuif nog ophalen. Dat is tevens de 
laatste mogelijkheid, omdat er verder geen verenigingsactiviteiten in de tussentijd meer 
zijn en het clubhuis gesloten is. Laat vooraf even weten wat je nodig hebt, zodat we het 
klaar kunnen leggen.

Fair play prijs nog niet uitgereikt

De fair play prijs 2010-2011 is gewonnen 
door FC Grootegast, zoals we vorige maand 
in dit blad al bekend maakten. De prijs is nog 
niet uitgereikt, maar dat gaan we begin 2012 
alsnog doen. Ondertussen zijn we benieuwd 
welke teams in dit lopende seizoen het sportiefst 
blijken….

Wist u dat….?

…..  Kristian Bakkelo na een training vond dat Wouter Horst beter even zijn mond 
kon houden?

….. Wouter dit vervolgens erg letterlijk nam en de rest van de avond niets meer 
gezegd heeft?

….. Bob Kempinga en Henk Mulder elkaar op facebook altijd erg vriendelijk 
bejegenen?

….. Marcel Bellinga erg gehecht is aan zijn eigen plek in de kleedkamer?
….. iedereen zijn plek dan ook netjes vrij laat?
….. Koos Burema onlangs sprak over de ‘familie Burema’? 
….. wij niet weten of Tessa hiervan op de hoogte is?
….. wij hen dit liefdesgeluk uiteraard van harte gunnen?

De selectie van FC Grootegast
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2011-2012

Ronde 1 en 2 hebben we weer gehad. De kop is er dus af. Een flink aantal vaste 
deelnemers heeft het tot dusverre helaas laten afweten. In beide rubrieken (leden/
donateurs en niet-leden) is het aantal deelnemers lager dan in het vorige seizoen. 
Maar we hopen dat dit zal veranderen!

De antwoorden van ronde 1 waren: 1-D, 2-A, 3-D, 4-B en 5-D.  
Deze eerste ronde bleek toch wat moeilijker te zijn dan verwacht. Er was slechts een 
gering aantal deelnemers met alle vragen goed. 

De antwoorden van ronde waren: 1-B, 2-D, 3-A, 4-B en 5-C.
In deze ronde was het aantal foutloze inzendingen gelukkig toch wat groter.

Op dit moment geven we nog geen tussenstand, terwijl ook de winnaars van de 
maandprijzen nog niet bekend zijn, omdat bij het insturen van de kopij de inzenddatum 
nog niet verstreken was. Hieronder volgen de vragen voor ronde 3 en 4. Zoals 
gebruikelijk zullen ze ook worden geplaatst op www.covsgroningen.nl, waardoor het 
nog gemakkelijker wordt om even mee te doen. Nodig gerust ook al je familieleden, 
vrienden en collega’s uit om mee te doen!
              
Ronde 3 (december 2011):
1. Tijdens de wedstrijd begaan twee tegenstanders gelijktijdig een overtreding. 
Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?
A.  Hij zal het spel hiervoor onderbreken en de zwaarste overtreding bestraffen
B.  Hij zal het spel hiervoor onderbreken en hervatten met een scheidsrechtersbal op de 

plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
C.  Hij zal in dit geval altijd door laten spelen
D.  Hij zal het spel hiervoor onderbreken en hervatten met een scheidsrechtersbal op de 

plaats van de overtredingen
  
2. Een veldspeler speelt net buiten zijn eigen strafschopgebied een vrije trap terug op 
zijn doelverdediger. Omdat hij de bal verkeerd raakt en een aanvaller nu de bal kan 
spelen, speelt hij in paniek de bal voor de tweede keer, zodanig dat de bal rechtstreeks 
over de eigen doellijn verdwijnt. Op welke wijze kan het spel nu hervat worden? 
A.  Met een hoekschop of doelschop
B.  Met een hoekschop of aftrap na geldig doelpunt.
C.  Met een indirecte vrije schop of aftrap na geldig doelpunt
D.  Met een indirecte vrije schop of scheidsrechtersbal
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3. Wat beslist de scheidsrechter als hij , nadat een doelpunt is gescoord
en voordat het spel is hervat, constateert dat zich een wisselspeler op 
het speelveld bevond toen het doelpunt werd gescoord?
A.  Hij moet het doelpunt goedkeuren
B.  Hij moet het doelpunt goedkeuren indien de wisselspeler behoort bij het team dat 

het doelpunt tegen kreeg
C.  Hij moet het doelpunt altijd afkeuren
D. Hij moet het doelpunt alleen afkeuren indien deze wisselspeler het spel beïnvloed 

heeft
  
4. Een doelverdediger wil de bal uitwerpen, maar de natte bal glijdt uit zijn 
handen. De doelverdediger ziet echter nog net kans om de bal binnen zijn 
strafschopgebied weg te slaan, voordat een aanvaller de bal nu in het verlaten 
doel kan koppen. Wat beslist de scheidsrechter nu?
A.  Hij onderbreekt het spel, toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel 

met een indirecte vrije schop
B.  Hij onderbreekt het spel, toont de doelverdediger een gele kaart en hervat het spel 

met een indirecte vrije schop
C.  Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop
D.  Hij laat doorspelen

5. Bij een doelschop loopt een aanvaller te vroeg toe. Een verdediger ziet dit en 
ontneemt hem de weg naar de bal door een overtreding te maken. De scheidsrechter 
wacht tot de bal buiten het strafschopgebied is gekomen, fluit dan af, toont de 
verdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop voor de aanvallende 
partij. Zijn deze beslissingen juist?
A.  Neen, de verdediger had geen rode kaart mogen krijgen
B.  Neen, op het moment van de overtreding was de bal nog binnen 

het strafschopgebied, zodat de doelschop moet worden 
 overgenomen. De rode kaart is afhankelijk van de ernst van de 

overtreding
C.  Ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het tonen van de rode 

kaart is juist, doch de doelschop moet worden overgenomen.
D.  De scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het toekennen van de 

strafschop is juist; de speler had hij echter geen rode kaart mogen 
tonen.
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Ronde 4 (december 2011):
1. Het spel is onderbroken voor het nemen van een hoekschop. Een wisselspeler die, 
zonder toestemming van de scheidsrechter, zijn team heeft gecompleteerd, voert 
de hoekschop uit. De bal komt bij een medespeler, die de bal in het doel kopt. Op dat 
moment constateert de scheidsrechter dat de wisselspeler zich tegen de regels op 
het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter nu?
A.  Het doelpunt wordt afgekeurd; hij toont de wisselspeler een gele kaart; het spel 

wordt hervat met een hoekschop
B.  Het doelpunt wordt afgekeurd; hij toont de wisselspeler een gele kaart; het spel 

wordt hervat met een doelschop.
C.  Het doelpunt wordt afgekeurd; hij toont de wisselspeler een gele kaart; het spel 

wordt hervat met een  scheidsrechtersbal op de plaats waar de wisselspeler het veld 
betrad

D.  Het doelpunt wordt goedgekeurd, maar hij toont de wisselspeler een gele kaart. Het 
spel wordt hervat met een indirecte vrije schop in het doegebied

2. Een aanvaller die zich achter de doellijn heeft teruggetrokken om zich aan 
buitenspel te onttrekken, schreeuwt in die positie een aanwijzing naar een 
medespeler, die ter hoogte van het strafschoppunt in het bezit van de bal is. De 
scheidsrechter fluit af en toont de schreeuwende speler een gele kaart. Hoe hervat hij 
het spel?
A.  Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd
B.  Een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten 

werd
C.  Een scheidsrechtersbal op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de 

schreeuwende speler stond
D.  Een indirecte vrije schop op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de 

schreeuwende speler stond 

3. Op het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij komt lopen, gooit 
een wisselspeler die zich aan het warm lopen is een voorwerp naar deze speler. Hoe 
hervat de scheidsrechter het spel nadat hij dit heeft onderbroken en de gooiende 
speler een rode kaart heeft getoond?
A.  Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
 onderbroken
B.  Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler werd geraakt
C.  Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
 onderbroken
D.  Met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld
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4. Een indirecte vrije schop ter hoogte van het strafschoppunt, 
te nemen door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd, dat 
een aanvaller de bal even met de voet aanraakt. De bal beweegt 
hierbij niet, waarna een tweede aanvaller de bal op het doel 
schiet. Wat zal de scheidsrechter beslissen als de bal rechtstreeks 
in het doel wordt geschoten?
A.  Overnemen
B.  Doelschop
C.  Indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij wegens 
 onsportief gedrag 
D.  Aftrap na geldig doelpunt 

5. Een speler die behandeld is aan een blessure, wacht aan de 
zijlijn op toestemming om het speelveld te betreden. Vanaf deze 
plek achter de zijlijn, spuwt hij naar een tegenstander die binnen 
het speelveld loopt. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor 
het spel heeft onderbroken?
A.  Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een 
 scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak
B.  Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte 

vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld
C.  Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije 

schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld
D.  Hij toont de spuwende speler een gele kaart en hervat het spel met een 
 scheidsrechtersbal op de plaats waar de tegenstander stond in het veld

Je kunt de vragen online maken op www.covsgroningen.nl of via de mail sturen naar 
klaassmith@home.nl  Per post mag ook: Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. 
De antwoorden graag insturen voor 20 januari 2012. Ik wens u allen goede feestdagen 
en alvast een gezond 2012! 

Klaas Smith
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Seniorensoos ook in 2012 elke tweede maandag van 
de maand

Ook in het nieuwe verenigingsjaar komen onze oudere leden en donateurs samen met 
enkele oud-leden elke tweede maandag van de maand bijeen in het GRC-clubhuis. Van 
14.00 – 16.00 uur. De zogenoemde seniorensoos start 2012 derhalve op 9 januari. Ben 
je nog niet geweest, kom dan een keer langs! En ken je nog oud-leden? Nodig ze uit…  
Veel plezier!

Warm de winter in met winterjas vereniging!

We brengen in deze donkere dagen van december graag de stoere 
en stijlvolle winterjas van onze vereniging nog eens onder je 
aandacht. De winterjas is van het bekende sportmerk JAKO, is zwart 
met witte elementen en voorzien van bescheiden sponsorlogo’s 
én onze verenigingsnaam. De jas is water- en winddicht en heerlijk 
warm (een zogenaamde coachjas). We hebben alle maten nog op 
voorraad. De jas kost nu slechts € 30,-. Bestellen kan via 
www.covsgroningen.nl. 

Droog langs het veld met stevige paraplu

Dankzij een gulle sponsor hebben we nu de 
beschikking over nieuwe paraplu’s. Op de 
extra stevige (windbestendige) zwarte paraplu 
staat alleen een bescheiden opdruk van ons 
verenigingslogo + webadres. De paraplu zorgt 
ervoor dat je droog langs alle Noordelijke 
voetbalvelden kan staan… De paraplu is 
verkrijgbaar voor tien euro. Verkrijgbaar tijdens
elke clubavond en te bestellen
via www.covsgroningen.nl. 

Zin een kop erwtensoep? Elkaar het beste wensen voor 2012? En nog eenmaal 
terugblikken op het oudejaar? Kom dan zaterdag 7 januari aanstaande naar 
de informele nieuwjaarsinstuif voor het hele gezin! 
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Bijeenkomst KNVB-coaches op 20 januari

Ook dit seizoen organiseren KNVB, COVS 
en de regionale scheidsrechterscoaches 
van de KNVB gezamenlijk zogenoemde 
contactavonden voor alle scheidsrechters. 
Tijdens de avond staat het contact tussen 
coach en scheidsrechter centraal en zal er 
met videobeelden worden gewerkt. De in 
ons werkgebied actieve coaches Thom van 
Wijk en Johan Suurd organiseren samen 
met onze vereniging een contactavond 
op maandag 20 januari 2012 om 19.30 uur in Groningen 
(clubhuis GRC). De eveneens in ons gebied actieve Roel 
Folkersma en Geert Heun houden hun bijeenkomsten 
elders. Alle scheidsrechters ontvangen t.z.t. een 
persoonlijke uitnodiging. We raden elke scheidsrechter 
aan de contactavond te bezoeken!

8 maart opnieuw maatwerkbijeenkomst in Groningen

In het voorjaar volgt een tweede ronde van de KNVB-maatwerkbijeenkomsten. Tijdens 
de bijeenkomsten wordt er getraind, is er een technische instructie en een spelregeltoets 
aan de hand van beelden. Met deelname aan de bijeenkomsten zijn punten te verdienen 
die meetellen in de eindranking, aan de hand waarvan beslissingen omtrent promotie en 
degradatie worden genomen.

De bijeenkomst in Groningen wordt 
op een bijzondere datum gehouden, 
te weten 8 maart. Dat is de 79e 
verjaardag van onze vereniging! De 
bijeenkomst wordt in en om het GRC-
clubhuis gehouden, vanaf 19.00 uur. 
Scheidsrechters ontvangen t.z.t. van de 
KNVB bericht.

Vorig jaar trok de contactavond met de toenmalige coaches Simon Schuil 
en Johan Suurd veel scheidsrechters naar het clubhuis.

In oktober werd er tijdens de maatwerk-
bijeenkomst in Groningen ook getraind.
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Bestuur volop bezig met voorbereiden jaarvergadering

Maandag 5 maart 2012 is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. 
De jaarvergadering is het hoogste orgaan binnen onze vereniging. Zo worden tijdens 
de jaarvergadering de hoogte van de contributies en donaties vastgesteld, kiest de 
jaarvergadering bestuur en commissies en beslist de vergadering of zaken als het 
algemeen en financieel jaarverslag kunnen worden vastgesteld.

Het bestuur is inmiddels druk doende met de voorbereidingen. Binnenkort meer 
daarover. Zo zullen we tijdens de jaarvergadering ingaan op onze beleidsvoornemens 
voor de nabije toekomst. Daarbij nemen we de uitkomsten van het grote 
ledenonderzoek van dit jaar uiteraard als uitgangspunt. Marcel Boekholt zal worden 
voorgedragen als nieuwe penningmeester.

Uiteraard is de jaarvergadering ook het moment om jubilerende leden in het zonnetje te 
zetten. Verder krijgen leden de gelegenheid al hun vragen en opmerkingen te stellen/
plaatsen.

Eind januari/begin februari verschijnt een speciale uitgave van De Aftrap, met daarin 
naast alle gebruikelijke rubrieken ook de uitnodiging/agenda voor de jaarvergadering 
én het algemeen jaarverslag 2011. De notulen van de vergadering vorig jaar en overige 
stukken zullen we rond die tijd ook publiceren op www.covsgroningen.nl. 

De jaarvergadering dus, je bent er toch ook bij op 5 maart?!

Het bestuur

Alle onderscheiden leden na afloop 
van de jaarvergadering in maart 
2011 bijeen.
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www.covsgroningen.nl: al 13.262 unieke bezoekers

Onze website www.covsgroningen.nl voldoet prima. In de bijna 1,5 jaar dat de site nu 
online staat, hebben we 13.262 unieke bezoekers getrokken. Samen bekeken ze ruim 
over de 100.000 pagina’s. We hebben een vrij grote groep regelmatige bezoekers. Leden 
en niet-leden, getuige ook de reacties op de site.

Wist je dat….
… je de aanstellingen van leden kunt bekijken en je eigen
  aanstellingen op de site kunt plaatsen? (onder knop LEDEN)
… je via de site alle clubartikelen kunt plaatsen?
… je op de site alles over al onze faciliteiten kunt vinden?
… je via de site foto’s van de meeste activiteiten vanaf 2006 kunt
  terugvinden?

Ga dus regelmatig naar www.covsgroningen.nl!

Ingezonden: het gevonden scheidsrechtersfluitje…

Zondagavond 25 juli 1943 stegen ruim 700 bommenwerpers van de Britse Royal Airforce 
(RAF) op van diverse bases in Oost Engeland voor een aanval op het Duitse Essen. Onder 
die toestellen de Halifax B-II W7704 LQ van het 405e Canadese squadron,die rond 21.46 
uur was opgestegen van Gransden Ladge Beafordshire. Het 405e squadron behoorde tot 
de zogenaamde Pathfinder-groep,een formatie die voor de grote stroom uitvloog, om 
het doel te markeren. Aan boord van de Halifax bevonden 
zich zes Canadezen en een Engelsman. Piloot was Marcel 
Emmett Tomczak, de bommenrichter Alex J Sochowski. De 
overige leden waren Elexander P McCraacken (navigator), 
Clifford JV Kettley (radiotelegrafist), Eddie K White 
(rugkoepelschutter), Michale S Smyth (staartschutter) en de 
enige Engelsman Albert J Wood (boordwerktuigkundige). 

Deze nacht zouden zij hun 17e en laatste missie vliegen. 
Vlak nadat de Halifax de Nederlandse kust was gepasseerd, 
werd het toestel door een tweemotorige Duitse nachtjager 
aangevallen. Smyth was de eerste die het toestel in het 
oog kreeg. Terwijl Tomczak ontwijkende bewegingen 
met de Halifax uitvoerde, probeerde Smyth de nachtjager 
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van de Halifax af te houden. Het mocht echter niet baten: bij de tweede aanval van de 
nachtjager werden twee motoren van de bommenwerper in brand geschoten. Het werd 
Tomczak duidelijk,dat zij het niet zouden halen en hij gaf het bevel om het toestel te 
verlaten. Boven Ten Boer explodeerde de Halifax en stortte vervolgens om 23.56 uur 
neer op een perceel bouwland van landbouwer Oudman, ten westen van Ten Boer. De 
vuurgloed was zelfs in de stad duidelijk waarneembaar. 

De omgeving werd afgezocht naar overlevenden van de crash. Helaas werd er maar één 
overlevende in een haverveld aangetroffen: bommenrichter Sochowski. Na behandeling 
door een arts is hij uiteindelijk door de Duitsers naar Bedum afgevoerd. Het bleek niet 
mogelijk hem te laten onderduiken, omdat al kort na de crash veel mensen naar de plek 
toegestroomd waren. Onder hen een aantal landwachters, die collaboreerden met de 
bezetter. 

De stoffelijke overschotten van de overige zes bemanningsleden zouden de volgende 
dag op de algemene begraafplaats van Ten Boer ter aarde worden besteld. Al spoedig 
was onder de bevolking bekend dat de bemanningsleden zouden worden begraven en 
velen hadden zich naar de begraafplaats begeven om de begrafenis bij te wonen. Op de 
begraafplaats waren de burgemeester, de dominee en enkele politiemannen aanwezig. 
Nadat de dominee zijn laatste woorden had gesproken, mocht de bevolking zich langs 
de graven begeven om de vliegeniers de laatste eer te bewijzen. In de witte steen op 
het graf van Tomczak is later een laatste boodschap van zijn ouders gebeiteld: in loving 
memory of him who died so that we might live.May his soul rest in peace.

Kunjo Zeldenrust (1927-2010) woonde destijds in Ten Boer en was getuige van de crash. 
Bij het vliegtuigwrak vond hij een scheidsrechtersfluitje, dat had vastgezeten aan het 
uniform van één van de vliegeniers. Zijn vrouw heeft het fluitje aan Stichting Oorlogs- en 
Verzetsmuseum geschonken. De grote vraag is of de gesneuvelde ook scheidsrechter 
was, die zijn hobby meedroeg op de vluchten? Wie zal het zeggen… (bron: Feith 
November).

Gerard Helsma
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Rene Felen tijdens clubavond:

Steek je energie in zaken die je onder controle hebt!

De grote clubavond op 21 november ging over de mentale voorbereiding van 
een scheidsrechter. Spreker was teamontwikkelaar Rene Felen, onder andere 
actief voor FC Groningen. ‘Ik ben geen mental coach, maar houd me bezig hoe je 
gedragsmatig het beste uit individuen en teams haalt,’ zo legde Felen zijn beroep 
uit. Met een praktische en interactieve opzet boeide hij de veertig aanwezigen 
volop.

Rene begon met een korte theoretische inleiding over wanneer je op je best bent. 
Termen als comfortzone, leerzone, energie en voorkeursstijlen passeerden de revue. 
Kort gezegd: Je bent op je best in je comfortzone. Maar door onverwachte zaken wordt 
je als scheidsrechter juist vaak uit die zone gehaald. In de leerzone/paniekzone kom je 
uitdagende en bedreigende ervaringen tegen. Daar moet je mee om leren gaan. Door 
je bewust te zijn van je comfortzone, kun je die zone vergroten. Hierbij kan ervaring je 
helpen, maar het kan ook belemmeren als het omslaat in een gebrek aan concentratie.

Een scheidsrechter die buiten zijn comfortzone komt, kan te maken krijgen met 
bezorgdheid. Dat is niet erg, maar je met ervoor waken dat dat teveel energie kost. 
‘Steek je energie liever in zaken waar je controle over 
hebt,’ zo stelde de bevlogen spreker vast. ‘En waar heb 
je controle over? Juist, je eigen handelen en je eigen 
gedrag! Steek de energie dus in jezelf!’
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Na een korte pauze zette Felen 
de aanwezigen aan het werk. Via 
enkele korte keuzes kon iedereen 
zijn eigen voorkeursstijl (action 
type) vaststellen. Mensen met 
dezelfde voorkeursstijl werden 
bij elkaar gezet om een aantal 
vragen te beatwoorden over de 
voorbereiding op een wedstrijd. Die 
verschilt nogal, zo bleek later. Van 
scheidsrechters die alles tot in de 
puntjes twee dagen van te voren 
voorbereiden tot arbiters die tot op 
het laatst heel relaxed zijn.

Al met al een boeiende avond die je 
als scheidsrechter aan het denken 
zet. Ondanks de stevige mist waren 
er veertig leden. Op 2 april is de 
volgende clubavond, dan met de 
profarbiters Bas Nijhuis en Coen Droste als sprekers. Jij bent daar toch ook bij?

Wil je ook weten hoe je levens kunt redden? Doe dan mee aan de 
reanimatietraining op 6 februari 2012. Kijk op pagina 7 voor meer informatie.
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Zorgverzekering Univé met korting? 
Regel het voor 31 december

Zoals eerder gemeld, kun je als lid van onze vereniging ook voor komend jaar met 
korting een zorgverzekering afsluiten bij Univé. Dankzij de collectiviteitsafspraken 
tussen onze vereniging en Univé kun je rekenen op een aantrekkelijke korting van zeven 
procent op de premie. 

Leden die afgelopen jaar al via onze vereniging een zorgverzekering bij Univé afsloten, 
zijn inmiddels geïnformeerd over hun polis voor 2012. Mocht je gebruik willen maken 
van het aanbod van Univé, zorg er dan zelf voor dat je je huidige zorgverzekering voor 
31 december aanstaande opzegt. 

Wil je ook profiteren van de collectieve korting? Stap dan over op de Univé Zorg 
Geregeld of Zorg Vrij polis. Je kunt jouw eigen pakket op maat samenstellen. Wil je 
keuzevrijheid in het samenstellen van jouw aanvullende verzekering? Dan kun je kiezen 
voor een van de drie modulaire verzekeringen: Extra Zorg polis Goed, Extra Zorg polis 
Beter of Extra Zorg polis Best. Als aanvulling op de modulaire verzekeringen kun je een 
van de drie tandheelkundige verzekeringen afsluiten: Tand Goed, Tand Beter of Tand 
Best.

Premie?
Nieuwsgierig naar de premie? Kijk op het premieoverzicht 2012 op onze site of ga naar 
www.unive.nl/zorgverzekering/premieberekenen. Onze verenigingscode is iB04bV80. 
Kies je voor Univé? Sluit dan online de verzekering af. Heb je vragen? Je kunt contact 
opnemen met hun Klantenservice. Zij zijn bereikbaar op het nummer 0596-622383. 
Je kunt ook even binnenlopen bij het Univé kantoor bij jou in de buurt. De Univé 
kantoren vind je aan: Korreweg 268 in Groningen, Rijksstraatweg 142 in Haren, 
Stationsweg 12 in Bedum en de Farmsumerweg 4-6 in Appingedam.

Zelf kiezen
De Scheidsrechtersvereniging wil met deze overeenkomst met Univé een extra faciliteit 
bieden aan haar leden. We adviseren je de mogelijkheden te vergelijken en de voor jou 
meest aantrekkelijke mogelijkheid te kiezen.

VERZEKERINGEN
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Fluiten in het buitenland… 

Vorige keer schreven Bert Volders en Robert de Wit over hun ervaringen als 
scheidsrechter in het buitenland. Toen waren die activiteiten gekoppeld aan de 
vakantieperiode. Sam Dröge werd onlangs door de KNVB aangesteld in Duitsland 
en schreef daar onderstaande bijdrage over: happy days in Germany!

9 oktober jongstleden waren Dennis Brondijk en ik (Sam Dröge) in Duitsland om de 
wedstrijd Germania Leer – Ostfrisia Moordorf in goede banen te leiden. Dit in het kader 
van de uitwisseling van de Nederlandse en Duitse voetbalbond. Net als vorig seizoen 
stond namelijk ook dit najaar weer een tweetal uitwisselingen op het programma. 

25 september stond de eerste wedstrijd net over de Duitse grens op het programma 
tussen TV Bunde en SV Leybucht, onder leiding van scheidsrechter Maykel Kampman 
uit Ter Apel en assistent-scheidsrechter Dennis Brondijk uit Hoogezand. Één week later 
stond Valthermond – HODO onder leiding van de Duitse scheidsrechter De Boer.

9 oktober vond het vervolg van de uitwisseling plaats. Deze zondag vertrok ik samen 
met opnieuw Dennis Brondijk en KNVB-coach Jan Hooge richting Leer in Duitsland, 
om de wedstrijd Germania Leer – Ostfrisia Moordorf in goede banen te leiden. 
Toevalligerwijs begon het eerste stukje van ‘sfeer maken’ al bij vertrek in Gieten in de 
auto bij Jan, toen de radio-dj besloot het nummer ‘Happy Days in Germany’ te draaien. 
Een beter begin kon deze dag uiteraard niet meer krijgen.

Nadat in Winschoten ook supporter Kristian Bakkelo was opgepikt, werd de reis naar 
Leer voortgezet. Aangezien we bijna twee uur voor 
aanvang al bij het stadion (want zo’n complex met 
tribune mag gerust een stadion genoemd worden) 
van Leer aankwamen, werd besloten om nog even 
op zoek te gaan naar een gelegenheid om ergens in 
de buurt een kop koffie te drinken. Omdat iemand 
vanuit de auto een museum met terrasje had gezien, 
besloten we hier even te gaan zitten. Bij binnenkomst 
bleek echter dat het niet om een museum, maar om 
een fitnesscentrum te gaan, maar de koffie smaakte 
er gelukkig niet anders om. Ook het lekkers bij de 
koffie kon natuurlijk niet ontbreken; helaas had de 
fitnessstudio geen heerlijk, ongezond stuk taart, dus 
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moesten we het met de gezonde energierepen doen, die de dame achter de balie ons 
van harte kon aanbevelen.

De ontvangst bij Germania Leer was zeer hartelijk te noemen, ondanks het gebrek aan 
een bestuurskamer. We werden met koffie en thee ontvangen in de kantine, en konden 
elk ook nog een keuze maken uit zes verschillende soorten taarten. Wellicht was dit 
ook de werkelijke reden dat Kristian graag mee wilde? Hier ontmoetten we ook de 
Duitse scheidsrechtersbegeleider en Jens, de Duitse 1e assistent van vandaag. Jens zou 
op papier de scheidsrechter van vandaag zijn en ook de administratieve handelingen 
verrichten, zodat wij ons op de wedstrijd konden richten.

Het spelbeeld van de wedstrijd was al snel duidelijk. Germania Leer was vele malen 
sterker dan Ostfrisia Moordorf en de vraag was alleen nog met hoeveel Leer vandaag 
zou gaan winnen. Wat opviel aan het spel, was dat het spel vele malen harder is dan 
in Nederland. In Duitsland speelt men voetbal veel fysieker en schuwt men de harde 
duels en tackles veel minder. Dit was dan ook, naast het constant in een vreemde taal 
te moeten communiceren, de grootste omschakeling van vandaag. Daarnaast viel de 
uitstekende discipline van de Duitsers op. Bij een in hun ogen discutabele beslissing 
van de arbitrage werd nauwelijks geschreeuwd of gevloekt, maar kwam alleen de 
aanvoerder even buurten bij de scheidsrechter om naar diens uitleg te vragen. Na 
een korte uitleg van één of twee zinnen, ging hij hiermee akkoord en liep zonder 
commentaar weer weg.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 3-0 voor de thuisploeg, die overigens gesteund 
werd door een grote schare supporters die 90 minuten lang aan het schreeuwen, 
zingen en juichen zijn geweest. In de kantine werd nog even nagepraat met de Duitse 
begeleiding en werd een maaltijd genuttigd samen met de spelers van de thuisploeg, 
alvorens de reis terug naar huis werd ingezet. Deze reis leek overigens nog bijna veel 
langer te gaan duren, aangezien Jan Hooge in Winschoten even vergat zijn auto op de 
handrem te zetten, waardoor deze bijna de bosjes met bijbehorende sloot in reed.

Zondag 6 november volgde dan de afronding van deze uitwisseling. Ditmaal kwamen 
de heren P. Andrees en A. Herbers vanuit 
Duitsland om de wedstrijd Ter Apel – 
SVBO te leiden. In deze wedstrijd was ik 
op papier de scheidsrechter en tijdens 
de wedstrijd 1e assistent. Opnieuw viel 
hier het verschil tussen het fysieke spel in 
Duitsland en Nederland op, aangezien de 
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Duitse scheidsrechter veel fysieke duels toe liet. Ook deze erg spannende wedstrijd werd 
tot een goed einde gebracht met een 1-2 eindstand. Nadat de Nederlandse rapporteur 
Jan van Klinken nog zijn bevindingen met de Duitse leidsman had gedeeld, kon de Duitse 
arbitrage weer huiswaarts keren en kwam er voor dit najaar een einde aan de uitwisseling.

Kortom, een zeer leerzaam en bijzonder initiatief, die bij alle deelnemende partijen tot 
volle tevredenheid heeft geleid. Bovendien was het voor mij en Dennis zeer zeker een 
leuke en leerzame ervaring.

Sam Dröge

Nieuwe leden

Jan de Jong  v. Starkenborghstr. 75 9721 EC Groningen
Theo Terpstra  Lemkesland 21  9965 TV Leens
Sander Eisinga  Hogestraat 21  9919 AL Loppersum

Uitgeschreven als lid

Edwin Beekhuis (gestopt)
Maria van Driel (gestopt)
Anita Mulder (gestopt)

Adreswijzigingen

Bob Kempinga  S.O.J. Palmelaan 89 9728 VG Groningen
vv. Geel-Wit  Reeweg 25C  9163 GT Nes Ameland

Volg ons ook op twitter, facebook en hyves

De scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gaat met de tijd mee. We zijn 
dus niet alleen met een eigen website online te vinden, maar ook actief op twitter, 
facebook en hyves. Twitter je ook, volg ons dan (@COVSGroningen) of wordt vrienden op 
facebook en hyves. 
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EK-toto al bijna klaar…

De loting is amper achter de rug, maar onze commerciële commissie heeft de EK-
toto voor komende zomer alweer bijna klaar! De EK-toto zal simpel van opzet zijn: je 
geeft bij een serie wedstrijden aan wie jij denkt dat wint en voorspelt de eindwinnaar. 
Degene met de meeste punten wint een geldbedrag. Van de inleg gaat een deel naar 
de verenigingskas, dus behalve dat meedoen het EK extra spannend maakt steun je 
ook onze vereniging! In de loop van januari is de EK-toto via www.covsgroningen.nl 
te maken. Ook je collega’s, familie en vrienden mogen meedoen. Dat wordt dus een 
spannend EK komende zomer…

Sparen voor Sportweekend Ameland 2013?

Op veler verzoek gaan we in 2012 een spaarsysteem opzetten voor het technisch 
weekeinde op Ameland. Voor de editie in januari 2013 kun je al vanaf februari 2012 
sparen. De precieze hoogte maken we nog bekend, maar zal tussen de tien en twintig 
euro per maand liggen en dat 10 maanden lang. Op die manier heb je eind 2012 het 
inschrijfgeld + een beetje zakgeld bijeen gespaard. De precieze opzet en voorwaarden 
maken we begin 2012 via dit blad en www.covsgroningen.nl bekend. Heb je interesse in 
het spaarsysteem, laat dit weten: covsgroningen@gmail.com. 

Help de vereniging aan nieuwe leden van de 50 euroclub!

De commerciële commissie doet fantastisch werk voor onze vereniging, maar roept nu 
de hulp in van alle vrienden van de club! De commissie wil de zogenoemde 50 euroclub 
graag van nieuwe leden voorzien. Het geld komt ten goede aan de vereniging en willen 
we deels besteden aan extra activiteiten voor jonge, beginnende scheidsrechters. 
We roepen daarom alle leden op in hun omgeving eens te kijken of er potentiële 50 
euroclubleden zijn. Denk aan familie, werkgevers of andere zakelijke relaties. 

Het lidmaatschap van de 50 euroclub kost 50 euro per jaar. Bij aanmelding krijgen 
ze bovendien een paraplu en stropdas van de vereniging cadeau. Leden ontvangen 
vijfmaal per jaar dit clubblad, worden op site en in het clubblad vermeld (met 
bedrijfsnaam of eigen naam) en zijn welkom bij alle clubactiviteiten. Binnenkort sturen 
we een aanmeldingsformulier mee met de digitale nieuwsbrief. Dus, weet jij nog een lid 
voor onze 50 euroclub?



26

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 31, nummer 6                          (december 2011)

27

Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem    €   2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem   €   2,50
Embleem vereniging     €   1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks)  €   5,-
Vaantje Pupil van de Week   €   1,-
Koordje fluit     €   2,-
Fox 40-scheidsrechtersfluit   €   5,-
Sportgel     €   6,-
Massagezalf (Sportbalm hot)   € 19,50
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo  €   5,-
Traningspak, groen-zwart, merk Erima  € 35,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor  € 10,-
Sweater, zwart met logo   €   7,50 
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor  €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-

Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO  € 30,-

De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

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

De 50 euro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel 
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro. Interesse? Bel Johan Suurd 
(06-22227883), Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.

50 euroclub

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).
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Column door Tiamo

Als iemand je op de rechterwang slaat, 
keer hem dan ook je linkerwang toe…

Zondag 30 oktober 2011. Eén van de vele duizenden wedstrijden in het onbetaalde 
voetbal. Nu eens geen jeugd, maar volwassenen. Waarom ook niet? Geen assistent-
scheidsrechter. In de champions league kan dat nog een groot voordeel zijn voor de 
thuisspelende ploeg. Het nadeel was wel dat JC op die dag ook voor de rechter moest 
verschijnen. En het enige wat deze rechter bij het avondeten tegen zijn vrouw kon 
uitroepen: ‘Ik heb Johan Cruijff gezien! Ik heb Johan Cruyff gezien!’

Laten wij niet teveel afdwalen. Twee minuten voor tijd geef ik de keeper van de gasten 
een diep rode kaart voor een overtreding die het daglicht niet kan verdragen. Het was 
helaas een vroege wedstrijd. Een van zijn medespelers, 31 jaar (getrouwd? leuk gezin? 
goede baan?), liep op mij af toen ik in het boekje de rode kaart noteerde. Hij duwde 
eerst tegen mijn wat corpulente buik (na je 50ste geen schande; maar niet geschikt voor 
het smaakvolle tv-programma Obese). De dader liep weg, draaide zich om en gaf op 
gevaarlijk dichte afstand (ik had een koortslip) een tik tegen de ene wang. Even later 
gevolgd door een tik tegen de andere wang. Dus weer het boekje uit mijn borstzak 
voor de tweede rode kaart en direct staken onder de woorden: ‘daar zul jij spijt van 
krijgen’! 

De prachtige herfstige dag kreeg een volkomen andere wending: eerst 2 uur in de 
bestuurskamer, onder begeleiding naar je auto, aangifte doen bij 3 vrouwelijke agentes 
(‘o, vandaag geen proces-verbaal en morgen ook niet. Want het is heel druk’). En daar 
sta je dan als ‘lulletje rozewater’ met een korte zwarte broek en het ongeschonden 
zwarte COVS-shirt nog om je schouders; maar 1 agente deed nog wel moeite om 
haar chef te bellen: ‘hier staat een oude (volgens mij zei ze toch oudere) speler die 
door een scheidsrechter in elkaar is geslagen, waarop haar ervaren chef  verbijsterd 
reageerde: ‘het moet toch niet gekker worden’. Nadat ik over de leuning hing om haar 
te corrigeren ben ik naar huis gegaan. Ik heb de bijbel gepakt. In de bergrede staat: je 
moet iedereen die je wat heeft aangedaan kunnen vergeven. Er wordt gezegd oog om 
oog en tand om tand, maar als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook je 
linkerwang toe. Ik wens u dan ook veel liefde en vrede toe in deze moeilijke depressieve 
donkere tijden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
Als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook je linkerwang toe.

Tiamo 


