Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 32, nummer 5

(december 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.

Stil
En toen was het stil. Oorverdovend stil. Een aantal jeugdige voetballers molesteert een
clubgrensrechter bij een wedstrijd van B-junioren. Een vader van 41 jaar. Met de dood
tot gevolg. Ondanks alle verontwaardiging daarover en ondanks alle aandacht in de
media maakt dat stil.
Richard Nieuwenhuizen heet hij. Zinloos geweld krijgt een naam. En een gezicht. Een
gezin moet verder zonder man en vader. Een club moet verder zonder vrijwilliger. En het
voetbal moet verder in de wetenschap dat de sportverdwazing (weer) een slachtoffer
heeft gemaakt.
Natuurlijk staan we in dit blad stil bij wat er gebeurd is. En hoe nu verder. Zoals we dat in
2013 ook zullen blijven doen. Opdat Richard Nieuwenhuizen niet vergeten zal worden.
‘Een kantelpunt’, sprak KNVB-voorzitter Michael van Praag hoopvol. Laten we hopen dat
het een kantelpunt is in het omgaan met emoties in het voetbal. Zonder respect geen
voetbal is het motto. Laten we daaraan vasthouden. En verder? Zijn we even stil….

In deze Aftrap onder andere:
korting op zorgverzekering Univé (12) geef je op voor de reanimatietraining (15),
sportweekend Ameland: het is bijna zover (18), 5e ronde in het Johan Roeders
spelregelkampioenschap (20), nieuwe pupillenscheidsrechters voor vv. Gorecht
(23), vermakelijke clubavond met Bas & Coen (25), opnieuw leden actief in
Duitsland (32) en de column van Tiamo (36).

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

Laatste training kalenderjaar 2012
Jaarafsluiting 2012, 19.00 uur (GRC)
Nieuwjaarsinstuif, 15.30 – 17.30 uur (GRC)
Bijeenkomst KNVB-RSC’s Heun en Folkersma,
19.30 uur (CVVB/Bedum)
Sporthuis Winsum sportweekend Ameland 2013,
vijftiende editie!
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
1e training kalenderjaar 2013
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Bijeenkomst KNVB-RSC’s Van Wijk en Ris,
19.30 uur (locatie volgt)
Tijd voor een feestje: we bestaan 80 jaar!
Kaarten vv. Omlandia, 20.00 uur (Ten Boer)
Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
Noordelijke spelregelfinale COVS-teams

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, vv. Gorecht, KNVB, vv Warffum
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 medio februari. Uw bijdragen kunt u tot 1 februari aanstaande naar het redactieadres
sturen/mailen.
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Neem je verantwoordelijkheid!
Natuurlijk staan we stil bij het tragische overlijden van grensrechter Richard
Nieuwenhuizen. Net als de rest van Nederland werd er ook binnen onze vereniging
verontwaardigd gereageerd. We maakten een statement onder de noemer ‘neem je
verantwoordelijkheid’. Een oproep die veel aandacht kreeg. Op de pagina’s 6 tot en met 10
staan we stil bij de gebeurtenissen en de nabije toekomst. En kun je de volledige oproep lezen.

Snert, beste wensen en speech tijdens instuif 5 januari
Het is inmiddels traditie om het nieuwe jaar met een kop snert, de nieuwjaarsspeech
van voorzitter Robert van Dorst en het uitspreken van de beste wensen te beginnen. Dat
doen we dus ook in 2013 en wel op zaterdag 5 januari van 15.30 – 17.30 uur. Lees er alles
over op pagina 5.

Sporthuis Winsum enthousiaste nieuwe sponsor
We zijn trots dat we Sporthuis Winsum als nieuwe sponsor kunnen presenteren!
De sportspeciaalzaak in Winsum zal onder andere de sponsoring van ons technisch
weekeinde op Ameland overnemen van het failliet gegane Willy Loos. Ook krijgen leden
korting bij aankopen in de sportzaak. Meer weten? Blader snel naar pagina 11.

Samenwerking met fysiosportief prima extra faciliteit
Onze vereniging is een samenwerkingsverband overeengekomen met fysiosportief.
Deze in de Vechtstraat in Groningen gevestigde fysiotherapiepraktijk is gespecialiseerd
in het helpen en begeleiden van sporters. Leden kunnen onder andere gratis gebruik
maken van het blessurespreekuur. Lees er alles over op pagina 13.
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Jaarvergadering verplaatst naar maandag 8 april
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is van begin maart verplaatst naar maandag
8 april. De vergadering begint om 20.00 uur. Redenen zijn agendatechnisch van aard en
hebben te maken met andere afspraken en de beschikbaarheid van het GRC-clubhuis.
Uiteraard voldoen we nog steeds aan de statutaire verplichting de vergadering binnen
zes maanden na afsluiten van het boekjaar te houden. Noteer alvast de datum in je
agenda.

Aandachtig luisteren tijdens de
jaarvergadering van 2012.

Smakelijke Jaarafsluiting
Op moment dat je dit leest is de jaarafsluiting van 22 december vermoedelijk al achter de
rug. Enkele tientallen leden waren aanwezig op deze informele avond en genoten onder
andere van een uitgebreid Chinees buffet. Gemist? Zorg dan dat je er volgende keer wel
bij bent. In het eerste nummer van 2013 volgt een terugblik in woord en beeld.

Wist je dat….?
… Paul Lips onlangs een weekendje weg ging, maar al doordeweeks vertrok omdat z’n
vriendin een week-OV-kaart heeft?
… Paul onlangs trouwens zijn achternaam eer aan deed?
… Marcel Bellinga met enige regelmaat op de crosstrainer werkt aan zijn conditie?
… dit volgens Siemen Mulder een ‘wijvending’ is?
… Marije Deuring zich onlangs aanmeldde voor de jaarafsluiting voor 2 personen?
… zij zich een paar dagen later bedacht?
… wij vermoeden dat er geen overleg met Sam Dröge was geweest?
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Begin het nieuwe jaar goed op de instuif op 5 januari
Elkaar een sportief en gezond 2013 toewensen? Nog even terugkijken op het
roerige 2012? En vooruit kijken naar hetgeen komen gaat, zoals het technisch
weekeinde op Ameland? Genieten van een kop Hollandse snert? En benieuwd welke
nieuwjaarsboodschap voorzitter Robert van Dorst heeft?
Kom dan zaterdag 5 januari naar de informele nieuwjaarsinstuif, van 15.30 – 17.30 uur in
het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Partners en kinderen zijn
vanzelfsprekend ook van harte welkom. Op deze pagina enkele foto’s van de instuif van
2012.
De nieuwjaarsinstuif is de eerste activiteit van ons lustrumjaar 2013. Op 8 maart 2013
bestaan we precies tachtig jaar. Begin je dat bijzondere jaar ook goed? Graag tot 5 januari
aanstaande!
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Tijd voor actie!
Het was even tijd voor bezinning, direct na het tragische overlijden van de 41-jarige
grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. En dat deden we massaal. Alle
amateurwedstrijden werden (terecht!) afgelast en clubs organiseerden massaal
bijeenkomsten waar over zaken als fair play en respect werd gesproken. Ook de media
stond er uitgebreid bij stil. Nog nooit was er zoveel collectieve verontwaardiging over
zinloos geweld. Laat dat het positieve gevolg van de vreselijke gebeurtenis zijn: laat
iedereen in de voetbalwereld wakker geschud zijn en zich realiseren dat het zo niet
langer kan. Geweld op de velden is niet iets van vandaag, er zijn al te vaak incidenten
geweest. Misschien is dit het ‘kantelpunt’, zoals Michael van Praag zo mooi verwoordde.
Statement
Zonder respect geen voetbal. En zo is het. De KNVB begreep uiteindelijk dat er iets moest
gebeuren en haalde het amateurvoetbal eruit. Als men dat niet had gedaan, zouden wij
tot een boycot van dat weekeinde hebben opgeroepen. Dat zouden we hebben gedaan
omdat we vonden dat het tijd was voor een statement en omdat onze leden massaal
aangaven dat het genoeg was!

Voetbalvereniging Warffum was één van de verenigingen waar men in gesprek ging met haar
leden. Onze leden Wouter Horst en Alex Traa leverden een actieve bijdrage.
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In gesprek
Als vereniging zijn we met voetbalclubs in gesprek gegaan. En waren we aanwezig bij
diverse bijeenkomsten van voetbalverenigingen. We organiseerden in die eerste week
zelf geen bijeenkomst, omdat we ons wilden concentreren op de bewustwording bij
de clubs en omdat de weersomstandigheden op onze vaste clubavond (donderdag)
noopten tot voorzichtigheid.
Neem je verantwoordelijkheid
Wat we verder deden was een statement maken in de vorm van een oproep aan iedereen
die bij het voetbal betrokken is. Onder de noemer ‘Neem je verantwoordelijkheid’ deden
(en doen!) we een beroep op alle voetballiefhebbers. De oproep werd verspreid via
twitter, facebook, mail en onze site en kreeg veel respons. Ook van de media, die prima
aandacht schonken aan de belangrijke discussie. De volledige tekst van onze oproep
staat op de volgende pagina’s afgedrukt en is te vinden op www.covsgroningen.nl.
Blijvend onder de aandacht
Hoe nu verder? Dat is de vraag. Wij willen in 2013 het thema graag blijvend onder de
aandacht brengen van alle voetballiefhebbers. Hoe we dat gaan doen zullen we later
bepalen. We doen het in elk geval onder andere via onze site www.covsgroningen.nl. Zo
hebben we een aantal clubvoorzitters gevraagd hun visie op de problematiek voor ons te
schrijven en met anderen te delen. Zie onze site.
Zonder respect geen voetbal. Laat dat de boodschap voor 2013 en de verdere toekomst zijn!

Neem je verantwoordelijkheid!
Onder deze kop presenteerden wij enkele dagen na het overlijden van Richard
Nieuwenhuizen een pamflet voor alle voetballiefhebbers. De tekst is ook te vinden op
www.covsgroningen.nl. Hieronder de volledige tekst.
Een oproep aan iedereen die betrokken is bij de voetbalsport
Een grensrechter wordt doodgeschopt. Een grensrechter die als vrijwilliger langs de lijn
stond om een aantal jongens hun hobby te laten uitoefenen. Een vader is er niet meer.
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Door een onbegrijpelijke daad. Tijd voor bezinning zegt iedereen. Dat is waar. Maar was
het niet allang tijd daarvoor? Worden we niet al jarenlang geteisterd door allerlei vormen
van geweld? Is er niet al jaren sprake van gebrek aan respect? Het is geen probleem
van de voetbalsport wordt gezegd, maar een maatschappelijk verschijnsel. Misschien
een kern van waarheid. Maar laat de dood van Richard Nieuwenhuizen een (veel te
dure) laatste les zijn. Daarom roepen wij als Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken alle betrokkenen op: neem je verantwoordelijkheid en stop respectloos
gedrag en zinloos geweld op en rond het voetbalveld!
Wij signaleren het volgende:
- ondanks een hardere aanpak door de KNVB de laatste 1,5 jaar zijn er nog te veel
incidenten en is er nog steeds een gebrek aan respect voor tegenstanders en arbitrage
- de waan van de dag regeert en de emotie voert de boventoon
- de KNVB heeft na 1 jaar van keiharde aanpak begin dit seizoen de straffen versoepeld,
mede op aangeven van de clubs!
- vanuit de KNVB is de begeleiding van slachtoffers (inclusief verenigingen die ermee te
maken krijgen) onder de maat
Wij roepen de politiek op:
- uitvoering te geven aan beleid op gebied van een veilige sportcultuur in Nederland
en echt werk te maken van het beschermen van vrijwilligers in de sport. Dit omvat ook
een fatsoenlijke strafmaat met minimum sancties, een nadrukkelijke handhaving en het
vereenvoudigen van het doen van aangifte van excessen. Stel vrijwilligers in de sport
gelijk aan hulpverleners als politieagenten, ambulancepersoneel en dergelijke
- om over te gaan tot het instellen van een nationale databank waarin geweldplegers
voor een zekere periode ( tenminste 10 jaar) als zodanig worden geregistreerd, zodat
deze personen niet naar een andere sportbond kunnen overstappen. Maak duidelijk dat
geweldplegers niet welkom zijn in de sport!
Wij roepen lokale overheden op:
- de sportverenigingen binnen hun gemeente aan te spreken op wangedrag en bij
herhaling aan te pakken

8

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 32, nummer 5

(december 2012)

We roepen de KNVB op:
- het excessenbeleid te verstevigen en naast streng straffen in te zetten op preventie,
belonen fair play en het vroegtijdig aanpakken van verenigingen waar het structureel
fout zit
- een zero tolerance beleid te ontwikkelen voor agressie richting een scheidsrechter. Het
respect voor scheidsrechters en assistenten moet kennelijk mede door regels worden
afgedwongen. Mogelijk moet de KNVB internationaal voorstellen doen de spelregels en
reglementen op dit punt aan te passen c.q. aan te scherpen. Trainers en bestuurders die
tijdens of na een wedstrijd de arbitrage in diskrediet brengen moeten daarop worden
aangepakt, zonder pardon
- de excessenlijn juist op wedstrijddagen beter bereikbaar te maken. Nu is de KNVB juist
op wedstrijddagen verminderd bereikbaar
- officials in het tuchtrecht van de bond een steviger rechtspositie te geven en tevens een
beroepsmogelijkheid in te bouwen
- het ingezette beleid rondom fair play en respect verder te verstevigen
- alle betrokkenen in het betaalde voetbal duidelijk te maken dat ze een voorbeeldfunctie
vervullen

Wij roepen voetbalverenigingen op:
- binnen de vereniging het belang van fair play en respect voor arbitrage én tegenstander
te benadrukken en daar beleid op te ontwikkelen d.m.v. bijvoorbeeld een convenant,
opleiden van het kader op gebied van positief coachen, het vergroten van de
spelregelkennis bij de jeugd en het optuigen en belonen van sportief gedrag binnen de
vereniging
- verenigingsscheidsrechters en clubgrensrechters 'eerlijk' te laten fluiten en vlaggen en
mensen daarop aan te spreken
- kader (trainers en leiders) te coachen op respect en op ingrijpen als er iets dreigt te
gebeuren
- binnen de vereniging meteen in te grijpen als iets fout dreigt te gaan. Wacht niet af wat
de KNVB doet, maar neem zelf je verantwoordelijkheid
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Wij roepen voetbaltrainers en coaches op:
- zich alleen met de eigen spelers bezig te houden en positief te coachen
- niet te reageren op (vermeende) overtredingen van de tegenstander en niet te reageren
op arbitrale beslissingen
- zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie
Wij roepen alle voetbalscheidsrechters op:
- bestuurders, spelers, trainers en andere betrokkenen aan te spreken op eventueel
respectloos gedrag
- alle incidenten meteen bij KNVB en COVS te melden
Wij roepen toeschouwers op:
- de eigen ploeg positief aan te moedigen, respect te tonen voor de tegenstander en
geen commentaar te leveren op de arbitrage
Samengevat: toon respect voor elkaar, verspil geen negatieve energie aan het leveren
van commentaar of zelfs erger en wijs niet naar een ander. Wij realiseren ons dat
deze oproep niet dé oplossing is om incidenten als die van afgelopen weekeinde te
voorkomen. Maar met elkaar kunnen we de voetbalsport wel een stuk vriendelijker
maken. Neem je verantwoordelijkheid!
Bestuur Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Sporthuis Winsum nieuwe sponsor:
15 procent korting voor leden
Op de valreep van dit turbulente jaar zijn we er in geslaagd Sporthuis Winsum vast
te leggen als nieuwe sponsor van onze vereniging. Daar zijn we heel blij mee! Nadat
sponsor Willy Loos failliet ging zochten we bewust naar een regionale aanbieder van
sportkleding, om zo ook leden via een kortingsregeling een extra faciliteit te kunnen
bieden. En dat is gelukt, met dank aan onze eigen Henk Steenhuis voor het leggen van
het contact.
Sporthuis Winsum zal onder andere een advertentie in dit blad en een banner op
www.covsgroningen.nl krijgen in ruil voor een geldbedrag. Daarnaast willen we
gedurende de sponsorperiode van drie jaar een aantal acties samen realiseren. Tot
slot wordt de naam van Sporthuis Winsum gekoppeld aan het technisch weekeinde
op Ameland. Tijdens het eerstvolgende technisch weekeinde zal het sponsorcontract
worden ondertekend.
Als lid van onze vereniging kun je vanaf heden met vijftien procent korting (op het hele
assortiment!) inkopen doen bij Sporthuis Winsum. Bij afrekenen even vermelden dat je lid
bent.
Sporthuis Winsum biedt sinds 2000 een breed assortiment bekende en sterke A-merken,
zoals Nike, Adidas, Asics, Puma en Reebok. Ook biedt men een aantal sportieve modieuze
merken met sportieve vrijetijdskleding. Bij Sporthuis Winsum staan klantvriendelijkheid,
serviceverlening en persoonlijk advies hoog in het vaandel. De winkel is gevestigd aan de
Onderdendamsterweg 9 in Winsum (Groningen) en zes dagen per week geopend, iedere
werkdag zelfs tot 20.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. Kijk ook op
www.sporthuiswinsum.nl.
Wij zijn blij met onze nieuwe sponsorpartner en roepen iedereen op eens een kijkje te
nemen in Winsum!
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Bestel nu een nieuw trainingspak voor 30 euro
Hotel Ameland maakt het mogelijk dat we een nieuw
trainingspak aanbieden! Er is gekozen voor dezelfde
lijn die we ook al in gebruik hebben, namelijk de groenzwarte Erima pakken. Als je die al hebt, blijf je dus bij de
tijd!
De nieuwe voorraad die Hotel Ameland mogelijk maakt
zijn in de maten 7, 8 en 9. Omdat we niet alle maten
meer voorradig hadden, is nu een nieuwe voorraad
van de maten L, X en XL onderweg. Wil je een nieuw
trainingspak? Bestel deze dan op www.covsgroningen.nl.
We verwachten rond de nieuwjaarsinstuif op 5 januari de
trainingspakken te kunnen leveren.
Op de afbeelding het nieuwe trainingspak. Deze wordt
nog voorzien van sponsorlogo van Hotel Ameland en
ons verenigingslogo. Het trainingspak kost slechts dertig
euro.
Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt!

Welkomstkorting op verzekeringen Univé
Het is weer de tijd dat iedereen in Nederland de nieuwe polis van zijn of haar
zorgverzekering krijgt. En daarmee heb je ook de mogelijkheid over te stappen naar
een andere verzekeraar. Wellicht biedt onze sponsor Univé dan goede mogelijkheden
voor je. Kijk daarvoor op www.unive.nl of ga langs bij één van hun kantoren in
Groningen (UMCG), Bedum (Stationsweg 10), Haren (Rijksstraatweg 142) of Appingedam
(Farmsumerweg 10).
Leden van de Scheidsrechtersvereniging krijgen bij een overstap naar Univé een
eenmalige welkomstkorting van tien procent. Zorg er dan wel voor dat je zelf je huidige
zorgverzekering voor 31 december aanstaande opzegt.
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Vanaf nu topfit op het veld dankzij samenwerking
met fysiosportief: doe gratis fittest
Als lid van de Scheidrechtersvereniging Groningen en Omstreken kun je
vanaf nu meer dan ooit topfit op het veld staan! Je kunt dankzij een nieuwe
samenwerkingspartner namelijk gebruik maken van de sportmedische begeleiding
van de fysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijk fysiosportief Groningen.
Fysiotherapiepraktijk fysiosportief Groningen heeft een ruime ervaring in het trainen en
behandelen van sporters. De fysiotherapeuten sporten zelf ook veel en weten hoe lekker
het is om vrijuit te kunnen spelen. De praktijk is gevestigd in de Vechtstraat in Groningen
en heeft naast de reguliere praktijk ook een eigen trainingscentrum. In het partnerschap
met onze vereniging zorgen de fysiotherapeuten bij blessures niet alleen voor een snelle
revalidatie op wedstrijdniveau. Met training helpen zij ook blessures voorkomen. Verder
zal fysiosportief de vereniging op sportmedisch gebied met voorlichting en materialen
bijstaan.
De samenwerking omvat onder andere:
- mogelijkheid leden gebruik te maken van blessurespreekuur (1e afspraak gratis en
binnen 24 uur)
- door training en voorlichting blessures voorkomen
- gerichte revalidatie door sportspecifiek onderzoek
- snel duidelijkheid door eventueel aanvullend onderzoek door sportarts
- fit blijven door aangepast trainen in fysiofitnesscentrum, met 50% korting voor leden
- herstel op wedstrijdniveau door sportspecifieke veldtraining
Blessurespreekuur
Je kunt als lid gratis gebruik maken van het zogenoemde blessurespreekuur. Hier kun
je snel (binnen 24 uur) terecht en krijg je een concreet advies over jouw blessure en
hoe je dit het beste kunt oplossen. Het blessurespreekuur is gratis, eventuele verdere
behandeling is een zaak voor jou en je zorgverzekeraar. Wil je meer informatie over het
blessurespreekuur, kijk dan op www.fysiosportief.nu of klik op de button op onze site.
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Fysiofitnesscentrum
In de Vechtstraat heeft fysiosportief de beschikking over een heus fitnesscentrum, waar je
onder begeleiding aan je fitheid kunt werken. Als lid van onze vereniging kun je voor slechts
20 euro per maand onbeperkt gebruik maken van deze faciliteit. Wil je dat, neem dan even
contact op met fysiosportief. Bel (050) 313 69 88 of kijk op www.fysiosportief.nu.
Fittest
Als start van de samenwerking kun je als lid in de maand januari gratis een fittest
ondergaan bij fysiosportief. Je maakt dan kennis met de praktijk, bespreekt je
gezondheid, ze meten je fitheid en adviseren je over de mogelijkheden je fitheid (verder)
te verbeteren. Wil je dit? Maak dan een afspraak via onnovoerman@fysiosportief.nu.
Wij denken dat we met de sportmedische begeleiding van fysiosportief een uitstekende
extra faciliteit voor alle leden hebben gerealiseerd en spreken de wens en verwachting
uit dat de samenwerking een goede zal zijn.

Nieuwe scheidsrechters na BOS-cursus bij OKVC
Begin december werd bij onze donateurvereniging OKVC in Oldehove een Basis
Opleiding Scheidsrechters (BOS) afgerond. Onze eigen Klaas Smith was de docent. Harold
Basstra en Joop van Leeuwen zijn inmiddels ook lid van onze vereniging geworden. Op
de foto vooraan van links naar rechts Harold Bassstra (Peize) en Wiert Burgler (OKVC).
Tweede rij v.l.n.r. Klaas Smith, Rob van Mourik (OKVC), Marieke v.d. Pers (OKVC), Jolanda
van Os (OKVC), Heiko Siebold (OKVC), Johan Doornbosch (Niekerk), Henk Struiksma
(Niekerk), Ferdy Gelsema (Aduard 2000). Derde rij v.l.n.r. Joop van Leeuwen (Peize), Marko
van Zijl (OKVC) en Alex Mollema (OKVC). Wij feliciteren onze nieuwe collega’s en wensen
ze veel succes op de velden!
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Doe ook mee aan de reanimatietraining en redt levens
De jaarlijkse reanimatietraining is maandag 4 februari 2013. 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 NHSreanimatie-certificaat. De training is zowel bedoeld als herhaling voor eerdere
deelnemers alsook 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 2013 een mail naar
covsgroningen@gmail.com. Op de avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen.

De deelnemers
aan de training in
februari 2012.
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Contactavonden regionale scheidsrechterscoaches begin 2013
Ook dit seizoen organiseert de KNVB een aantal contact- en informatieavonden voor
scheidsrechters, in samenspraak met de regionale scheidsrechterscoaches (RSC’s). De
avonden zijn een goede manier om ervaringen met je RSC en andere scheidsrechters uit
te wisselen. Bovendien verschaft de KNVB de nodige informatie.
In onze regio zijn twee avonden. Geert Heun en Roel Folkersma houden de avond op
dinsdag 8 januari vanaf 19.30 uur in het clubhuis van CVVB in Bedum. En Gert-Jan Ris en
Thom van Wijk doen het op dinsdag 19 februari, eveneens vanaf 19.30 uur op een nog
te bepalen locatie in Groningen of Haren. Alle scheidsrechters worden via hun eigen RSC
uitgenodigd.
We adviseren je van deze mogelijkheid gebruik te en naar deze avond te gaan. In verband
met deze avonden zal er 8 januari en 19 februari niet worden getraind.

Boek oud-lid Theo Huizinga
Ons oud-lid Theo Huizinga heeft zijn eigen biografie. Geschreven door journalist Emiel
Venema. ‘Het is mooi geweest’ is de titel van het 180 pagina’s tellende boekwerkje dat
naar verluidt lekker wegleest. In het boek wordt vooral ingegaan op Theo’s periode als
elftalleider bij FC Groningen. Het boek kost € 17,95 en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Seniorensoos ook in 2013 maandelijks bijeen
De verzameling van oudere leden en oud-leden komt onder de noemer ‘seniorensoos’
ook in 2013 elke tweede maandag van de maand in het GRC-clubhuis bijeen. Van
14.00 – 16.00 uur leggen de aanwezigen een kaartje, praten ze over voetbal en halen ze
anekdotes op. Wil je ook aansluiten? Kom dan 14 januari of 11 februari eens langs!
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Nieuwe leden
Danny Kempinga
Mitchel Danhof
Coen Smit
Kevin Meijer
Mehmet Dal
Joop van Leeuwen

Uitgeschreven als lid
Ferdi Delies
Kees de Graaf
Gribbert Bakker
H. Meijerhof
Ricardo Eshuis

Marja Adema niet alleen voetbalscheidsrechter….
Zo leer je je leden nog eens kennen. Op de zeer informatieve website
www.puurvoetbalonline.nl mocht onze Marja Adema haar drie meest memorabele
sportervaringen benoemen. En toen bleek ineens dat Marja in haar jonge jaren een hele
snelle schaatster was. Ze werd onder andere juniorenkampioen, maakte deel uit van
Jong Oranje en nam deel aan de WK sprint van 1984 in Trondheim (Noorwegen). Kijk op
puurvoetbalonline (linkje op facebook.com/covsgroningen) voor het volledige interview.

Diverse leden actief tijdens
4 Mijl van Groningen
Traditiegetrouw liepen diverse leden van onze
vereniging mee met het grootste loopevenement
van Noord-Nederland, de 4 Mijl van Groningen. Zo
ook Bert Kamstra en Jacob Hettinga, zoals op de
foto te zien. Bert en Jacob kwamen na 36 minuten
en 59 seconden over de finish op de Groninger
Vismarkt.
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Ameland, here we come again…
Er wordt steeds vaker op vooruit geblikt door
de deelnemers; het technisch weekeinde op
Ameland. Van vrijdag 11 tot en met zondag 13
januari is het zover. Inmiddels hebben bijna
vijftig deelnemers zich ingeschreven. Wil je ook
nog mee? Informeer snel of er nog een plekje
over is…
De deelnemers zullen afreizen voor een
De deelnemers in januari 2012 bij
weekeinde voor trainingen, spelregels en
de entree van Hotel Ameland.
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. Het weekeinde wordt gesponsord door sporthuis Winsum!
Het al geplande forum over agressie in de sport heeft door de recente gebeurtenissen
extra lading gekregen. Onder leiding van oud-journalist Gert Klooster zullen FC
Groningen-directeur Hans Nijland, sportsponsor John Schokker, Geel-Wit-voorzitter Jos
Bulté en onze secretaris Marcel Bellinga discussiëren.
Voor alle deelnemers heeft de organisatie de volgende verzoeken:
· het vertrek is vrijdag 11 januari 8.00 uur vanuit het GRC-clubhuis op sportpark Corpus
den Hoorn in Groningen. Graag om 7.30 uur aanwezig in de kantine!
· 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 zoveel als mogelijk het groen-zwarte trainingspak (Erima) en de
zwarte verenigingspolo
· vergeet niet extra trainingskleding en warme kleding (handschoenen, muts et cetera)
mee te nemen
· in het hotel zijn handdoeken beschikbaar
· we komen zondag 13 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.
We wensen alle deelnemers veel plezier op Ameland!
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Fair play prijs extra waardevol door acties Remco Togtema
Op 29 oktober is de fair play prijs 2011-2012 uitgereikt aan voetbalvereniging Niekerk.
Zoals we in het vorige nummer konden melden, bleken zij vorig seizoen het meest
sportief van alle 87 aangesloten voetbalverenigingen. Een ruime delegatie van de trotse
club was 29 oktober in het Hampshire hotel aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.
De fair play prijs kreeg dit keer extra waarde doordat we de toekenning van de prijs
aangrepen de geldinzameling voor de zieke Remco Togtema onder de aandacht te
brengen. Remco is een elfjarig jongetje uit Niekerk die neuroblastoom heeft, een
agressieve vorm van kanker. In Nederland was hij uitbehandeld en de familie had de
hoop gevestigd op een alternatieve dure behandeling in Amerika. Daar was echter
geld voor nodig en onder de noemer ‘Remco4life’ werd geld ingezameld. Ook door ons.
Diverse leden maakten geld over naar aanleiding van onze berichten op de site en in de
sociale media. En een collecte tijdens de grote clubavond op 29 oktober leverde ook nog
eens ruim 200 euro op.
De acties in het dorp Niekerk, met onder andere een muzikaal evenement, een
wedstrijd tegen oud-FC Groningen en een sms-actie leverden inmiddels zoveel op, dat
Remco naar Amerika is afgereisd! Het geld dat overblijft komt ook ten goede aan de
kankerbestrijding. We wensen Remco heel veel gezondheid toe!

Evert IJspeert (links) reikt de fair play prijs uit aan
Niekerk-voorzitter Pieter van der Donk.
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Ga je 15 maart mee kaarten in Ten Boer?
Vrijdag 15 maart 2013 gaan we voor de zeventiende keer op rij naar onze
voetbalvrienden van Omlandia in Ten Boer om te klaverjassen. De klaverjaswedstrijd
begint om 20.00 uur. De stand na zestien keer is 12-4 in ons voordeel. Laten we Omlandia
dichterbij komen of blijkt andermaal dat scheidsrechters beter met kaarten kunnen
omgaan….? Ga je mee op 15 maart? Laat het even weten aan Jannes Mulder of Simon
Schuil via telefoonnummer (050) 302 36 47 of mail naar simon.schuil@planet.nl. Veel
klaverjasplezier!

De jaarlijkse kaartavond in Ten Boer
staat garant voor gezelligheid

Johan Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013: ronde 5
De eerste vier rondes van ons Johan Roeders spelregelkampioenschap zitten er op.
Helaas heeft een aantal deelnemers, die niet alle vragen van rondes 1 en 2 foutloos
hadden beantwoord, er de brui aan gegeven en geen antwoorden ingestuurd. Meedoen
is belangrijk! Je zoekt naar de goede oplossingen en je spelregelkennis wordt daardoor
vergroot. Uiteindelijk kan er maar één zijn, die aan het einde van het seizoen de Johan
Roedersbokaal voor een jaar mee mag nemen. Op dit moment staat de winnaar zeker
niet vast. Slechts één kandidaat heeft tot dusverre alles foutloos ingevuld, maar er zijn er
nog tien met slechts één of twee foutjes.
In dit nummer zijn de vragen van ronde vijf gepubliceerd, terwijl in het eerste nummer
van het jaar 2013 de zesde en laatste ronde zal worden opgenomen. In de categorie nietleden zijn er nog zeker vijf kandidaten die strijden om de eerste plaats. De vragen van
ronde drie en vier waren kennelijk vrij lastig. In beide rondes waren slechts tien personen
die de maximale score wisten te behalen.
De antwoorden van ronde 3: 1-B, 2-C, 3-B, 4-B en 5-D
De antwoorden van ronde 4: 1-C, 2-A, 3-C, 4-C en 5-D
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Na loting onder de goede inzenders zijn Rik Berends uit Assen en Simon Jager uit
Hoogezand winnaar van de maandprijzen. Beide winnaars proficiat en de attentie wordt
je binnenkort toegezonden. Voor de toelichting van de antwoorden verwijs ik graag naar
www.covsgroningen.nl.
Ronde 5 (december 2012)
1. Tijdens de wedstrijd loopt een speler zonder toestemming van de scheidsrechter
van het speelveld af naar de kleedkamer. De scheidsrechter ziet dit, maar laat
doorspelen. Even later merkt de scheidsrechter dat deze speler weer gewoon mee
doet. Nu onderbreekt hij het spel. Wat zal hij nu beslissen?
a. Hij toont de speler 2x de gele kaart en zendt hem vervolgens van het speelveld door
het tonen van de rode kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op
de plaats waar de speler was toen werd afgefloten
b. Hij toont de speler 2x de gele kaart en zendt hem vervolgens van het speelveld door
het tonen van de rode kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op
de plaats waar de bal was toen werd afgefloten
c. Hij toont de speler de gele kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop
op de plaats waar de speler was toen werd afgefloten.
d. Hij toont de speler de gele kaart. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop
op de plaats waar de bal was toen werd afgefloten.
2. Op het moment dat een aanvaller nabij de zijlijn een verdediger wil passeren,
wordt hij bij zijn shirt vastgehouden door deze verdediger. Gelijktijdig geeft de
aanvaller als reactie de verdediger een elleboogstoot in het gezicht, hetgeen
de scheidsrechter niet ontgaat. Wat moet de scheidsrechter beslissen, nadat hij
hiervoor het spel heeft onderbroken en hij zelf heeft geconstateerd, dat beide
overtredingen gelijktijdig werden gemaakt?
a. Hij toont beide spelers een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.
b. Hij toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop
voor de verdedigende partij, omdat de aanvaller de zwaarste overtreding maakt.
c. Hij toont de aanvaller de rode kaart en de verdediger een gele kaart en hervat met
een scheidsrechtersbal.
d. Hij toont de aanvaller de rode kaart en de verdediger een gele kaart en hervat met
een directe vrije schop voor de verdediger
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3. De doelverdediger van team A slaat een tegenstander van team B in het gezicht,
hetgeen de scheidsrechter ontgaat. Het gebeurt ter hoogte van de strafschopstip. De
scheidsrechter ziet pas het vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter, als hij heeft
gefloten voor hands ergens op het middenveld. Hoe reageert de scheidsrechter als
hij van de assistent-scheidsrechter heeft gehoord wat er is voorgevallen?
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een directe vrije schop
wegens hands.
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een strafschop tegen team A.
c. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop
tegen team A op de plaats waar de doelverdediger sloeg.
d. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op
de plaats waar de doelverdediger sloeg.
4. Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer
van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie
terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet
de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. Hij laat doorspelen.
b. De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele
kaart wegens onsportief gedrag en de vrije schop wordt overgenomen.
c. De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele
kaart wegens onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije
schop werd genomen een indirecte vrije schop toegekend.
d. De tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte
vrije schop toegekend.
5. Tijdens het spel verlaat een speler het veld en loopt naar één van de assistentscheidsrechters, en geeft deze (buiten de lijnen) een klap. De scheidsrechter heeft
het voorval gezien en fluit af. Hoe hervat hij het spel, nadat hij de speler een rode
kaart heeft getoond?
a. Directe vrije schop op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
b. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
c. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.
d. Scheidsrechtersbal op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding
gepleegd werd.
Antwoorden kan via www.covsgroningen.nl, op de mail naar klaassmith@home.nl of per
post naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS in Usquert. Graag voor 24 januari 2013.
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Nieuwe pupillenscheidsrechters voor Gorecht en Glimmen
Vrijdag 2 en 9 november hebben 8 jongens en 6 meiden van voetbalvereniging Gorecht
de cursus voor pupillenscheidsrechter gevolgd. Daarnaast deden twee cursisten van vv.
Glimmen mee.
De eerste avond kregen ze alle ins en outs rond pupillenwedstrijden in woord en beeld
enthousiast uitgelegd door KNVB-docent Peter van Beelen. De tweede avond mochten
de cursisten direct het veld op om een deel van een pupillenwedstrijd te fluiten. Gorecht
ME1 speelde tegen Glimmen ME1. De cursisten floten om de beurt een tijdje en werden
begeleid en beoordeeld door de KNVB-docent. Gorecht E3 speelde tegen Gorecht E4 de
andere wedstrijd. Daar was Gert-Jan Ris, als voorzitter van de scheidsrechterscommissie
van vv Gorecht, begeleider van de cursisten.
Na het praktijkgedeelte buiten in de kou mochten de cursisten in het warme clubgebouw
hun theoretisch examen doen. Ook werd het praktijkgedeelte nog nabesproken. Aan
het einde van de tweede avond kregen alle 16 cursisten hun pupillenscheidsrechtersdiploma uitgereikt. Iedereen was geslaagd!
Koen, Erwin, Hugo, Sam, Edo, Marieke, Iris, Carla, Marleen, Anna, Luuk, Michel, Gert en
Charlotte (en Thijs en Petra van vv Glimmen): Hartelijk gefeliciteerd en veel plezier en
succes met het fluiten van de wedstrijden bij de MD-, E- en F-pupillen!
Bovenstaand artikel is (ingekort) overgenomen van de website van vv. Gorecht, met
dank aan Karin de Jonge van de jeugdcommissie van Gorecht. Wij sluiten ons als
scheidsrechtersvereniging graag aan bij de felicitaties en wensen alle cursisten veel plezier op
de velden!

Alle geslaagden en docent Peter
van Beelen op de foto
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Vermakelijke avond met Bas Nijhuis en Coen Droste
De clubavond op maandag 29 oktober was een groot succes. Bijna honderd leden,
verenigingsscheidsrechters en andere belangstellenden waren getuige van een
vermakelijke roadshow onder leiding van internationaal scheidsrechter Bas Nijhuis
en assistent-scheidsrechter Coen Droste. Met leuke filmpjes, anekdotes en een
flinke dosis humor maakten zij er een leuke show van in het Hampshire hotel.
Welkomstwoord
De avond werd geopend door secretaris Marcel Bellinga. Hij zette twee van onze leden
in het spreekwoordelijke zonnetje. Siemen Mulder maakte deze maand zijn debuut
bij de wedstrijd tussen FC Oss en Fortuna Sittard. Freek Vandeursen maakte zelfs zijn
eredivisiedebuut als assistent-scheidsrechter bij de wedstrijd tussen NEC en ADO Den
Haag. Bij afwezig van Siemen nam broertje Christian de bloemen in ontvangst.

Bloemen voor Freek (links)
en Christian (midden), rechts
bestuurslid Evert IJspeert

Fair play prijs
Na het welkomstwoord werd de fair play prijs 2011-2012 uitgereikt door Evert IJspeert
aan voetbalvereniging Niekerk. Daarmee komt de winnaar net als vorig jaar uit het
Westerkwartier. Niekerk liet 86 andere verenigingen uit de regio Groningen achter zich en
mag zich daarmee de trotse winnaar noemen van de fair play prijs! Aan scheidsrechters
heeft de club geen gebrek, want er lopen maar liefst 40 clubscheidsrechters rond bij de
vereniging, zo vertelde een trotse Niekerk-voorzitter. De fair play prijs stond mede in het
teken van acties voor Remco4Life (lees hierover meer op pagina 19, red.).
Roadshow van Bas en Coen
Na het uitreiken van de fair play prijs was het tijd om het woord door te geven aan Bas
Bijhuis en Coen Droste. Na een introductie door voetbalverslaggever Evert ten Napel
ging het dak eraf in Groningen. Met schitterende anekdotes, hilarische fragmenten en
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veel interactie beloofde het een mooi avond te worden.
Tussen de grappen door waren er wel degelijk serieuze
uitspraken te bespeuren bij Bas en Coen. Zo riep Bas bij
het onderdeel over mentale weerbaarheid dat iedere
wedstrijd een finale is en dat je wat er ook gebeurt
gewoon jezelf moet blijven. Coen bracht naar voren dat je
zonder plezier niet optimaal kunt presteren en dat je ook
als assistent-scheidsrechter een belangrijke rol vervult.
Ajax – AZ
Ook de (sociale) media konden niet ontbreken op het
programma. Verschillende tweets, krantenartikelen en
pikante uitspraken passeerden de revue. Een fragment
met daarin de supporter die op AZ doelman Esteban
afstormde tijdens de wedstrijd Ajax - AZ ging de hele
wereld over en was ook op twitter even het meest besproken onderwerp ter wereld.
Hiermee wilden Bas en Coen aangeven dat je als scheidsrechter soms onder enorme druk
toch jezelf moet blijven.

De zaal in actie tijdens de quiz: wel of geen buitenspel...

26

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 32, nummer 5

(december 2012)

Interactie
Aan interactie was geen gebrek vanavond. Zo was er na de pauze een quiz waarbij alle
aanwezigen met een vlaggetje moesten aangeven of het wel of geen buitenspel was. Dat
bleek voor velen toch nog een lastige opgave. Aan het einde van de rit waren er nog drie
mensen over en wie anders dan onze eigen Freek Vandeursen gaf het beste antwoord op
de slotvraag hoeveel huisdieren Bas Nijhuis heeft. De drie overgebleven scheidsrechters
kregen heel toepasselijk een doos ‘’Droste’’ chocolade uitgereikt uit de handen van
niemand minder dan Coen Droste.
‘’Ik noem ze liever gewoon grensrechters’’
Het ene na het andere mooi verhaal werd verteld over de avonturen van Bas Nijhuis en
Coen Droste. Mooi voorbeelden hiervan waren wilde politie-escortes bij buitenlandse
wedstrijden en de meest hilarische gebeurtenissen voor, tijdens en na wedstrijden. Beide
heren dreven de spot met elkaars functie en de meest uiteenlopende filmpjes zorgden
ervoor dat er de hele avond een fijne sfeer in de zaal hing.
Persconferentie
Traditiegetrouw werd de avond afgesloten met een persconferentie. Iedereen mocht
vragen stellen aan beide heren en dat werd dan ook volop gedaan. De vragen liepen
uiteen; van vragen over de klassieker van afgelopen zondag tot aan de toevoegde
waarde van de 5de en 6de man op het afgelopen EK. Al met al was het een zeer geslaagde
clubavond in Groningen!
Robert de Wit
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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: Johan Wenting
Leeftijd: 40
Woonplaats: Sleen
Burgerlijke staat: samenwonend
Beroep: chauffeur
Favoriete stad: Utrecht
Vakantieland: Canada
Beste boek, cd en/of film: that’s the way it is
Kranten/tijdschriften: De Telegraaf
Favoriete website: marktplaats
Andere hobby’s: vissen
Scheidsrechter vanaf: 2011
Eigen voetbalverleden: vv Leek, vv Zevenhuizen, vv Sleen en vv Bargeres
Scheidsrechter geworden omdat: ik wilde het een keer van de andere kant zien

28

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken - Jaargang 32, nummer 5

(december 2012)

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: geweldig naar mijn zin
Voorbeeld als scheidsrechter: geen, mezelf zijn
Wedstrijdvoorbereiding: meestal ben ik 1 uur van te voren aanwezig
Trainen: bijna nooit
Wat wil je verder nog kwijt?: niets

Nieuwe taakverdeling bestuur
Het bestuur heeft na de jaarvergadering van maart 2012 en het toetreden van
aspirant-bestuurslid de taakverdeling opnieuw besproken en vastgesteld. Deze is
reeds gepubliceerd op www.covsgroningen.nl en tref je ook onderstaand en op de
volgende pagina’s aan. Vragen voor het bestuur? covsgroningen@gmail.com.

Robert van Dorst, voorzitter
Korenbloemweg 20, 9761 CD Eelde; 050–3094621, robertvandorst@hotmail.com
Periodiek aftredend in 2014 (bestuurslid vanaf 1990, voorzitter 1994)
algemene leiding
contacten met derden (COVS , KNVB, verenigingen)
sponsoring (1e aanspreekpunt voor commerciële commissie)
woordvoerderschap en PR
molestaties
contacten gemeente Groningen, huur accommodatie
trainingen (veldhuur, kleedaccommodatie, trainers)
juridische zaken
nieuwe initiatieven.
Marcel Boekholt, penningmeester
Saffierstoep 1, 9403 RV Assen; 06-25307514, m.boekholt@drenthecollege.nl
Periodiek aftredend in 2014 (penningmeester vanaf 2012)
- financiële gang van zaken
- stelt financieel jaarverslag, begroting en budgetten op
- bewaakt inkomsten en uitgaven en betaalt rekeningen
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is verantwoordelijk voor de inning van de contributiegelden, donaties en overige
inkomsten
doet voorstellen voor financieel beleid en beheer
beheert het centrale adressenbestand van alle relaties van de vereniging (leden,
donateurs, clubs, overige relaties)

Marcel Bellinga, secretaris
Postbus 6039, 9702 HA Groningen;06-13910724, covsgroningen@gmail.com
Periodiek aftredend in 2013 (secretaris vanaf juli 1994)
- administratieve gang van zaken, voeren van correspondentie, bijhouden register
inkomende en uitgaande stukken
- beheer centrale e-mailadres
- archivaris (inclusief knipselmap en fotomap)
- notulist jaarvergaderingen
- ledenadministratie (ledenlijst COVS Nederland)
- contacten GRC Groningen
- stelt jaarverslag op, en houd overzicht bij van gebeurtenissen vereniging
- voordracht onderscheidingen COVS en KNVB
- opstellen agenda en uitschrijven vergaderingen
- vertegenwoordiging vereniging naar COVS
- woordvoerderschap en PR (samen met voorzitter)
- lid redactie cluborgaan De Aftrap, digitale nieuwsbrief en bijhouden COVS-site
- beheer sociale media facebook en twitter
- beheer materialen, bezittingen en clubartikelen
Martin Schipper, penningmeester en vice-voorzitter
Kleine Kamp 3, 9755 PZ Onnen; 050–5261178, martin.schipper@hetnet.nl
Periodiek aftredend in 2013 (bestuurslid vanaf 1997, penningmeester tussen 2010-2012)
- vice-voorzitter, vervangt de voorzitter bij afwezigheid
- vertegenwoordiging vereniging naar COVS Nederland, COVS Noord, KNVB,
voetbalverenigingen, FGA
- speciale projecten
Jannes Mulder, portefeuillehouder technische zaken
SOJ Palmelaan 275, 9728 VJ Groningen; 050–3093028, mulderheeren@home.nl
Periodiek aftredend in 2013 (bestuurslid sinds 1991)
- 2e secretaris
- aanstellingen arbiters oefenduels en toernooien (1e teams)
- attenties bij ziekte en blessures c.s.
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contacten FC Groningen
vertegenwoordiging vereniging naar voetbalverenigingen
lid technische commissie
lid ontspanningscommissie
invulling technische clubavonden, seizoensafsluitingen
speciale projecten.

Evert IJspeert, portefeuillehouder spelregels
Billitonplein 10, 9715 GL Groningen; 06-29371830, evertyspeert@hotmail.com
Periodiek aftredend in 2014 (bestuurslid vanaf 2010)
- organisatie spelregelwedstrijden voor jeugd en COVS-teams
- coaching en samenstelling spelregelteam
- coördineren spelregelactiviteiten bij verenigingen c.s.
- fair play – beleid en uitreiking prijs
- beheer sociale media twitter en facebook
- medebeheerder covsgroningen.nl
- speciale projecten.
Marc van der Haak, portefeuillehouder werving & behoud en speciale projecten
Bottemaheerd 105, 9737 NC Groningen; 06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com
Aspirant-bestuurslid sinds maart 2012, te benoemen in maart 2013
- begeleiding BOS-cursisten en overige begeleidingstaken
- ledenwerving BOS-cursisten (in samenspraak secretaris)
- opvang nieuwe leden en contacten ontevreden leden
- nieuwe ontwikkelingen en speciale projecten
- medebeheerder covsgroningen.nl

Robert van Dorst (links) en Marcel
Bellinga tijdens de jaarvergadering in
maart
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Fluiten in Duitsland
In navolging van andere leden togen Jurjen Kaper en Danny Kempinga eind
oktober naar Duitsland om daar een wedstrijd te leiden in het kader van het
uitwisselingsproject. Jurjen doet verslag.
20 oktober jongstleden waren Danny Kempinga en ik (Jurjen Kaper) in Duitsland om
de wedstrijd Kickers Emden- SSC Dodesheide te leiden. Ik werd opgehaald door Henk
Meuleman, waarna we naar Scheemda reden om Danny en Bob Kempinga op te halen op
weg naar het ‘echte stadion’ in Emden.
We waren erg vroeg aanwezig op het complex, bijna twee uur voor aanvang al. Op
het complex zagen we al wel ‘leven’, dus besloten we om ons al te gaan melden. We
werden naar onze kleedkamers begeleidt. Onderweg hier naar toe naar binnen kijkende
in de thuiskleedkamer zagen we de shirts al aan de kapstokjes hangen en het brood
op de massagetafel klaar liggen, waarschijnlijk voor de lunch. Nadat we de tas in de
kleedkamer gezet hadden, werden we begeleid naar de kroeg in het stadion. Hier
zaten twee uur van te voren al een kleine 10 mensen aan het bier en de koffie. Toen we
aankwamen in deze kroeg, verliet de “gastheer” ons weer. We gingen bij het open raam
zitten, want in Duitsland mag blijkbaar nog wel binnen gerookt worden.
Ongeveer een kwartier later werden we door een andere man (Willy) opgehaald vanuit
deze kroeg. Nu gingen we naar ‘die VIP-RAUM’. Hier stonden de appelkoeken en de koffie
klaar. Willy introduceerde zichzelf, met ook mooie verhalen van “vroeger” en over de
eredivisie van nu, uiteraard was de voertaal Duits. Willy was een Duitse scheidsrechter
geweest t/m het derde niveau, nu begeleidde hij de scheidsrechters die bij Kickers
kwamen. Een erg hartelijke man die wist hoe scheidsrechters behandeld willen worden.
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Niet veel later kwamen de volgende
twee begeleiders ook nog binnen
druppelen, alleen bleef het wachten
op de Duitse assistent (Patrick
Andrees). Na een aantal koppen koffie
en gezellige gesprekken kwam Patrick
iets na tweeën ook binnen.
We waren op dat moment al met 8
mensen, en gingen met zijn allen het
veld over. Er werd ons verteld dat het
erg veel geregend had, dus dat het
een zwaar en nat veld zou zijn. Hier
was absoluut geen woord over gelogen, tijdens het lopen over het veld zakte je een klein
beetje weg en was het zeker nat. Maar de ambiance was prachtig, overal rond het veld
waren hekken en daar weer achter statribunes. Er was een hoofdtribune, hier kon je zitten
alleen moest je hier dan wel extra geld voor betalen. Jaren terug had Kickers in ‘die dritte
divisie gespielt’. Het derde niveau van Duitsland. Nu speelden ze in de Landesliga, wat
betekend dat ze nu in het 5e niveau van Duitsland spelen. De luxe van het derde niveau
was nog wel zichtbaar, ze hadden 8 lichtmasten, waar aan elke lichtmast 6 lampen zaten
en ze hadden zelfs een digitaal wisselbord. Waarop het nummer in het rood kwam van de
speler die er uit ging en het oranje nummer kwam er weer in.
Na de afspraken door te spreken met beide assistenten hadden we nog een warming-up
in het verschiet. Na de beide teams te roepen maakten we ons allemaal klaar in een ‘echte’
spelerstunnel waarna we het veld opliepen en de toss geregeld werd. Voordat we dan
daadwerkelijk aan de wedstrijd konden beginnen, was er nog een minuut stilte. Er was
iemand aan de kant van Kickers overleden. Hoe de spelers dit door maken, kun je met
een Nederlandse bril op gerust opmerkelijk noemen. Na het tossen fluit de scheidsrechter
op zijn fluitje, waarna een tekst werd voorgelezen door de stadionspeaker met hierin
wat zijn rol bij de club was. De spelers staan allemaal op hun eigen positie en staan niet
zoals in Nederland rond de middencirkel, ook alle supporters gingen staan. Toen de
stadionspeaker klaar was met zijn verhaaltje, klapte iedereen en gingen de supporters
weer zitten en kon er afgetrapt worden.
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. Technisch was het over het algemeen minder. Ook was er bij de spelers
veel emotie deze wedstrijd. Dit was dan ook, naast het constant in een vreemde taal te
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moeten communiceren, de grootste
omschakeling van vandaag. Wat ook
bijzonder was, was dat als er een
overtreding gemaakt werd, ook als
het een lichte was, spelers toch erg
veel lawaai maakten en zich vaak
overdreven lieten vallen.
Wat het spelbeeld betreft waren ze
redelijk gelijkwaardig, met een licht
overwicht voor Kickers. Na 15 minuten
kreeg Dodesheide een penalty, nadat
een aanvaller van deze ploeg aangetikt
werd in ‘the box’. Deze penalty werd
gestopt door de keeper. Hierna wisten
de Kickers binnen twintig minuten
twee keer te scoren. 10 minuten voor
rust scoorden Dodesheide nog de
“anschluss” 2-1. Dit was tevens ook de
ruststand.
Verspreid over de gehele wedstrijd zijn
er 5 gele kaarten gevallen en was de
eindstand 3-2.
Ik trok vier minuten blessuretijd bij. Daar was de keeper van Dodesheide het niet mee
eens en hij kwam verhaal bij ons halen. Ik gaf rustig uitleg, maar al snel kwamen er drie
mensen in een geel hesje, die waarschijnlijk de functie van security bekleedde bij Kickers
en kwamen ons van het veld halen.
De thuisploeg, werd gesteund door een redelijk grote groep supporters die 90 minuten
lang aan het schreeuwen en juichen zijn geweest. Dit ondersteund met trommels en
spandoeken. In de kantine werd nog even nagepraat met de Duitse begeleiding en er
werd een maaltijd genuttigd samen met de spelers van de thuisploeg. Daarna werd de
reis terug naar huis ingezet.
Al met al heb ik het als een fantastische ervaring gezien. En ben ik de KNVB dankbaar dat
ze mij deze kans hebben gegeven.
Jurjen Kaper
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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				Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga
Voetbalvereniging C.V.V.B.		
Thom van Wijk
Robert van Dorst			
Valley Dusink
Klaas Mulder 			
Steenhuis Tuinontwerpen
Henk Renken
Metis cnc draai- en freeswerk
Jan Kamps			
Bert Kamstra
Felix Nordhauzen			
G.R.C. Groningen
Martin Schipper			
John Schokker Makelaardij
Truus Visser			
Jacob Hettinga
Eddy en Marjan Kamphuis 		
Schildersbedrijf Cleveringa
De 50 €uro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro. Interesse? Bel 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
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor
Paraplu, zwart met verenigingslogo		
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO
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Column door Tiamo
Het seizoen is bijna afgelopen vlak voor de winterstop
Column door Tiamo
De jeugd van 15 en 16 jaar gaat vlak voor de winterstop na een broeierige zomer
voor de zoveelste keer de wei in met 1 man in het zwart en 2 amateur-vlaggenisten,
casual gekleed. En omdat de doodschop vanuit een onverwachte hoek kan komen
heb ik dit keer preventief ingekocht:
Toch twee scheenbeschermers
Een ballenzak zonder de maliënkolder, voor onbepaalde duur in bruikleen uit
het oorlogsmuseum
De bril van Edgar
De plastic gebitsbeugel van mijn hockeyende dochter
Tampons, twee stuks voor ieder neusgat
Onzichtbare jukbeentape
Kogelvrij vest
Schoudervullingen
Vier zakjes bloed met infuusnaald
Wekschema in drievoud
Afscheidsbrief
Donorcodicil
Geen bloemen
Graag The whistler van Roger Whitaker met tussendoor vele en mooie toespraken.
Standaardtekst in de OM-er.
Heb ik er nog zin an? Het voetbalseizoen is bijna afgelopen
vlak voor de winterstop.
Tiamo

We wensen alle lezers van De Aftrap een feestelijke jaarwisseling én
een gezond, sportief, respectvol en succesvol 2013 toe!
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