Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 32, nummer 4

(oktober 2012)

De Aftrap
De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken en verschijnt vijfmaal per jaar in een
oplage van 450 stuks per keer.
Zie voor verdere gegevens het colofon op pagina 2.

Week van de Scheidsrechter
Wat is het nut van een Week van de Scheidsrechter? Scheidsrechters worden in het
zonnetje gezet. Leuk! Er is aandacht voor de arbitrage. Prima! Clubs worden misschien
aangezet na te denken over fair play en respect. Goede zaak!
Maar levert het echt wat op? Of blijft de emotie regeren en gaan spelers, toeschouwers
en clubmensen bij de eerste de beste tegenslag de scheidsrechter toch weer als
zondebok aanwijzen? Zijn we nu te cynisch?
Er is wel degelijk het een en ander verbeterd de laatste jaren. Maar of een themaweek
nu echt zoden aan de dijk zet…. Excessen hard en consequent aanpakken. Fair play
belonen. Opleidingen van scheidsrechters verder verbeteren. De clubs aanspreken op
gedrag. Dat moet het hele jaar door, en redden we dus niet in één week…
Laat de week een begin zijn, maar meer dan dat ook niet!

In deze Aftrap onder andere:
Florian van Ginkel in de schijnwerpers (8), ): In memoriam Jan Stäbler (10), even
voorstellen: RSC-coach Gert-Jan Ris (12), jaarafsluiting op 22 december (14), ronde
3 en 4 van het Johan Roeders spelregelkampioenschap (15), Freek Vandeursen
debuteert in eredivisie (20), Frank de Winter valt in bij duel topklasse (20),
Wist u dat…? (20), André Kroon in de schijnwerpers (21) en van de
bestuurstafel (24).

w w w.covsgroningen.nl
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Verenigingskalender 2012
Maandag
29 oktober
			
Donderdag 20 december
Zaterdag
22 december
Zaterdag
05 januari
Vrij-za-zo
11-13 januari
			
Dinsdag
15 januari
Maandag
04 februari
Maandag
04 maart
Vrijdag
08 maart
Vrijdag
26 april

Grote clubavond met Bas Nijhuis en Coen
Droste, Hampshire hotel, 19.30 uur
Laatste training kalenderjaar 2012
Jaarafsluiting 2012, 19.00 uur, GRC-clubhuis
Nieuwjaarsinstuif, 15.30 – 17.30 uur (GRC)
Willy Loos sportweekend Ameland 2013,
vijftiende editie!
1e training kalenderjaar 2013
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
Tijd voor een feestje: we bestaan 80 jaar!
Noordelijke spelregelfinale COVS-teams

Trainingen elke dinsdag en donderdag
De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.00 uur op kunstgras,
sportpark Corpus den Hoorn. Trainers in 2012-2013 zijn Roel Bellinga, Bert Kamstra, Henk
Steenhuis en Cindy Suurd. Het GRC-clubhuis is hierbij onze uitvalsbasis.

Colofon

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.
De redactie heeft het recht bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze uitgave mag
zonder toestemming en zonder bronvermelding worden overgenomen.
Vormgeving & drukwerk
: Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties		
: Henk Steenhuis, 050-3014277; Johan Suurd, 06-22227883
Coördinatie		
: Bert Kamstra
Redactie		
: Marcel Bellinga
Fotografie
: o.a. Ger Rijskamp, Marije Deuring
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is opgericht op 8 maart 1933.
Het bestuur:
Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 / robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724 / covsgroningen@gmail.com
Marcel Boekholt, penningmeester, 06-25307514 / m.boekholt@drenthecollege.nl
Martin Schipper, vice-voorzitter, 050-5261178 / martin.schipper@hetnet.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 / mulderheeren@home.nl
Evert IJspeert, werving & behoud en spelregels, 06-29371830 / evertyspeert@hotmail.com
Marc van der Haak, aspirant-bestuurslid, 06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com
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 vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen) . Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt december. Uw bijdragen kunt u tot 1 december aanstaande naar het
redactieadres sturen/mailen.
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Bas Nijhuis en Coen Droste met heuse roadshow 29
oktober naar Groningen
Internationaal voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis en assistent-scheidsrechter Coen Droste
komen maandag 29 oktober alsnog naar het Hampshire hotel in Groningen om hun
ervaringen in de voetbalarbitrage met alle belangstellenden te delen. Ze zullen daarbij
gebruik maken van actuele beelden, zorgen voor de nodige interactie en doen een en
ander met een gezonde portie humor. Nieuwsgierig? Kom 29 oktober naar de clubavond en
lees er alles over op pagina 5.

Niekerk winnaar fair play prijs 2011-2012
Voetbalvereniging Niekerk is de sportiefste vereniging uit onze regio gebleken over het
seizoen 2011-2012. De tien in competitieverband uitkomende teams kwamen tot een
strafgemiddelde van slechts 5,29. Ze zijn hiermee opvolger van FC Grootegast, ook al uit
het westerkwartier. De tweede en derde plaats waren voor Gorecht en Zuidhorn. Lees er
alles over op pagina 7.

Veel deelnemers Willy Loos sportweekend Ameland 2013
Het leek wel een strijd om zich als eerste voor het aankomende technisch weekeinde
op Ameland aan te melden… Zo snel kwamen de eerste aanmeldingen voor het
sportieve en gezellige weekeinde van 11-13 januari binnen. Wie de eerste was? Online
was het Marije Deuring in elk geval… Inmiddels hebben zich enkele tientallen mensen
ingeschreven, maar er is nog plek. Meer weten? Blader snel naar pagina 11.

Net als in voorgaande jaren staat
ook in januari 2013 de training
centraal tijdens het technisch
weekeinde Ameland
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Nieuwe leden
Johan Wenting
Harold Basstra
Charles de Preter

Uitgeschreven als lid
Jan van der Schans (gestopt)
Henk de Vries (gestopt)
Rob Bulthuis

Tessa Suurd
Johan Schouten (geen binding meer)
Hein Schuchard (gestopt)

Lycurgus zestig jaar jong
Onlangs vierde onze donateurvereniging sv. Lycgurgus haar zestig jarig bestaan. Een
bestuursdelegatie bezocht de jubileumreceptie op 21 september. Ook vanaf deze plek
nog onze hartelijke felicitaties!

TV Drenthe steekt provinciegrenzen over
TV Drenthe is onlangs de provinciegrenzen overgestoken om bij de training van onze
vereniging opnames te maken. Het ging om een item over drie van onze leden, de broers
Ben, Bob en Sam Dröge. Sam werd bovendien ook bij een wedstrijd gevolgd.
Het eindresultaat mocht er zijn, want het was een positief en leuk item! Het item is via
www.covsgroningen.nl nog terug te zien.

Op de foto drie broers,
v.l.n.r. Bob, Sam en Ben
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Bas Nijhuis en Coen Droste maandag 29 oktober
met boeiende roadshow naar Groningen
Niemand minder dan Bas Nijhuis en Coen Droste verzorgen maandag 29 oktober een
ongetwijfeld boeiende clubavond in Groningen. Bas is internationaal scheidsrechter en
zijn Twentse vriend Coen is als assistent-scheidsrechter op het hoogste niveau actief. Het
duo heeft een avondvullende roadshow ontwikkeld, waarmee ze door het land trekken.
Ze zullen vertellen over hun ervaringen in het internationale voetbal, geven tips en
betrekken de zaal volop bij het programma.
Uit verhalen hebben we gehoord dat het een heuse show betreft, waarin veel afwisseling
en interactie zit. Er zijn diverse filmpjes en er wordt een quiz gespeeld met petje op petje
af. Nieuwsgierig? Kijk dan ook op hun professionele website www.voetballezing.nl. Een
echte aanrader dus!
We hebben alle COVS-leden uit district Noord en andere belangstellenden van harte
uitgenodigd deze clubavond bij te wonen. We zijn blij dat we Bas en Coen nu alsnog
mogen verwelkomen. Ze zouden 2 april al komen, maar door een aanstelling van Bas
als 4e official bij Barcelona – AC Milan kon het toen niet doorgaan. Collega-international
Danny Makkelie was een meer dan waardige vervanger.
De clubavond op 29 oktober begint om 20.00 uur en de ontvangst is vanaf 19.30 uur.
De avond wordt gehouden in het auditorium van het Hampshire hotel plaza (voorheen
Meerwold), Laan Corpus den Hoorn in Groningen. Jij komt toch ook?
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KEUKENMONTAGE
INTERIEURBOUW
WONING - PROJECT STOFFERING
Zwagemaker MTI
Ter Steeghe Ring 89
3331 LX Zwijndrecht
Tel : 078-6128778
Fax : 078-6126393
Mobiel : 06-51350405
info@zwagemakerinterieurbouw.nl
0059490.pdf 1

25-3-2011 11:49:11
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Niekerk winnaar fair play prijs 2011-2012
Voetbalvereniging Niekerk heeft de fair play prijs 2011-2012 van onze
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gewonnen. De prijs wordt
binnenkort uitgereikt. Niekerk liet in het klassement over vorig seizoen 85 andere
voetbalverenigingen uit stad en ommeland achter zich. De voetballers van Gorecht en
Zuidhorn eindigden als tweede en derde. Hoewel wij ook begrijpen dat voetballers liever
kampioen worden dan dat ze de sportiviteitsprijs winnen, willen we via deze prijs toch
het belang van fair play promoten en sportief gedrag belonen en stimuleren.
De voetballers van de tien in competitieverband uitkomende teams van Niekerk waren
in het seizoen 2011-2012 het meest sportief van alle 86 bij de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken aangesloten clubs uit de provincie Groningen. De tien teams
kwamen tot een ‘strafgemiddelde’ van 5,29. Na vorig jaar Grootegast dus opnieuw een
winnaar uit het westerkwartier. In de top van het klassement valt de 5e plaats van Blauw
Geel ’15 op, de enige stadse club bij de eerste tien.
De top-10 over het seizoen 2011-2012 ziet er als volgt uit:
01. Niekerk
02. Gorecht
03. Zuidhorn
04. De Heracliden
05. Blauw Geel’15

06. GEO
07. TEO
08. Kloosterburen
09. SIOS
10. Aduard 2000

Om tot een winnaar te komen, wordt een klassement opgemaakt aan de hand van een
puntensysteem. Daarin wordt gekeken naar de grootte van de club, kaarten en overige
strafzaken. De prijs is dus voor de hele vereniging (niet alleen voor het 1e)! In het hele
district wordt door de gezamenlijke scheidsrechtersverenigingen hetzelfde systeem
gehanteerd. In dat klassement behaalde Niekerk een achtste plaats. De volledige uitslag
is te vinden op www.covsgroningen.nl.
In het verleden wonnen achtereenvolgens Corenos, OKVC (2x), Poolster, SVMH,
Loppersum, Eenrum, Glimmen, De Wilper Boys en FC Grootegast.
Van harte!
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In de schijnwerpers…
In deze rubriek zetten we elke keer een lid van onze
vereniging kort in de schijnwerpers. Zo leren we
iedereen ook eens op een andere manier kennen.
Ook in deze rubriek? Mail ons:
covsgroningen@gmail.com

Naam: Florian van Ginkel
Leeftijd: 17
Woonplaats: Bedum
Burgerlijke staat: vrijgezel
Beroep: ’s ochtends bezorger bij NDC Mediagroep, verder verkoper bij Notenbranderij
van Ginkel. En scholier.
Favoriete stad: Barcelona
Vakantieland: Spanje, Italië
Beste boek, cd en/of film: The green mile (film)
Kranten/tijdschriften: VI
Favoriete website: voetbalprimeur.nl
Andere hobby’s: koken, voetballen, uitgaan
Scheidsrechter vanaf: dit seizoen (2012/2013)
Eigen voetbalverleden: vv Bedum
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Scheidsrechter geworden omdat: Het leek me een hele nieuwe leuke uitdaging. Ik
wilde weten hoe een scheidsrechter nou in het veld staat. Afgelopen seizoen heb ik de
BOS cursus veldvoetbal met succes afgerond. Ik hoop vooral veel te leren van andere
scheidsrechters, maar ook van spelers, trainers, publiek etc.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Tja, daar valt nog niet zoveel over te vertellen
Voorbeeld als scheidsrechter: Michel Winter, Bert Volders
Wedstrijdvoorbereiding: Vrijdagavond lekker vroeg op bed en vooral lekker positief
(maar wel geconcentreerd) een wedstrijd ingaan.
Trainen: 3x per week (2x COVS, 1x voor mezelf )
Wat wil je verder nog kwijt?: Een goede conditie staat aan de basis van het nemen van
een goede beslissing. Verder hoop ik al scheidsrechter te groeien en stappen te zetten.

Volg je ons al op facebook en twitter?
Volg je jouw eigen scheidsrechtersvereniging al op twitter en facebook? Via onder andere
deze sociale media houden we je op de hoogte van het laatste verenigingsnieuws en kun
je in contact komen met andere leden. Volg ons dus op twitter (@COVS Groningen) en
‘like ons’ op facebook (www.facebook.com/covsgroningen).
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In memoriam: Jan Stäbler
Op 28 september jongstleden is ons oud-lid Jan Stäbler overleden. Jan was al een jaar of
vijftien geen lid meer van onze vereniging, maar voor die tijd was hij een betrokken lid
en een regelmatig bezoeker van de trainingen. In verschillende periodes was hij in totaal
jarenlang lid. De laatste jaren was Jan vooral actief voor de bewonerscommissie van
de Castorflat c.s. in Paddepoel. Voor al zijn verdiensten werd hij in 2010 nog Koninklijk
onderscheiden door zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Jan was een man die als hij ergens voor ging er
ook echt voor ging. Een dappere strijder, zo schreef
iemand namens de bewonerscommissie op hun site.
Laten we ons Jan zo herinneren!
We wensen zijn vrouw Henny, kinderen en
kleinkinderen alle sterkte toe bij het verwerken van
dit verlies.
Het bestuur
Jan Stäbler

Leden 12 november welkom bij clubavond Oost
Groningen en Veendam
Onze zusterverenigingen COVS Oost Groningen en COVS Veendam organiseren maandag
12 november gezamenlijk een clubavond in dorpshuis de Snikke in Oude Pekela. Sprekers
zijn de KNVB-docenten Jan Peter van der Zwaag en Hans Vuurman. Aan de hand van de
nodige beelden zullen zij diverse aspecten met betrekking tot spelregels de revue laten
passeren. De clubavond begint om 19.30 uur en ook leden van onze vereniging zijn van
harte welkom!
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Ga je ook mee met het 15e
Willy Loos sportweekend
Ameland?
Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 januari
2013 gaan enkele tientallen scheidsrechters
voor drie intensieve, leerzame en gezellige
dagen naar het waddeneiland Ameland. Voor
de vijftiende editie. Trainingen, een sportkwis,
spelregels, aandacht voor de pyschologie van
het scheidsrechteren, lekker eten en drinken,
een prima hotel, Imca Marina…. Ga je ook
mee? Je kunt het volledige programma,
alle overige informatie en een online
inschrijvingsformulier vinden
op www.covsgroningen.nl. Op deze pagina
een impressie van januari 2012.
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Even voorstellen: RSC Gert-Jan Ris
Na de verhuizing van Johan Suurd naar Eindhoven hebben veel leden van onze
vereniging te maken met een nieuwe regionale scheidsrechterscoach. De nieuwe
RSC voor stad en omgeving, Gert-Jan Ris, stelde zich onlangs via de mail en via onze
site aan 'zijn' scheidsrechters voor. Onderstaand de tekst van die mail. Gert-Jan, veel
succes in je nieuwe functie!
Beste scheidsrechters,
Zoals bij jullie allen bekend is Johan Suurd inmiddels naar het zuiden verhuisd en
ben ik in het voorjaar door Anne Laverman gevraagd hem op te volgen als regionale
scheidsrechterscoach (RSC). Eind juli hebben jullie een mailtje hierover van de KNVB
ontvangen met de bevestiging dat ik jullie nieuwe RSC ben.
Kort gezegd komt de taak van een RSC er op neer dat hij de aan hem toegewezen
scheidsrechters begeleidt en ondersteunt, waardoor deze - binnen de individuele
mogelijkheden en kwaliteiten – maximaal kunnen presteren.
Als je bedenkt dat ik zo’n 45 scheidsrechters onder mijn hoede heb kun je je voorstellen
dat ik daar even over moest nadenken. Maar dan meer over hoe ik het ging doen dan
óf ik het wilde doen. Die overweging was voor mij niet moeilijk: het is een fantastische
uitdaging en misschien wel op mijn lijf geschreven. De toekomst zal het uitwijzen. Ik heb
er zin in en hoop als RSC ‘mijn’ scheidsrechters te
motiveren zich verder te ontwikkelen naar een nóg
betere scheidsrechter die plezier hebben in hun
hobby/vak. Want een vak is het, daar zal iedereen
het over eens zijn.
Concreet betekent dit dat ik voor al mijn
scheidsrechters het eerste aanspreekpunt
ben, met uitzondering van de feitelijke (her)
aanstellingen, het aan- en afmelden en
administratieve zaken (o.m. declaraties).
Naast het RSC-schap ben ik ook docent Arbitrage
bij de KNVB. De afgelopen jaren heb ik al met
Gert-Jan Ris
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veel plezier Pupillen, Junioren- en BOS-cursussen mogen geven en dat blijf ik ook doen.
Mogelijk komt daar ook de module Mentale Weerbaarheid Arbitrage (MWA) bij, wat
voorheen de module Omgaan met beïnvloedingsfactoren en Weerstand (OBW) was.
Mijn bedoeling is dat ik jullie allemaal persoonlijk wil leren kennen en dat gaat het beste
naar mijn idee als ik jullie wedstrijden bezoek. Dat zal dus wat tijd kosten. Met een aantal
van jullie heb ik reeds op deze wijze kennis gemaakt.
Een andere mogelijkheid is dat we elkaar zien tijdens de training op dinsdag en
donderdag bij de COVS Groningen. Ik train geregeld mee en ik adviseer je ook daar te
gaan trainen want het is een bijzonder enthousiaste en leuke groep.
Via covsgroningen.nl kun je een document downloaden ten behoeve van zelfreflectie.
Zelfreflectie is erg belangrijk. Je houdt jezelf een spiegel voor en leert naar jezelf te kijken.
Hoe heb ik het gedaan, wat was het effect op de spelers. Hoe verliep de wedstrijd, kon ik
alle situaties goed beoordelen en nam ik wel de juiste beslissingen. Dat soort vragen. Als
je hier wat in ziet, gebruik het en stuur er mij af en toe een naar mij op. Zeker als ik bij je
ben wezen kijken of als je een rapport hebt gehad. Doe het wel direct ’s avonds of daags
na de wedstrijd. Dan zit het nog vers in het geheugen.
Ten slotte wens ik jullie heel veel succes en plezier met het fluiten. Heb je vragen, mail
mij dan even. Doe er de eerste keer ook een leuke foto van jezelf bij, dan weet ik wie je
bent, want ik ken nog lang niet iedereen, maar dat gaat komend jaar veranderen. Voor
dringende zaken kun je me uiteraard ook bellen.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Ris, RSC regio stad-Groningen
Mobiel: 06 – 54 210 765
E-mail: knvb.ris@ziggo.nl

Seniorensoos 12 november en 10 december weer bijeen
Onze oudere (oud-) leden die zich verenigd hebben in de informele seniorensoos komen
dit kalenderjaar nog tweemaal bijeen, te weten maandag 12 november en maandag
10 december. Beide dagen van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis. Nog nooit geweest,
maar wel nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje en ga 12 november en/of 10 december
heen….
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Jaarafsluiting 22 december met buffet, klaverjassen,
sjoelen en darts
Het is inmiddels goed gebruik het verenigingsjaar af te sluiten met een gezellige avond
in het GRC-clubhuis. Zaterdag 22 december is het weer zover. Dan kan er vanaf 19.00
uur worden aangeschoven aan een lopend buffet en kan er bovendien worden gekaart,
gesjoeld en gedart. Rond 23.00 uur zullen we de avond afsluiten.
Deelname kost vijf euro per persoon, dus daarvoor hoef je het niet te laten… Mogen we
je de 22e december verwachten? Stuur dan een mailtje naar covsgroningen@gmail.com.
Laat even weten of je wilt klaverjassen, sjoelen of darten én of je alleen komt of met je
partner. Graag tot 22 december!

Speech, snert en gezelligheid als
start van 2013
Even traditioneel als de Jaarafsluiting is de start van het nieuwe
kalenderjaar met een informele nieuwjaarsinstuif in het GRCclubhuis. Deze wordt zaterdag 5 januari van 15.30 – 17.30 uur
gehouden. Voor de liefhebbers wordt er een kop Hollandse
snert geserveerd, compleet met roggenbrood met spek. Er is
een korte nieuwjaarsspeech van de voorzitter en verder
worden er ongetwijfeld veel wensen gedaan… Op de foto’s
een sfeerimpressie van de instuif in januari 2012.
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013
De eerste 2 rondes van onze spelregelrubriek om het Johan Roeders
spelregelkampioenschap zijn gespeeld. Na een aarzelend begin waren er uiteindelijk
toch zo’n vijftig deelnemers (leden en niet-leden). Er bleek een aantal vragen bij te zitten
die bloed, zweet en/of tranen hebben gekost, want slechts vijftien procent van alle
inzenders heeft beide rondes foutloos beantwoord. In de overtuiging dat velen dit een
beetje teleurstellend vinden, raad ik je aan toch af en toe het boek Spelregels Veldvoetbal
alsmede de up to date aanvullende richtlijnen te raadplegen. Deze zijn te vinden onder
het tabblad Spelregels / Diversen op onze site www.covsgroningen.nl
Op dit moment zullen we nog geen tussenstand bekend maken. Onder de leden die
foutloos zijn toch weer enkelen die ook vorig jaar meededen tot het laatste moment. Bij
de niet-leden ook weer een aantal vaste inzenders, waaronder de kampioenen van de
afgelopen twee jaar.
De antwoorden van ronde 1 zijn: 1- A, 2-C, 3-A, 4-C en 5-C
De antwoorden van ronde 2 zijn: 1-C, 2-B, 3-B, 4-C en 5-D
Na loting onder de acht goede inzenders werd Marije Deuring uit Groningen winnaar
van ronde 1. En Ben Drosten uit Borger wint na loting de prijs van ronde 2 (tien foutloze
inzendingen). Voor een toelichting op de antwoorden verwijs ik je graag naar
www.covsgroningen.nl.
Hieronder en op de volgende pagina’s volgen de vragen voor ronde 3 en 4. Ook al heb je
een foutje gemaakt in één van de eerste rondes, blijf vooral meedoen! De kampioenen
zijn pas aan het einde van het seizoen (na zes rondes) bekend. Ik wens iedereen veel
succes bij de beantwoording!
De vragen van ronde 3 (oktober 2012):
1. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht
doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de
scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?
a. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer
b. Overnemen van de strafschop en een waarschuwing voor de nemer door het tonen
van de gele kaart
c. Doelpunt
d. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer
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2. Het spel is onderbroken voor het nemen van een hoekschop. Een wisselspeler, die
zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, voert de
spelhervatting 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?
a. Hij laat de hoekschop overnemen
b. Hij laat de hoekschop overnemen en geeft de wisselspeler een waarschuwing
c. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt en geeft de wisselspeler een
waarschuwing
d. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt
3. De doelman van partij A, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, slaat
een tegenstander. Nadat dit heeft plaatsgevonden, rolt de bal over de zijlijn. De
inworp wordt direct op correcte wijze uitgevoerd door de juiste partij. Pas nu ziet
de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent en onderbreekt het spel. Na
mondeling contact stuurt hij de doelman van het speelveld door het tonen van de
rode kaart. Hoe zal de scheidsrechter het spel nu moeten hervatten?
a. Met een strafschop
b. Met een scheidsrechtersbal
c. De inworp opnieuw laten nemen
d. Met een directe vrije schop
4. Tijdens het uitvoeren van een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied trapt
een verdediger een aanvaller net buiten het strafschopgebied. Op dat moment
heeft de bal wel de grond geraakt, maar geen van de spelers heeft de bal al
gespeeld of aangeraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode
kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende
partij, net buiten het strafschopgebied
b. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode
kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije schop voor de aanvallende partij
net buiten het strafschopgebied
c. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode
kaart en het spel wordt hervat met een strafschop
d. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode
kaart en de scheidsrechtersbal wordt opnieuw uitgevoerd omdat de bal nog niet in
het spel was
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5. Een doelverdediger wil de bal uitwerpen, maar de gladde bal glijdt uit zijn
handen. Een aanvaller komt nu snel toegelopen, maar de doelverdediger ziet nog
net kans om de bal binnen zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal
in het doel kan koppen. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en stuurt de doelverdediger van het speelveld wegens het ontnemen van een scoringskans
b. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en de doelverdediger
ontvangt een waarschuwing wegens het tweemaal spelen van de bal met de hand
c. Hij laat doorspelen
d. Hij onderbreekt het spel en kent een indirecte vrije schop toe wegens het tweemaal
spelen van de bal met de hand door de doelverdediger
En dan door met de vragen van ronde 4 (november 2012)
1. Een te laat gekomen speler loopt bij een aanval op zijn eigen doel zonder
toestemming van de scheidsrechter het speelveld in en brengt in zijn eigen
strafschopgebied een doorgebroken tegenstander ten val. Wat beslist de
scheidsrechter?
a. Strafschop
b. Strafschop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor deze speler
wegens ernstig gemeen spel
c. Strafschop + wegzenden van deze speler door het tonen van de rode kaart wegens
ernstig gemeen spel
d. Indirecte vrije schop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens
onsportief gedrag
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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 de strafschopstip in het bezit van de bal is. De
scheidsrechter fluit af en geeft de schreeuwende speler een waarschuwing. 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. In de 28e minuut van de eerste helft wordt aan een speler voor de tweede keer
een gele kaart getoond. De scheidsrechter heeft dit echter niet door en toont
deze speler geen rode kaart. Hij komt er pas in de rust achter. Hoe dient hij nu te
handelen?
a. Hij kan niets meer doen
b. Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen
c. Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond
d. Hij kan hem pas wegsturen als hem nogmaals een gele of rode kaart wordt getoond
4. Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team
heeft gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een
tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment
constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het
speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft
onderbroken?
a. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de schoppende
speler
b. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler
c. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een strafschop tegen de schoppende speler
d. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, geeft de wisselspeler een waarschuwing en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
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5. Een speler wil de bal inwerpen. Daarbij voldoet hij aan alle voorwaarden. Als
hij de bal boven het hoofd heeft valt de bal echter uit zijn handen. De bal komt
bij een medespeler terecht en deze neemt de bal met de voet aan. Wat zal de
scheidsrechter nu moeten doen?
a. Hij laat gewoon doorspelen, want de bal werd pas losgelaten, nadat aan alle voorwaarden was voldaan
b. Overnemen van de inworp door hetzelfde team, omdat hier geen sprake was van
een opzettelijke handeling
c. Overnemen door dezelfde speler, want dit was geen echte opzet. Het was een ongelukkige handeling
d. Omdat de bal niet via de correcte procedure in het spel is gebracht, laat de scheidsrechter de inworp overnemen door de tegenpartij
Antwoorden kan via www.covsgroningen.nl, per mail naar klaassmith@home.nl of
via de post naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert Graag voor 1 december
aanstaande. Succes!
Klaas Smith

Trainingen tot eind december elke dinsdag en donderdag
De trainingen gaan dit kalender- en verenigingsjaar 2012 door tot en met donderdag
20 december. Tot en met die datum kan er derhalve elke dinsdag en donderdag van
20.00 – 21.00 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in
de stad Groningen. Het GRC-clubhuis is hierbij onze vaste uitvalsbasis.
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Debuut Freek Vandeursen in eredivisie
Onze eigen Freek Vandeursen maakte vrijdag 5 oktober een
niet geheel onopgemerkt debuut als assistent-scheidsrechter
in de eredivisie. Hij was actief bij het duel tussen NEC en
ADO Den Haag, bij scheidsrechter Janssen. Freek, van harte
gefeliciteerd met je debuut en op naar de volgende!

Freek Vandeursen

Frank de Winter actief in topklasse
Ons tegenwoordig in Bussum wonende lid Frank de Winter, normaal actief in groep 1,
dacht 6 oktober even rustig een wedstrijd in de topklasse te kunnen kijken. Ware het niet
dat collega-scheidsrechter Jansen halverwege de tweede helft van Spakenburg – FC Lisse
geblesseerd uitviel. Frank viel in en bracht de wedstrijd tot een goed einde.

Wist u dat…?
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

KNVB-docent Henk Steenhuis een BOS-cursus geeft in het GRC-clubhuis?
Klaas Smith hetzelfde doet bij OKVC?
Marcel B., niet de penningmeester, onlangs vertelde dat een bioscoopfilm
draaide in de bioscoop?
Marcel B., wel de penningmeester, daar natuurlijk meteen een cynische
opmerking over maakte?
secretaris en penningmeester ook wel M&M’s worden genoemd?
Mels Klabbers de eerste oktober-training al handschoenen droeg?
hij deze na een paar opmerkingen snel uit deed?
Wouter Horst onlangs een schone onderbroek vergeten was?
wij niet (willen) weten hoe hij dit heeft opgelost?
Paul Lips de auteursrechten van het artikel uit de vorige Aftrap over de
Storsocup claimt?

Kom 29 oktober allemaal naar het Hampshire hotel in Groningen voor de roadshow
van Bas Nijhuis en Coen Droste! Kijk ook op www.covsgroningen.nl.
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In de schijnwerpers…
In deze rubriek zetten we elke keer een lid van onze
vereniging kort in de schijnwerpers. Zo leren we
iedereen ook eens op een andere manier kennen.
Ook in deze rubriek? Mail ons:
covsgroningen@gmail.com

Naam: André Kroon
Leeftijd: 25 jaar
Woonplaats: Groningen
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: zelfstandige ondernemer, eigenaar van een ijssalon/chocolaterie
Favoriete stad: Barcelona
Vakantieland: Spanje
Beste boek, cd en/of film: The Lord of the Rings
Kranten/tijdschriften: VI
Favoriete website: divers
Andere hobby’s: zwemmen, tennis, zaalvoetbal, hardlopen, naar de kroeg met vrienden,
weekendje weg met m’n vriendin
Scheidsrechter vanaf: seizoen 2005/2006
Eigen voetbalverleden: veldvoetbal al vanaf de f-jes bij WVV uit Winschoten, in 2007
overgestapt naar VVK uit Groningen. In 2009 gestopt met veldvoetbal. Sinds vorig jaar
een zaalvoetbalteam opgestart met vrienden.
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Scheidsrechter geworden omdat: geïnteresseerd geraakt in ‘’de scheidsrechter’’, me erin
verdiept, mezelf geschikt bevonden als scheidsrechter en enthousiast geworden.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: begonnen in groep 24. Dan elk jaar
gepromoveerd naar groep 23, 22, zo 5, zo 4, zo 3. Dit is mijn derde seizoen in zondag 3.
Voorbeeld als scheidsrechter: een mengelmoes van vele topscheidsrechters
Wedstrijdvoorbereiding: eigen rituelen als verdiepen in de competitie en de historie
van de wedstrijden, zelf naar het sportterrein rijden, rustig toeleven naar de wedstrijd en
uitgebreide warming-up
Trainen: vanwege mijn drukke baan als zelfstandige ondernemer en mijn vele andere
hobby’s, is hier, helaas, te weinig tijd voor bij de COVS
Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?:
De COVS heeft ‘’de scheidsrechter’’ heel veel te bieden. Geen opmerkingen over.
Misschien moet de COVS meer taken overnemen van de scheidsrechtercoach. Het meer
begeleiden van jonge, talentvolle scheidsrechters.
Wat wil je verder nog kwijt?: Ik ben een jonge, talentvolle scheidsrechter en zit
in het talententraject. Ik zou de afgelopen jaren extra begeleiding krijgen van een
scheidsrechterscoach. Elk jaar is dit iemand anders en krijg nauwelijks begeleiding, omdat
de coach meer dan 50 scheidsrechters onder zich heeft. Zo krijg ik niet meer aandacht
dan een andere scheidsrechter. Ik heb het gevoel dat mijn ‘’talent’’ ondergesneeuwd
raakt. Dit vind ik erg jammer.
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50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:
Theo Kok				
Marcel Bellinga			
Voetbalvereniging C.V.V.B.		
Robert van Dorst			
Klaas Mulder 			
Henk Renken
Jan Kamps			
Felix Nordhauzen			
Martin Schipper			
Truus Visser			
Eddy en Marjan Kamphuis 		

Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga
Thom van Wijk
Valley Dusink
Steenhuis Tuinontwerpen
Metis cnc draai- en freeswerk
Bert Kamstra
G.R.C. Groningen
John Schokker Makelaardij
Jacob Hettinga
Schildersbedrijf Cleveringa

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

Clubartikelen nodig?
Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Tijdens clubavonden zijn ze verkrijgbaar in
de stand. Bestellen kan online: www.covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun
je naar CLUBARTIKELEN).
Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem			
KNVB-scheidsrechtersembleem		
Embleem vereniging 			
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks)
Vaantje Pupil van de Week			
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo
Traningspak, groen-zwart, merk Erima		
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor
Sweater, zwart met logo			
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor
Paraplu, zwart met verenigingslogo		
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO
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Van de bestuurstafel
Het seizoen 2012-2013 is in volle gang. Leden bezoeken massaal de
maatwerkbijeenkomsten van de KNVB, fluiten hun wedstrijden en komen ondertussen
naar de trainingen. Niet zelden met meer dan dertig mannen en vrouwen tegelijk. Alleen
de dinsdagtraining wordt iets minder bezocht.
Het bestuur is druk doende met tal van zaken. Zo zijn we in gesprek met een mogelijke
partner op gebied van fysiotherapie & sporttraining. We houden je op de hoogte. De
reguliere activiteiten zijn gepland, zo kun je lezen in dit blad. En het weekeinde Ameland
werpt zijn schaduw ook alweer vooruit. Binnen drie maanden is het zover.
Wat de ontwikkelingen op het sportpark betreft is het rustig. Stilte voor de storm.
Voorlopig zijn er, door de bestuurscrisis in de Groninger politiek, weinig beslissingen te
verwachten denken we.
Wat de samenwerking tussen COVS-verenigingen betreft is het helaas ook rustig.
Blijkbaar is het moeilijk over de eigen ‘belangen’ heen te stappen. Het bestuur van COVS
Noord heeft aangekondigd een en ander toch weer op de agenda te willen zetten. Een
uitstekende zaak. Alleen COVS Hondsrug en Zuidoost Drenthe zijn volop bezig (met een
fusie). Wij zijn nog in gesprek met Veendam, Oost Groningen en Centraal Drenthe, maar
grote stappen zijn vooralsnog niet te verwachten.
Uiteraard verwachten we jullie allemaal bij de grote clubavond op 29 oktober in het
Hampshire hotel, met de roadshow van Bas Nijhuis en Coen Droste. Komen!
Marcel Bellinga, secretaris
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