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

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
Coördinatie
Bert Kamstra
Redactie
Marcel Bellinga
Fotografie/illustraties
o.a. Richard Meints, Evert IJspeert, Marc
van der Haak, Wouter Horst en Nanko Kiel /
Eemsmond sport Delfzijl
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, nieuwe projecten,
06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA
Groningen - covsgroningen@gmail.com
Rekeningnummer (IBAN): NL52INGB0001200817
t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken.
Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en
vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen).
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio juni.
Uw bijdragen kunt u tot 15 mei aanstaande naar
het redactieadres sturen/mailen.

Jonge sporters
doorsturen naar ‘Halt’
Het was zomaar een berichtje in de krant
begin februari. Jonge sporters die zich
misdragen op het voetbalveld worden
voortaan doorgestuurd naar bureau Halt.
De KNVB en Halt onderzoeken momenteel
of dit haalbaar is. Bij Halt zouden gesprekken
moeten volgen met de sporter en zijn
ouders, worden excuses gemaakt aan
het slachtoffer, maar kan bijvoorbeeld
ook een schadevergoeding of werkstraf
worden opgelegd. ‘het is de bedoeling
dat jonge sporters ervan leren,’ aldus een
woordvoerder van bureau Halt.
Is dit een goede ontwikkeling? Kan dit
helpen het respect terug te brengen op de
velden? Conservatieven zullen betogen dat
de voetbalsport een eigen tuchtrechtelijk
systeem kent of dat een softe aanpak met
gesprekken niet werkt. En wat doe je met al
die volwassen wangedragers? Maar moeten
we het niet gewoon proberen? Alleen een
boete of schorsing door de KNVB volstaat
allang niet meer toch? Het wordt tijd om
geweld op de velden een halt toe te roepen.
Op welke manier dan ook….

Bij foto voorpagina: deelnemers aan Sportweekend Ameland bijeen voor hotel Ameland (foto: Evert IJspeert)
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Maak WK extra spannend en doe mee aan WK-poule
Komende zomer wordt het WK voetbal gehouden in Brazilië. En net als de voorgaande
eindtoernooien kun je ook dit evenement extra spannend maken door mee te doen
aan de WK-poule van onze vereniging. Iedereen mag meedoen, dus stimuleer gerust
ook familieleden, collega’s en voetbalmaffe vrienden. Met je deelname maak je het
WK niet alleen extra spannend en maak je kans op een leuk geldbedrag, maar steun
je ook onze vereniging. Doen dus! Deelnemen kan door op www.covsgroningen.nl
het deelnameformulier te downloaden, in te vullen en per mail terug te sturen naar
covsgroningen@gmail.com. Ook liggen de komende maanden deelnameformulieren in
het GRC-clubhuis en bij diverse verenigingsactiviteiten.
Je wordt gevraagd de uitslag van 24 wedstrijden te voorspellen (winst/verlies/gelijk) en
te voorspellen wie het WK wint. Je kunt meerdere malen meedoen. Deelnemen met één
ingevulde kolom kost vijf euro, voor elke extra ingevulde kolom betaal je nog eens één
euro. Zestig procent van alle inleg wordt uitgekeerd aan de winnaar, de rest komt ten
goede aan de vereniging. Veel WK-plezier!

Seniorensoos tot en met mei maandelijks bijeen
Ook in 2014 zal de seniorensoos elke tweede maandag van de maand in het GRCclubhuis bijeen komen. De eerstvolgende keer is derhalve maandag 10 maart, van 14.00
– 16.00 uur. De oudere leden en oud-leden praten bij, wisselen anekdotes uit, bespreken
de huidige stand van zaken in het voetbal en leggen een kaartje. Ook interesse? Ga dan
10 maart naar het GRC-clubhuis. Ook 14 april komt de club bijeen, terwijl op 12 mei wordt
afgesloten met een lunch elders. In juni, juli en augustus komen de heren niet samen, om
in september de draad weer op te pakken.

De afsluitende
lunch van de
seniorensoos
vorig jaar.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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De Aftrap in nieuw jasje….
Ook De Aftrap gaat met de tijd mee. En dus heb je nu een vertrouwd cluborgaan in een
nieuw jasje in handen. Zonder kostenstijging kunnen we ons blad nu volledig in kleur
uitbrengen. Onze vormgever Marc Hut van Haan Bedum heeft voor de nieuwe look
gezorgd. Hulde! Ook de omslag hebben we vernieuwd. Wat blijft zijn de vertrouwde
rubrieken. Net als in 2013 zal De Aftrap dit jaar elk kwartaal (viermaal dus) verschijnen, te
weten medio februari/maart, medio juni, medio september en medio december. Tot slot:
Henk Steenhuis heeft weer voor de nodige adverteerders gezorgd. Grote klasse! Denk je
bij aankopen ook eens aan onze sponsors?
We zijn wel benieuwd hoe je over de vernieuwde Aftrap denkt.
Laat het ons weten via covsgroningen@gmail.com.

Scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal
De commissie schoolvoetbal zoekt nog enkele scheidsrechters die het leuk vinden in
april één of meerdere woensdagen de wedstrijden van de voetballende schooljeugd uit
Groningen te leiden! Het schoolvoetbal is een traditie die al jaren bestaat. De wedstrijden
worden zowel op groot veld (11 tegen 11) als op halve (7 – 7) en kwartvelden (5 – 5)
gespeeld. Het toernooi wordt gespeeld op de velden van vv. Helpman, op de Esserberg
in Haren/Groningen dus. Speeldata zijn 2, 9, 16 en 23 april. Op alle dagen wordt er rond
10.30 uur afgetrapt en zijn de laatste wedstrijden rond 15.00 uur afgelopen. Op de laatste
dag wordt er om 11.30 begonnen en is de laatste wedstrijd om 17.00 uur.
Heb je zin om op één of meer van bovengenoemde dagen te fluiten? Neem dan even
contact op met John ten Cate van de commissie schoolvoetbal via telefoonnummer
(06) 11 18 03 15. Per mail kan ook: johntencate@kpnmail.nl. De vergoeding is veertig
euro. Bovendien wordt er op de derde dag direct na de laatste wedstrijden een buffet
geserveerd.

Bryan Huizinga gepromoveerd
naar groep 23
Eén van onze jongste leden, Bryan Huizinga, is in
de winterstop gepromoveerd naar groep 23.
Hij zat tot dusver in de startersgroep 27.
Bryan, van harte gefeliciteerd!
Bryan Huizinga
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Onderscheidingen tijdens contactavonden KNVB-COVS
Deze winterperiode worden verspreid over het district de contactavonden van de
regionale scheidsrechterscoaches van de KNVB, in samenwerking met de COVS,
georganiseerd. Op moment van schrijven van dit nummer is de bijeenkomst in de
stad Groningen nog niet geweest, maar in Ten Boer organiseerden Geert Heun en Roel
Folkersma ‘hun avond’ al wel op 7 januari jongstleden. In Ten Boer werden vijf leden van
onze vereniging onderscheiden. Een gouden speld en de nieuwe titel ‘scheidsrechter van
verdienste’ ging naar Jan Posthumus uit Niekerk (ruim dertig jaar actief ), goud was er
voor Freek Reitsema uit Wirdum (meer dan 20 jaar scheidsrechter) en zilver voor Tonnie
Westerloo (Uithuizermeeden), Gert Jan Lania (Pieterzijl) en Bob Kempinga (Delfzijl).
Daarnaast werden ook de niet-leden Evert Kamminga, Geert Venema, Jacob Riemeijer en
Hans Langeland onderscheiden. Allen van harte gefeliciteerd!

De onderscheiden scheidsrechters in Ten Boer bijeen, met onder andere staand helemaal links
Bob Kempinga, daarnaast Jan Posthumus en derde van links Freek Reitsema. Gehurkt GertJan Lania (links) en Tonnie Westerloo. Foto: Nanko Kiel, Eemsmondsport Delfzijl

Trainingsgroep sluit seizoen af met etentje op 22 mei
De trainingsgroep zet op donderdag 22 mei een goede traditie voort door het
trainingsseizoen op smakelijke wijze af te sluiten. Ditmaal doet men dat in hotelrestaurant Aduard, aan de Friesestraatweg 13 in Aduard. Er wordt een luxe warm en koud
buffet geserveerd, met voor ieder wat wils. Iedereen die regelmatig meetraint is van harte
uitgenodigd! Laat wel even weten dat je meegaat aan Bert Kamstra (a.kamstra@rug.nl,
06-20019700) of Roel Bellinga (familiebellinga@gmail.com, 06-50819731).

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Uitstekende derde plaats voor REF United op NK zaal
Geen enkele wedstrijd verloren, 24 gescoorde doelpunten, veel lof van tegenstanders
en heel veel plezier. Het waren de ingrediënten van de deelname van ons eigen team
aan het Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal voor COVS-verenigingen op 18 januari
jongstleden in sportcentrum Leek. Het resultaat was echter geen kampioenschap, maar
een derde plaats. De strafschoppenreeks in de halve finale nekte ons team, en dat was na
de verloren reeksen op het NK veld in juni 2013 extra zuur. Toch mogen we trots zijn op
de prestatie van REF United!
Gedegen voorbereiding
Met twee trainingen eind december, een oefentoernooi op 2 januari en een oefenduel
15 januari werd niets aan het toeval overgelaten. De groep had er zin in! En Nick Alberts,
Jan Willem Bouw, Sander Eisinga, Theo Beijert, Koen van der Laan, Jan de Jong, Sam
Dröge, Danny Kempinga en Jurjen Kaper presteerden prima. Zo werd het voorbereidende
zaaltoernooi van de rijksuniversiteit ook al bijna gewonnen. In de finale verloren we met….
strafschoppen… Tegen het regelmatig in de zaal spelende ONR futsal 3 werd gewoon met
7-4 gewonnen. En dus waren de spelers, coaches David Hiariej en Harold Basstra, verzorger
Peter Sulmann en de leiders Marije Deuring en Marcel Bellinga vol vertrouwen.
Ongeslagen poulewinnaar
Het NK begon meteen tegen regerend kampioen Zeeuws Vlaanderen. Na een snelle
3-0 voorsprong door goals van Koen, Theo en Sam werd het team onrustig en kwam de
tegenstander terug tot 3-3. In de volgende twee poulewedstrijden werd overtuigend
gewonnen. Tegen Centraal Drenthe scoorden Koen (3x), Theo (2x) en Sam en zorgden zo
voor 6-1. Van Zaanstreek werd zelfs met 8-1 gewonnen door doelpunten van Theo (4x),
Jurjen (3x) en Jan Willem. Hierdoor was REF United ongeslagen poulewinnaar geworden.
Dit betekende dat we in de kruisfinales mochten aantreden tegen de nummer twee van
de andere poule: Boxmeer/Cuijk.

Jurjen stijlvol in actie
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Jan Willem in actie

Strafschoppen…..
In de kruisfinales kwamen we tweemaal op voorsprong en waren we de betere ploeg, maar
kwam Boxmeer toch steeds terug: 2-2. En toen volgde die vermaledijde strafschoppen.
Koen toonde zich koelbloedig, maar Sander en Theo hadden het vizier niet op scherp.
Boxmeer zou even later ook de finale winnen en zo de nieuwe Nederlands kampioen zijn.
Ons team moest zich even oprichten om het NK toch goed af te sluiten. En dat lukte in
een spannende wedstrijd om de derde plaats, opnieuw tegen Zeeuws Vlaanderen. Er
werd gewonnen met 4-2, onder meer door goals van Sam, Theo, Danny en Jurjen.
Op naar het NK veldvoetbal
We kunnen als vereniging terugkijken op een uitstekend verlopen toernooi. Er werd leuk
gevoetbald, tegenstanders werden respectvol behandeld en bovenal hadden onze leden
een leuke dag. Onze dank gaat ook uit naar de supporters die aanwezig waren in Leek om
ons team aan te moedigen. Top!

Theo in
kenmerkende
houding
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Koen benut zijn strafschop

Op 14 juni wordt het NK veldvoetbal georganiseerd door SNO Nijverdal en wordt er
afgereisd naar Hellendoorn. In de loop van het jaar zal door onze vereniging worden
gestart met de werving van voetballers en de bijbehorende voorbereidingen.
Heren en dames voetballers en begeleiding: van harte gefeliciteerd met de derde plaats
en dank voor de geweldige inzet!
Meer op www.covsgroningen.nl
Lees op www.covsgroningen.nl (onder de menuknop REF United) een uitgebreid verslag
van het NK en bekijk een prachtige fotoreportage, met dank aan Marije Deuring, Richard
Meints, Evert IJspeert en Cindy Suurd. Op deze pagina’s alvast enkele foto’s.

Het team dat derde werd op het NK zaal 2014. Staand v.l.n.r. Marcel Bellinga, Peter Sulmann,
Alex Traa, Koen van der Laan, Sam Dröge, Danny Kempinga, Marije Deuring, Harold Basstra
en David Hiariej. Gehurkt v.l.n.r. Sander Eisinga, Jurjen Kaper, Jan Willem Bouw, Jan de Jong,
Theo Beijert en Nick Alberts
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brengt u geld
050050BRENGT
U GELD
Wilt u als SCHEIDSRECHTER
ondernemer ook graag
honderden, tot duizenden, Euro’s per
jaar minder betalen?

Een kopje koffie en 15 minuten
levert u al gauw jaarlijks honderden
Euro’s of meer op.

Angela 06 - 51 61 71 92 of Henk 06 – 53 38 96 50
of mail info@050brengtugeld.nl voor een
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Chris van der Velden maakt debuut in betaalde voetbal
Ons lid Chris van der Velden maakte vrijdag 24 januari bij de wedstrijd FC Emmen –
Telstar zijn debuut in het betaalde voetbal als assistent-scheidsrechter. Chris maakt deel
uit van de masterclass betaald voetbal voor assistenten. Chris is sinds vorig jaar lid van
de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken en woont in Appingedam. Zijn
debuutwedstrijd verliep volgens onze bronnen prima. Chris, van harte gefeliciteerd en op
naar de volgende wedstrijden!

Actief zorgt goed voor eigen scheidsrechters
Met het groeiende aantal verenigingsscheidsrechters is het voor voetbalverenigingen
noodzaak deze eigen scheidsrechters goed te faciliteren. We kennen in ons
verzorgingsgebied tal van clubs die de verenigingsarbitrage goed hebben geregeld,
zoals GVAV, Gorecht, Omlandia en diverse andere clubs. Hulde! Daar waar gewenst en
nodig bieden we ook graag ondersteuning door middel van raad en daad.
Eén van de verenigingen die het goed voor elkaar heeft is voetbalvereniging Actief in
Eelde-Paterswolde. Eind 2013 organiseerde men bijvoorbeeld een bijeenkomst voor
alle eigen scheidsrechters. Twintig scheidsen waren aanwezig, wisselende ervaringen
uit en bespraken wat ze van elkaar konden verwachten. Scheidsrechterscoördinator
Johan Schotsman leidde de nuttige avond. Tijdens deze bijeenkomst kregen de jeugdige
scheidsrechters een door Oranjewoud (sinds 1 januari: Antea Group) gesponsorde
scheidsrechterstrui uitgereikt. Ook voor de senior scheidsrechters was er een nieuw
tenue. Een mooi gebaar voor onze Actief-collega’s. Hulde!

Erik de Rink reikte
namens Oranjewoud
scheidsrechterstruien
uit aan jeugdige
verenigingsscheidsrechters van Actief
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Sportweekend Ameland afwisselend en ontspannen
Het zestiende Sporthuis Winsum Sportweekend Ameland was van 10-12 januari een
groot succes. De bijna veertig deelnemers zorgden voor een ontspannen sfeer en
genoten volop van het afwisselende, leerzame, intensieve en gezellige programma.
Een groot compliment aan de vernieuwde organisatiecommissie Marc van der Haak,
Marcel Boekholt en Henk Steenhuis. Ameland, het waren weer drie fantastische
dagen….
Trainen, mountainbiken en paintballen
Uiteraard werd er vol overgave getraind. Op vrijdag, zaterdagmiddag en zondagochtend
gebeurde dat in prima weersomstandigheden. Op zaterdagochtend trotseerde een
kleine groep de harde regen en wind. Klasse! De niet-hardlopers maakten heerlijke
wandelingen, terwijl op zaterdagmiddag een deel van de groep onder leiding van Janco
van Os ruim dertig kilometer op de mountainbike bikkelde. Op vrijdagmiddag was zowel
de vertoning van de film ‘kill the referee’ als het paintballen een groot succes.

Nieuw onderdeel op Ameland was het paintballen

Uiteraard trainen op
het strand

10

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

KMP

a d v i e s

Administraties
Belastingen en aangiften
Loonadministraties
Begeleiding-en-advisering

De administratieve dienstverlener
voor elke ondernemer!
Bezoekadres: Friesestraatweg 11, 9718 NA Groningen - Postadres: Postbus 516, 9700 AM Groningen
T 050-3011599 - M 06-23340186 - E info@kmpadvies.nl - www.kmpadvies.nl

DeAftrap

Jaargang 34, nummer 1 (Februari 2014)

Ook dit jaar ging een groep
fanatiek tekeer op de
mountainbike

Quiz
Klaas Smith zorgde voor een nuttige bijdrage over spelregels, en samen met Henk
Steenhuis was hij ook verantwoordelijk voor een leuke en leerzame sport- en
spelregelquiz. Over twee rondes bleken de zeventig vragen soms best lastig. De
rondewinnaars Ger Rijskamp en Bert Kamstra kregen een cadeaubon van Sporthuis
Winsum, terwijl eindwinnaar Sam Dröge een waardebon van 75 euro won, te besteden
bij Sporthuis Winsum en aangeboden door schildersbedrijf Jacob Cleveringa. Kijk voor de
volledige eindstand ook op www.covsgroningen.nl.
Prima maaltijden
Naast het programma was er genoeg vrije tijd, om even te klaverjassen, te pokeren, het
dorp in te gaan voor een visje of appelgebak met slagroom of gewoon even uit te rusten.
En uiteraard werd er in de avonduren een gezellig drankje gedronken. De maaltijden
waren prima, met een pastabuffet op vrijdag, een stamppottenbuffet op zaterdag en een
Hollands buffet op zondagmiddag. Hotel Ameland, dank!

De reis naar Holwerd
ging in de luxe
spelersbus van FC
Groningen

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Trainer Bert moest af en toe ondersteund worden… Op de foto v.l.n.r. Sam Dröge,
Bert Kamstra, Marcel Bellinga en Bob Kempinga
Henk Steenhuis doet stapje terug
De ontspannen en goede leiding door Marc van der Haak werd door iedereen geprezen.
Tijdens het weekend werd bekendgemaakt dat Henk Steenhuis na zestien jaar
organisatie een stapje terug zal doen. Sam Dröge zal hem in de organisatiecommissie
vervangen. Henk zette het technisch weekeinde zestien jaar geleden op en bleef al die
jaren de drijvende kracht, samen met enkele anderen. Henk, bedankt en we komen er
nog op terug!
Op www.covsgroningen.nl een uitgebreide terugblik in woord en vooral beeld,
met dank aan Marc van der Haak en Evert IJspeert. Ameland, tot volgend jaar!

De groep bijeen voor het hotel
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Smakelijke afsluiting verenigingsjaar 2013
De jaarafsluiting op 21 december vorig jaar bleek een smakelijke en gezellige afsluiting
van het verenigings- en kalenderjaar 2013. In het GRC-clubhuis zorgden de veertig
aanwezigen voor een ontspannen sfeer. Er werd eerst genoten van een prima Chinees
buffet, waarna men kon kiezen tussen darten, klaverjassen en sjoelen. Sommige
aanwezigen keken liever toe vanaf de bar, ook dat was mogelijk. Robert van Dorst en
Jannes Mulder, met ondersteuning van John ten Cate, hadden het prima voor elkaar.
Jelis Pot bleek uiteindelijk de beste klaverjasser met 5052 punten, voor Henk Steenhuis
en John ten Cate. Ria Molog won het sjoelen met 830 punten, Geert Molog en Roelie
Krans eindigden als tweede en derde. En het darten werd gewonnen door Nick Stuifzand,
voor Gert-Jan Ris en Marc van der Haak.
Op deze pagina enkele foto’s, met dank aan Richard Meints.

Op www.covsgroningen.nl
kun je meer foto’s vinden.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Voorzitter pleit voor meer waarnemers in B-categorie
tijdens gezellige nieuwjaarsinstuif
De informele nieuwjaarsinstuif op zaterdag 4 januari verliep in prima sfeer. De ruim
veertig aanwezigen wensten elkaar het beste voor het nieuwe jaar en genoten van
de heerlijke Hollandse snert, zoals altijd prima verzorgd door Roel Bellinga. In zijn
nieuwjaarsspeech keek voorzitter Robert van Dorst tevreden terug op 2013. Hij noemde
het ‘een levendig en druk jaar’. Hij noemde het jammer dat enkele ontevreden leden
hebben opgezegd. ‘Volgens ons moet je een zakelijk verschil van inzicht kunnen hebben
zonder dat dit meteen persoonlijk wordt opgevat,’ aldus Robert.
In zijn speech stelde de voorzitter dat we ons als vereniging ook in 2014 zullen blijven
laten horen met betrekking tot respect en fair play. Zo pleitte Robert voor de inzet van
meer waarnemers in het lagere voetbal:
‘Ook de discussie over het respect zullen wij zoals net al gezegd nauwlettend blijven
volgen. Onlangs las ik dat de KNVB 450 meldingen had gehad in 2013 over agressie op het
voetbalveld. Maar het bevreemd mij dat de politie 1.000 meldingen heeft gehad. Als ik dit lees,
dan gaat ergens iets mis met de registratie van deze meldingen. Waar ik mij het meest zorgen
over maak is dat vooral in de B-categorie verenigingen nog te vaak voorvallen onder de mat
willen vegen, bang als ze zijn voor de zeer strenge straffen die worden uitgedeeld.
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Kies het Bos-pad
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Robert van Dorst

Bert Kamstra

Zoals gezegd: clubs moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen! Ik maak me sowieso
zorgen over de vele voorvallen in de lagere regionen van het voetbal. Onlangs is er een
zaalvoetbaltoernooi voor F-jes in Zuid-Limburg gestaakt omdat ouders op de vuist gingen en
daarmee de mooie voetbaldag van hun kinderen verpesten. Onbegrijpelijk.
Ik pleit er dan ook voor om meer waarnemers naar de lagere elftallen te sturen om te
controleren of de kaartencontrole wordt uitgevoerd, of tegenstanders en scheidsrechters
fatsoenlijk worden ontvangen en bejegend en of clubs maatregelen hebben genomen op
gebied van fair play en respect. Ik denk als bekend wordt bij de verenigingen dat deze controles
meer zullen plaats vinden, dat clubs ook meer maatregelen zullen nemen om excessen te
voorkomen. Alleen maar uitgaan van de goede wil van clubs is mooi, maar het lijkt helaas nog
nodig dit meer af te dwingen.’

Een geslaagde instuif, zoals ook op de foto’s te zien is. Ga ook naar
www.covsgroningen.nl voor de volledige speech van de voorzitter en meer foto’s.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Sportpark deze zomer eindelijk ‘over de kop’
Het sportpark Corpus den Hoorn zal deze zomer eindelijk worden aangepakt. Dat heeft
alles te maken met de komst van het trainingscentrum van FC Groningen. Vanaf medio
2014/2015 zullen naast de al op Corpus actieve jeugdselecties ook de eerste en tweede
selectie van de FC op Corpus den Hoorn gaan trainen. De gemeente houdt de ook op
Corpus gevestigde amateurclubs (diverse sporten) regelmatig op de hoogte. Zoals het
nu lijkt zal, afhankelijk van eventuele verdere juridische procedures, voetbalclub Gronitas
binnenkort van het sportpark verdwijnen. Wij spreken de hoop uit dat dit in goed
onderling overleg tussen gemeente en Gronitas zal gebeuren!
Wat gaat er veranderen?
Op de plek van het Gronitas-clubgebouw tot ongeveer het GRC-clubgebouw komen
drie nieuwe velden exclusief voor FC Groningen. Het huidige (container) gebouw van
FC wordt verplaatst. Op termijn zal er op de huidige parkeerplaats een multifunctioneel
topsportcentrum voor de FC worden gebouwd, met kleedkamers, kantoren, een
spelershome en medische faciliteiten. Achter het GRC-clubgebouw komt kunstgras voor
diverse sporten. Het hoofdveld van Groen Geel wordt kunstgras, de bestaande voetbalkunstgrasvelden worden vernieuwd.
Bespreekpunten zijn nog het gebruik van het nieuwe (Groen Geel) kunstgrasveld, het
aantal kleedkamers en het hoofdveld van GRC.
Uiteindelijk lijkt het erop dat de komst van de FC ook voor de overige verenigingen (en
dus ook voor ons) betere en meer faciliteiten op zal leveren. Een uitstekende zaak!
Wie mooi wil worden….
Wie mooi wil worden moet pijn lijden zo is het gezegde. Vanaf maart wordt er gestart
met de werkzaamheden en de aanleg van kunstgras achter het GRC-clubgebouw. Vanaf
mei gaat het sportpark ‘op slot’ en worden de overige velden aangepakt. Dat betekent dat
er vanaf mei geen trainingen en competitie kunnen plaatsvinden. Zoals het nu lijkt zal dit
voor een periode van 3-4 maanden het geval zijn.
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014
Nog één ronde te gaan en we weten wie winnaar is van het Johan Roeders
spelregelkampioenschap 2013-2014. Het aantal inzendingen van ronde 4 en 5 was helaas
zeer mager. Wat hiervan de reden is geweest ….? Drukte met sinterklaas, kerst en oud-ennieuw? Of was het de moeilijkheidsgraad van deze twee rondes? Wel teleurstellend. En
dus ook maar heel weinig deelnemers die deze twee rondes foutloos bleven, waardoor het
toch nog zeer spannend gaat worden wie na zes rondes de hoogste score heeft bereikt. Is
dat Ben, Sam, Bert, Bart, Henk, Gert, Albert, Auke of Marije? Alles is nog mogelijk. Ook het
aantal inzendingen van de niet-leden is geringer dan voorheen. Ook in deze categorie zijn
er nog vele kanshebbers, onder andere Willy, Reinier, Eric, Gerard, Colin en Jan…
Hieronder volgen de juiste antwoorden van ronde 4 en 5.
Ronde 4: 1-B, 2-A, 3-A, 4-B en 5-C
Ronde 5: 1-A, 2-D, 3-D, 4-C en 5-B
De toelichting op de antwoorden vindt je op www.covsgroningen.nl. Maandwinnaars
deze keer zijn Auke van der Horn uit Buitenpost en Henk Steenhuis uit Bedum.
Proficiat heren en de attentie zal ik jullie op korte termijn doen toekomen. Hieronder
volgen de vragen voor de beslissende 6e ronde van het seizoen 2013-2014. Wie wordt
spelregelkampioen en wint de J.C.Roedersbokaal 2013-2014?

Vragen ronde 6 (februari 2014):
Vraag 1) Een aanvaller van partij A geeft de doelverdediger van partij B een
correcte schouderduw op het moment dat deze doelverdediger met beide voeten
op de grond staat. De doelverdediger valt daardoor met bal en al in het doel. Wat
moet de scheidsrechter hier beslissen?
A.
Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger
B.
Een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij plus een waarschuwing door
het tonen van de gele kaart aan de aanvaller van partij A
C.
Een directe vrije schop voor de doelverdediger
D.
Aftrap na geldig doelpunt
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Vraag 2) Zonder toestemming van de scheidsrechter hebben een veldspeler en
de doelverdediger van plaats gewisseld, zonder elkaars shirt aan te trekken.
De scheidsrechter bemerkt deze wissel, als de nieuwe doelverdediger in het
strafschopgebied de bal in de handen neemt. Wat beslist de scheidsrechter?
A.
Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van
de gele kaart en hervat het spel met een strafschop
B.
Hij onderbreekt het spel, geeft de nieuwe doelverdediger een waarschuwing door
het tonen van de gele kaart of wordt weggezonden door het tonen van de rode
kaart en hervat het spel met een strafschop
C.
Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan beide spelers een
waarschuwing door het tonen van de gele kaart
D.
Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft de nieuwe doelverdediger
een waarschuwing door het tonen van de gele kaart

Vraag 3) Een strafschop kan worden toegekend:
A.
Onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is en op
het ogenblik dat de overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond, waarvoor
een directe vrije schop moet worden toegekend
B.
Als de bal zich binnen het strafschopgebied bevindt en deze in het spel is op het
ogenblijk dat de overtreding, ongeacht de plaats, geschiedde
C.
Indien de bal binnen het strafschopgebied is op het ogenblik dat de overtreding
plaatsvond
D.
Onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt en waar de overtreding heeft
plaatsgevonden, indien er sprake is van een gewelddadige handeling

Vraag 4) Een verdediger schiet een directe vrije schop van buiten het
strafschopgebied veel te hard terug op zijn eigen doelverdediger. De
doelverdediger wil de bal stoppen met zijn voet, maar doet dat niet goed en de
bal springt van zijn voet terug richting strafschopstip. Een aanvaller komt nu snel
op de bal af, maar net voordat hij de bal in het doel kan schieten, ontneemt de
doelverdediger de aanvaller deze duidelijke scoringskans door met een duik de
bal voor de voeten van de aanvaller met zijn hand weg te tikken. Wat moet de
scheidsrechter hier beslissen?
A.
De scheidsrechter fluit af en bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije
schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met zijn hand aanraakt
B.
De scheidsrechter fluit af, zendt de doelverdediger van het veld door het tonen van
de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en hervat het
spel met een indirecte vrije schop

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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De scheidsrechter fluit af, zendt de doelverdediger van het veld door het tonen van
de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en hervat het
spel met een strafschop
De scheidsrechter fluit af, bestraft de doelverdediger met een waarschuwing door
het tonen van de gele kaart wegens actief gevaarlijk spel en hervat het spel met
een indirecte vrije schop

Vraag 5) Uit een doelschop speelt de doelverdediger de bal rechtstreeks naar een
medespeler, die zich buiten het strafschopgebied bevindt. Deze laatste wipt de bal
met de voet omhoog en kopt vervolgens de bal naar zijn eigen doelverdediger, die
de bal daarna met de voet wegtrapt. Wat beslist de scheidsrechter?
A.
De scheidsrechter laat gewoon doorspelen
B.
Indirecte vrije schop op de plaats waar de (mede)speler de bal met de voet
omhoog wipt en terug kopt naar zijn doelman en een waarschuwing voor deze
medespeler door het tonen van de gele kaart
C.
Indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de voet
wegschiet. Is dit binnen het doelgebied, dan op de lijn die evenwijdig loopt aan
de doellijn, het dichtst bij de plaats waar de doelverdediger de bal raakt
D.
Indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de voet
weg schiet. Is dit binnen het doelgebied, dan op de lijn die evenwijdig loopt aan
de doellijn, het dichtst bij de plaats waar de doelverdediger de bal raakt en een
waarschuwing voor deze medespeler door het tonen van de gele kaart
Antwoorden kan via www.covsgroningen.nl, per mail naar klaassmithuq@gmail.com
of per post naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Graag inzenden voor
28 februari 2014. Succes!
Klaas Smith
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Nuttige reanimatietraining vaste waarde geworden
op verenigingskalender
Amper de koffie op en dan onder de bezielende leiding van Wim Grimberg meteen laten
zien wat je weet en vooral kunt van de reanimatie. Oefenen op een bijna levensechte pop.
Alles wordt geregistreerd: de plaats van de handen op het borstbeen, de diepte van de
hartmassage en het volume van de ademteug. Samen met een collega eveneens de pads
plaatsen van de AED.
Oefenen, oefenen en nog steeds oefenen. Niet teveel theorie. Net goed gedoseerd. Dat was
de reanimatietraining op 3 februari jongstleden in het GRC-clubhuis. De reanimatietraining
is inmiddels een vaste waarde geworden op de kalender van onze vereniging. Een goede
zaak!
Tonnie Westerloo, Freek Vandeursen, Theo en Betsy de Haan, Klaas Mulder, Renate en Albert
Pool, Sijbren Wijnja, Robert van Dorst, Henk en Harmke (een supertalent!) Steenhuis bleken
na afloop geslaagd. Tot volgend jaar. Jij toch ook!?
Theo Kok, mede namens Wim

Ingezonden: bedankt…
Graag wil ik de vereniging bedanken voor de bos bloemen naar aanleiding van mijn
ziekenhuisopname onlangs. Inmiddels gaat het weer de goede kant op. Dank!
Jelis Pot
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Zorg voor een tijdige betaling van je contributie….
Bij het lidmaatschap hoort onder andere de jaarlijkse betaling van je contributie. Die is
voor dit jaar door de jaarvergadering vastgesteld op 47 euro (en voor bestaande ‘gevallen’
van niet-actieve leden op 41 euro). Om de inning daarvan soepel te laten verlopen,
heeft het bestuur, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, de volgende
contributieregeling opgesteld.
Er zijn drie manieren om te betalen:
1. per machtiging tot automatische incasso. Jouw contributie wordt dan medio mei van
je rekening afgeschreven, of – indien je voor twee termijnen hebt gekozen – eind april
en eind juni. Je hoeft dus niets te doen! Ben je al lid en wil je alsnog machtigen? Vul
dan op de site het machtigingsformulier in.
2. je kunt ook zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer
NL52INGB0001200817 (LET OP, dit is ons nieuwe IBAN nummer) t.n.v. penningmeester
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Indien je dit doet voor 1 april van
het desbetreffende jaar, bespaar je jezelf administratiekosten.
3. je wacht de brief met nota van de penningmeester af. Deze worden medio april
verstuurd. Je wordt dan verzocht voor de aangegeven datum te voldoen. Bij deze
manier van betalen wordt één euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
Dit bedrag is bij de contributie opgeteld.
Mocht je om wat voor reden ook problemen hebben met het kunnen betalen van de
contributie, dan is een betalingsregeling bespreekbaar. Neem in dat geval even contact
op met het bestuur.
Kijk voor de volledige contributieregeling ook op www.covsgroningen.nl onder de
menuknop leden.
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Kom allemaal op 3 maart naar de jaarvergadering
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging is maandag 3 maart
aanstaande, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis. Ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens
de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording over het gevoerde beleid
afleggen, worden de financiële stukken voor akkoord aan de vergadering voorgelegd
en worden bestuur en commissies samengesteld. Bovendien zal het bestuur haar
beleidsvoornemens uit de doeken doen. Tot slot worden enkele leden op bijzondere
wijze in het zonnetje gezet.
Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Komt dus allen op 3 maart! In deze Aftrap
kun je de agenda en het algemeen jaarverslag 2013 vinden. Op www.covsgroningen.nl
staan ook de overige vergaderstukken.
De agenda:
01. Opening door de voorzitter R.F. van Dorst
02.

Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03.

a. vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 8 april 2013
b. vaststellen notulen (financiële) Ledenvergadering 6 mei 2013
Notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl, of vraag ze per mail op via
covsgroningen@gmail.com

04.

Jaarverslag 2013 van secretaris Marcel Bellinga
Zie hiervoor pagina 25 en verder van dit blad of kijk op www.covsgroningen.nl.

05.

Jaarverslag 2013 van penningmeester Marcel Boekholt
Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar
aanvragen bij de penningmeester. Op 3 maart ligt het ter inzage. Eventuele vragen
uiterlijk vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen: postbus 6039, 9702 HA
Groningen of covsgroningen@gmail.com.
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06.

Verslag van de kascommissie

07.

Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08.

Vaststellen begroting 2014 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)

09.

Vaststellen contributie 2015
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2015 voor actieve leden met één euro te
verhogen en vast te stellen op 48 euro, en voor niet-actieve leden op 42 euro.
Het bestuur stelt verder voor de contributieregeling te wijzigen en een administratieve
bijdrage van € 5,- vast te stellen voor leden die geen machtiging tot automatische
incasso afgeven, en niet zelf het verschuldigde bedrag voor 1 april van het
desbetreffende verenigingsjaar overmaken.
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10.

Vaststellen minimum donaties 2015
Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2015 ongewijzigd vast te stellen op 25
euro voor verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs.

11.

Bestuursbeleid

12.

Eventuele royementen

13.

Bestuursverkiezingen
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Robert van Dorst (voorzitter), Marcel Boekholt
(penningmeester) en Evert IJspeert (bestuurslid). (Tegen-)kandidaten kunnen tot zeven
dagen voor aanvang van de vergadering worden ingediend. Kandidaatstelling dient
aangetekend te worden gezonden aan de secretaris. Kandidaten dienen zich schriftelijk
bereid te verklaren een benoeming te aanvaarden. Iedere kandidaatstelling dient
schriftelijk te worden gesteund door minimaal 25 stemgerechtigde leden.
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14.

Benoeming leden diverse commissies
Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:
- ontspanningscommissie: Jannes Mulder
- technische commissie: Roel Bellinga, Bert Kamstra, Henk Steenhuis (allen trainers),
Jannes Mulder (algemeen), Sam Dröge, Marc van der Haak, Marcel Boekholt (allen
technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken)
- redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
- commerciële commissie: Henk Steenhuis
- kascommissie: Roel Visscher, Felix Nordhauzen en Garbrand Nienhuis,
reserve Ate Jongeling + 1 vacature

15.

Huldeblijken

16.

Rondvraag

17.

Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris

Algemeen jaarverslag 2013

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Het verenigingsjaar 2013 is een druk jaar, waarin de discussies rondom het respect in
de voetbalsport, de ontwikkelingen op ‘ons eigen’ sportpark Corpus den Hoorn, de
min of meer vaste clubactiviteiten, de realisatie van de beschikbaarheid van een heuse
sportmasseur en de activiteiten van REF United centraal staan. Helaas nemen we ook
afscheid van een groot aantal sportvrienden. Een terugblik op het verenigings- en
kalenderjaar 2013 in het kort!
Bestuurssamenstelling
In april 2013 wordt Marc van der Haak officieel benoemd tot lid van het bestuur. Daarmee
telt het bestuur weer zeven personen. Het bestuur ziet er na de jaarvergadering van 8
april als volgt uit (tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Marcel Boekholt, penningmeester (2012)
Martin Schipper, vice-voorzitter (bestuur sinds 1997, penningmeester van 2010 tot 2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuillehouder technische zaken (1991)
Evert IJspeert, portefeuillehouder werving & behoud, spelregelzaken (2010)
Marc van der Haak, portefeuillehouder werving & behoud én speciale projecten (vanaf
mei 2012 aspirant, benoemd in 2013).
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in april als volgt samengesteld:
ontspanningscommissie: Jannes Mulder
technische commissie: Jannes Mulder, Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Roel
Bellinga
redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
commerciële commissie:
kascommissie: Roel Visscher, Felix Nordhauzen, Garbrand Nienhuis en reserve Ate
Jongeling.
Cindy Suurd, Jantinus Meints (beiden technische commissie) en Johan Suurd
(commerciële commissie) zijn aftredend en worden bedankt voor de vaak jarenlange
inzet.
Zonder respect geen voetbal
2013 gaat verder waar 2012 mee eindigde: de discussies over respect na het tragische
overlijden van grensrechter en voetbalvader Richard Nieuwenhuizen in december
2012. Onze oproep eind 2012 tot het nemen van verantwoordelijkheid krijgt de nodige
aandacht. Op onze site geven tal van clubvoorzitters hun visie op het thema en we
zoeken ook de samenwerking met voetbalverenigingen en andere initiatieven. Zo
verzorgen Marc van der Haak, Marcel Bellinga en Evert IJspeert onder de titel ‘Hé, doe
eens even normaal man!’ een workshop tijdens het symposium van Sportplein Groningen
op 25 april, is Marc met een inleiding over respect te gast bij het buurtsportproject
BSlim, praat Martin Schipper de stad-Groninger clubs bij tijdens een bijeenkomst van de
FGA en bezoeken enkele bestuursleden een KNVB-bijeenkomst in de Euroborg. Ook bij
verschillende voetbalverenigingen zijn we gast en gaan we de dialoog aan.
Het thema respect heeft het hele jaar 2013 onze volle aandacht. Tijdens het
Sportweekend Ameland discussiëren de forumleden Joop Veldhuis, John Schokker,
Marcel Bellinga en Hans Nijland erover en wordt in een sociologisch getinte workshop
onder leiding van Marc van der Haak door alle deelnemers nagedacht over mogelijke
maatregelen en oplossingen. Het resulteert in een open brief aan de KNVB, waarin we
met hele concrete suggesties komen. Onder andere het Dagblad van het Noorden
schenkt er veel (positieve) aandacht aan en van diverse zijden worden de initiatieven
omarmd. De suggesties sluiten aan bij ons pamflet ‘Neem je verantwoordelijkheid’ uit
december 2012. Suggesties hebben onder meer betrekking op het verbeteren van de
spelregelkennis van (jeugd) spelers, het verplicht een aantal wedstrijden laten fluiten
door spelers, het bijhouden van de spelregelkennis van trainers, het beter faciliteren van
scheidsrechters in het omgaan met weerstand en het binnen voetbalverenigingen elkaar
aanspreken op gedrag. Enkele suggesties zien we later terug in het actieplan ‘tegen
geweld, voor sportiviteit’ van de KNVB. Dat actieplan juichen we toe, waarbij we in onze
reactie stellen het jammer te vinden dat de gele kaarten bij een tijdstraf in de B-categorie
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niet meer worden geregistreerd. Ook hebben we vraagtekens bij de te volgen procedure
bij de fysieke controle van de spelerspassen. Eind 2013 signaleren we dat er vooral in de
B-categorie nog te veel incidenten ‘onder het tapijt’ worden geschoven. In 2014 zal het
thema onze aandacht blijven houden.

Tijdens Sportweekend
Ameland is er een
forumdiscussie over
agressie in de sport met
v.l.n.r. Gert Klooster, Joop
Veldhuis, John Schokker,
Marcel Bellinga en Hans
Nijland.

Three Cheers voor Forward!
De studenten van GSAVV Forward winnen de fair play prijs 2012-2013, als eerste
stadse club sinds lange tijd. In de eindstand houden ze Peize en Holwierde achter zich.
Forward blijkt ook in het gehele district Noord het sportiefst. Juist in deze periode
van discussies over respect en fair play krijgt de prijs extra aandacht. Tijdens de
clubavond op 18 november wordt de prijs aan een ruime delegatie op zijn Forwardiaans
uitgereikt, compleet met stropdassen voor de winnaars en een krat bier in plaats van de
gebruikelijke bloemen. Forward stelt ‘trots te zijn op de prijs’ en ziet het als resultaat van
haar beleid. Zo moeten alle leden zelf ook een wedstrijd leiden.
Convenantpartner van FC Groningen
In 2013 sluiten we ons aan bij het amateurconvenant van FC Groningen. Daarmee
kunnen we banden met de Groninger voetbalverenigingen en FC Groningen verder
verstevigen en gebruik maken van de geboden faciliteiten. Zo bezoeken we themaavonden over sport en gezondheid en het gebruik van social media. We worden ook met
een informatiepagina opgenomen in de seizoensgids van het convenant. In het voorjaar
al verschijnt een paginagroot artikel in de huis-aan-huis verspreide FC Groningen krant.
In dat artikel staan we vooral stil bij het thema respect en fair play.
Tal van leden maken gebruik van de service om gratis naar FC Groningen te kunnen.
FC Groningen stelt vier vrijkaarten per wedstrijd beschikbaar en die vinden telkens
gretig aftrek.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Voorzitter Robert van Dorst tijdens nieuwjaarsinstuif: ‘heb respect voor elkaar’
De nieuwjaarsinstuif op 5 januari wordt door zo’n zestig belangstellenden bezocht.
Ze genieten niet alleen van de snert en wensen elkaar het beste, maar luisteren ook
aandachtig naar de nieuwjaarsspeech van Robert van Dorst. Die roept iedereen onder
andere op respect voor elkaar te hebben.
REF United: nu nog strafschoppen oefenen
Leden zijn na het toevallige begin in 2012 (voor het goede doel) weer enthousiast om te
voetballen tegen andere scheidsrechtersverenigingen. Dat na jarenlange afwezigheid.
Onder leiding van teamleider Marije Deuring wordt er in juni zelfs getraind voor het NK
veldvoetbal. Ook is er een oefenwedstrijd, die met 5-1 verloren wordt van GRC Groningen
A1. In Lochem wordt een zeer geslaagde dag beleefd door de grote spelersgroep en
diverse aanhangers. Met prima spel en slechts één nederlaag worden de halve finales
gehaald. Daarin is de latere kampioen Oss-Uden pas na strafschoppen te sterk. Ook in de
strijd om de derde plaats buigen we na strafschoppen, zodat we als vierde eindigen.
In december wordt gestart met de voorbereidingen voor het NK zaal 2014, dat door
COVS Drachten in Leek wordt georganiseerd. Wij ondersteunen hen bij die organisatie en
trainen met ons eigen team op 22 en 29 december.
Marja en Marije op de bres voor meer vrouwelijke arbiters
Marja Adema en Marije Deuring zetten zich in september in voor de KNVB-campagne
om meer vrouwen te interesseren voor een carrière als scheidsrechter. Ze vertellen hun
eigen verhaal in de media en omroep Fryslan steekt 19 september zelfs de grens met
Groningen voor over om de dames tijdens onze training te volgen.

Het team dat
in juni vierde
wordt op het NK
veldvoetbal

Afscheid Minne Modderman
De relatie met de KNVB is in 2013 prima. Er wordt goed samengewerkt met onder andere
de regionale scheidsrechterscoaches en de medewerkers van het bondsbureau. Ook de
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relatie met de Noordelijke scheidsrechterscommissie is prima, hoewel we op sommige
punten rondom het thema respect van mening verschillen. In het najaar zijn we aanwezig
bij het afscheid van Minne Modderman als ‘scheidsrechtersbaas’. Hij wordt zeer terecht
Koninklijk onderscheiden. Minne, nogmaals van harte!
COVS: dan toch fusiebewegingen
Waar wij afgelopen jaren warm voorstander van meer samenwerking tussen de
Noordelijke scheidsrechtersverenigingen waren en daarmee soms een roepende in de
woestijn leken, is er 2013 toch een goede ontwikkeling te zien. Leeuwarden en Sneek
werken toe naar een (inmiddels gerealiseerde) fusie, Veendam en Oost Groningen
starten de gesprekken en Centraal Drenthe zoekt toenadering tot HZO Drenthe. Centraal
Drenthe spreekt ook kort met ons. Een prima ontwikkeling in onze ogen, omdat grotere
COVS-verenigingen met meer slagkracht kunnen opkomen voor de belangen van alle
scheidsrechters.
Wij werken daar waar mogelijk samen. Zo ondersteunen we COVS Drachten bij de
organisatie van het NK zaal voor COVS-teams en promoten we clubavonden van Oost
Groningen en Veendam onder onze leden. Enkele leden bezoeken die avonden met
spreker Danny Makkelie dan ook met veel plezier.
Jochem Kamphuis en Richard Brondijk verzorgen topavond
Op 18 november verzorgen onze eigen betaalde collega’s Jochem Kamphuis en Richard
Brondijk voor ruim zeventig belangstellenden een zeer boeienede clubavond. Ze
vertellen kort over hun loopbaan en het Europese ontwikkeltraject CORE. ‘Learn en enjoy,’
staat daarin centraal aldus de heren. Na de pauze gaan ze heel open en eerlijk in op een
voor hun minder goed verlopen wedstrijd. Ze stellen zich daarbij zeer kwetsbaar op. ‘Je
moet fouten durven maken en daarvan leren,’ is dan ook de centrale boodschap.
Met Arbitrage Workshop start Jochem in 2013 een eigen bedrijfje om meer begrip te
kweken voor de arbitrage, een prima initiatief.

Jochem (links) en
Richard verzorgen in
november een boeiende
clubavond
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Sportmasseur voorziet in behoefte
In oktober lanceren we een nieuwe faciliteit voor onze leden, de wekelijkse
beschikbaarheid van een sportmasseur. Peter Sulmann is vanaf half oktober elke
donderdagavond gratis beschikbaar voor alle leden. Hij is gediplomeerd sportmasseur/
verzorger en bovendien fysiotherapeut in opleiding. Er wordt meteen door verschillende
leden van deze nieuwe service gebruik gemaakt.
Reanimatietraining blijvertje op verenigingskalender
De reanimatietraining trekt op 4 maart 2013 dertien deelnemers en toont zich een
blijvertje op de kalender van onze vereniging. De deelnemers krijgen een praktijkgerichte
training van docent Wim Grimberg.
Fysiosportief handige sportmedische partner
Fysiosportief blijkt in 2013 voor diverse leden een handige sportmedische partner van
onze vereniging te zijn. Een enkeling bezoekt het gratis blessurespreekuur, weer anderen
maken met korting gebruik van de fitnessruimte, terwijl een aantal leden ook de (gratis)
fittest ondergaat.
Sponsorbestand ondanks crisis redelijk op peil
Ondanks de economische crisis die voortduurt, blijft het aantal sponsors redelijk op peil.
Een verdienste van vooral Henk Steenhuis, die onder andere voor diverse adverteerders
zorgt. Hulde!

Tijdens het Sportweekend
Ameland ondertekenen
Joop Veldhuis van
Sporthuis Winsum en
Robert van Dorst een
sponsorovereenkomst.

Bomvol Sportweekend Ameland opnieuw succes
Het vijftiende Sportweekend Ameland verloopt opnieuw succesvol. De ruim vijftig
deelnemers ondergaan met plezier een bomvol programma. Naast de trainingen en
spelregeluitleg is er een sportquiz (winnaar Klaas Smith) en spelregelquiz (winnaar
Sam Dröge). Er wordt ook gefietst, gemountainbiked en gewandeld, Marc van der Haak
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Uiteraard wordt er op Ameland ook fanatiek getraind
verzorgt een workshop en op zaterdagavond is er een forum over agressie in de sport.
Hans Nijland en de sponsors John Schokker en Joop Veldhuis zijn te gast. Met Sporthuis
Winsum wordt een sponsorcontract ondertekend.
Na het weekeinde slaat het bestuur een nieuwe weg in voor de toekomst. Marc van der
Haak en Marcel Boekholt vormen samen met Henk Steenhuis de organisatiecommissie. In
het programma voor 2014 worden enkele nieuwe elementen toegevoegd.
Nieuwe notitiekaartjes
De voorraad clubartikelen dunt in 2013 volgens plan aardig uit. Enkele items worden
afgewaardeerd. Nieuwe (grote) sporttassen vinden wel gretig aftrek, net als de nieuwe
notitiekaartjes.
Jaarvergadering in twee etappes
De jaarvergadering wordt in 2013 eerst uitgesteld naar 8 april, waarna er op 27 mei nog
een extra financiële vergadering nodig is, omdat niet alle stukken tijdig gereed zijn. De
ruim veertig aanwezigen op 8 april maken een zeer vlotte vergadering mee. Guus Ennes
en Klaas Smith worden gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn, terwijl Felix Nordhauzen,
Jelis Pot en Ger Rijskamp de veertig jaar al hebben volgemaakt. Martin Schipper wordt
verrast met de Zilveren Scheidsrechter van COVS Nederland. Er zijn bloemen voor de
gepromoveerde Jochem Kamphuis. Marc van der Haak wordt nieuw in het bestuur
benoemd. Robert van Dorst stelt dat het bestuur in 2013 vol zal inzetten op het thema
respect. Tijdens de extra financiële vergadering op 27 mei worden alle resterende stukken
in vlot tempo vastgesteld.
Sam Dröge spelregelkampioen
Sam Dröge is op meerdere vlakken onze spelregelkampioen. Zo wint hij ook het Johan
Roeders spelregelkampioenschap 2012-2013, dat opnieuw uitstekend wordt verzorgd
door Klaas Smith. Colin Prooij uit Hellevoetsluis wint het klassement voor niet-leden.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Alle onderscheiden
leden na de
jaarvergadering
bijeen, onder wie
spelregelkampioen
Sam Dröge.

Sam prolongeert tijdens de Noordelijke spelregelfinale op 26 april bovendien zijn
individuele titel. Ons spelregelteam eindigt als tweede, achter kampioen Drachten. Naast
Sam bestaat het team uit Marije Deuring en Marc van der Haak, terwijl Evert IJspeert als
coach voor de begeleiding zorgt. Marije eindigt individueel als zesde, Marc als tiende.
Seniorensoos maandelijks bijeen
De seniorensoos vertoont stabiliteit in 2013, onder leiding van Garbrand Nienhuis en Jan
Niko de Boer komen per keer 10-15 seniorleden bijeen. Acht keer doen ze dat in het GRCclubhuis en op 13 mei sluiten ze af met een lunch in wokrestaurant Stadspark.
Scheidsrechters kaarten beste in Ten Boer
Op 15 maart winnen we de jaarlijkse klaverjaswedstrijd van voetbalvereniging Omlandia.
Daarmee is de tussenstand na al die jaren 13-4 in ons voordeel. Individueel winnaar op 15
maart wordt overigens Omlandiaan Joop Potgieter, die namens ons team meedoet….
Smakelijke afsluiting 2013
Veertig personen sluiten het verenigingsjaar 2013 op 21 december op smakelijke wijze af.
Ze genieten van een uitgebreid Chinees buffet. Er wort ook gekaart, gesjoeld en gedart.
Winnaars hierbij worden Jelis Pot (klaverjassen), Ria Molog (sjoelen) en Nick Stuifzand
(darten).
Trainingen: opkomst iets lager
De trainingen worden in 2013 iets minder bezocht. Op de 29 dinsdagtrainingen komen
gemiddeld net geen 10 leden af (9,70 tegenover 10,9 in 2012), terwijl op de 30 donderdagse
trainingen gemiddeld 20,17 leden afkomen, ten opzichte van 21,5 een jaar eerder. De
zomertrainingen op donderdagavond in juli en augustus blijven populair. Maar liefst 19,8
deelnemers per keer zorgen voor een succes. In 2012 lag dat gemiddelde nog op 16,3.

32

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Linda Hoekzema
Linda Hoekzema

Linda Hoekzema
Linda Hoekzema

Ommelanderdrift 43
9781 LB BEDUM
Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl
info@administratiekantoor-balanz.nl
Ommelanderdrift 43
9781 LB BEDUM
Mob. 06 120 33 298

Ommelanderdrift 43
9781 LB BEDUM
Mob. 06 120 33 298

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

www.administratiekantoor-balanz.nl
info@administratiekantoor-balanz.nl
Ommelanderdrift 43
9781 LB BEDUM
Mob. 06 120 33 298

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

20
9781 DA Bedum

Linda H
Voor het laatste nieuws
surft u naar
www.covsgroningen.nl

www.timmerfabriekexcelsior.nl
info@timmerfabriekexcelsior.nl

SINDS 1933
kozijnen
deuren

SINDS 1933
kozijnen
deuren

ramen

ramen

trappen
KONINGSWEG 15/1
9731 AN GRONINGEN
TEL. 050-5410377
FAX 050-5423925
www.timmerfabriekexcelsior.nl
info@timmerfabriekexcelsior.nl

trappen
KONINGSWEG 15/1
9731 AN GRONINGEN
TEL. 050-5410377
FAX 050-5423925
www.timmerfabriekexcelsior.nl
info@timmerfabriekexcelsior.nl

Drenthe

tours

Comfortabel en veilig naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN
SPORTREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

Bel voor info 0592-409905 A.H.G. Fokkerstraat 32, 9403 AP ASSEN
www.drenthetours.nl

DeAftrap

Jaargang 34, nummer 1 (Februari 2014)

Naast een hockeyscheidsrechter sluiten in 2013 ook twee korfbalscheidsrechters aan.
De meeste trainingen worden verzorgd door Roel Bellinga (32 keer). Bert Kamstra staat
23 keer voor de groep en de nieuwe trainer Henk Steenhuis twaalf maal. Eenmaal valt
Alfons de Graaf op het laatste moment voortreffelijk in.

Ook de
zomertrainingen
worden goed
bezocht. Deelnemers
gebruiken ook de
arm- en buikspieren.

Op 30 mei wordt het trainingsseizoen in hotel-restaurant Weeva gezellig afgesloten. Ruim
veertig trainingsbeesten genieten van een prima warm en koud buffet.
Onzekerheid sportpark Corpus den Hoorn blijft
De onzekerheid over de precieze toekomst van ons sportpark Corpus den Hoorn blijft
in 2013 voortbestaan. De komst van FC Groningen en het mogelijk gedwongen vertrek
van voetbalvereniging Gronitas zorgen voor veel onrust. De gezamenlijke, niet direct
betrokken clubs sturen op 15 juli een open brief naar de gemeenteraad en wethouder,
met de boodschap snel voor duidelijkheid te zorgen. In de brief stellen we dat we de
komst van het trainingscentrum van FC Groningen toejuichen, mits de betere faciliteiten
ook in voldoende mate door de amateursport kan worden gebruikt. Aan het einde van
2013 presenteert de gemeente de eerste plannen aan betrokken clubs. In 2014 zal de
vernieuwing van het sportpark zijn beslag moeten krijgen.
De Aftrap: nog viermaal in de brievenbus
Het veelgelezen cluborgaan De Aftrap wordt in 2013 viermaal uitgebracht. Marcel
Bellinga verzorgt de redactie, terwijl Bert Kamstra de coördinatie regelt. Onder andere
Klaas Smith, Theo Kok en Paul Lips zorgen voor bijdragen, terwijl diverse leden (Wouter
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Horst, Ger Rijskamp, Richard Meints, Evert IJspeert, Marc van der Haak, Roel Visscher) voor
prima foto’s zorgen. Het blad wordt in een oplage van ruim vierhonderd stuks verspreid
onder leden, donateurs, voetbalverenigingen, sponsors en relaties. Marc Hut van Haan
drukkerij in Bedum verzorgt de opmaak en het drukwerk opnieuw op uitstekende wijze.
www.covsgroningen.nl centrale communicatiemiddel
De website www.covsgroningen.nl is een niet meer weg te denken bron van informatie
over en van onze vereniging. De site wordt bijgehouden door Marcel Bellinga. In de
zomermaanden zijn er technische problemen en is de site enkele malen kortstondig
uit de lucht. In 2013 bezoeken bijna 15.000 unieke bezoekers de website. Zij zijn goed
voor ongeveer 40.000 paginabezoeken, een forse stijging ten opzichte van 2012. Een
groot deel van de bezoekers komt rechtstreeks op onze site, daarnaast zorgen facebook,
twitter, tweenul.nl en covs.nl voor veel ‘verkeer’.
Aan de website zijn de fotowebsite flickr.com en documentensite calameo.com (voor
ons clubblad-archief ) gekoppeld. In de maandelijkse digitale nieuwsbrieven worden
de belangrijkste nieuwtjes eruit gelicht. Bovendien is de vereniging actief op twitter
(@COVSGroningen) en facebook (facebook.com/covsgroningen én facebook.com/
refunited). Evert IJspeert is de drijvende kracht achter deze interactieve media. De
hyvespagina wordt in 2013 nog voor het opheffen van deze netwerksite verwijderd.

Jochem Kamphuis
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Jochem Kamphuis senior scheidsrechter
betaald voetbal
Onze eigen Jochem Kamphuis promoveert
op 4 april tot senior scheidsrechter betaald
voetbal. Joachim Will maakt een dag later
onverwacht zijn debuut als scheidsrechter in
het betaalde voetbal, als hij bij de wedstrijd FC
Emmen – FC Volendam na zestig minuten de
geblesseerde Eric Braamhaar moet vervangen.
Richard Meints promoveert op 16 mei als
assistent-scheidsrechter naar de masterclass
betaald voetbal. Daarnaast zijn ook Freek
Vandeursen, Richard Brondijk, Arie Brink,
Siemen Mulder, Nick Stuifzand en Frans Ozinga
in het betaalde voetbal actief, terwijl we
Christiaan Mulder en Joachim Will regelmatig
als vierde man in actie zien.
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Jantinus Meints neemt door fysiek ongemak op 31 augustus definitief afscheid met de
wedstrijd Grootegast – Tuvalu. Roelof Luinge, die in juli precies veertig jaar actief is als
scheidsrechter, doet zelf een stapje terug, maar blijft wel fluiten.
Promoties: Frank naar landelijke lijst, Jurjen, Robert en Sam naar groep 1
Diverse leden dwingen promotie af. Zo mag Frank de Winter naar de landelijke lijst en
promoveren Jurjen Kaper, Robert de Wit en Sam Dröge naar groep 1. Er is ook promotie
voor Marc van der Haak, Danny Meiring, Wouter Horst, Henk Steenhuis, Victor Ris, Martijn
Gerbrandy, Andre Kroon, Carim Mesbah, Ritske Tuinstra,
Olaf Smit, Bob Dröge, Jacob Hettinga, Nick Alberts, Ben
Dröge, Mels Klabbers, Rik Berends (donateur), Marije
Deuring, Martin Magermans, Martin Rozema,
Jurgen Geertsma, Robert Jager, Sander Over, Charles de
Preter en Harold Basstra.
Danny Meiring
Bijzondere verjaardag Theo Kok
Theo Kok viert in juni 2013 niet alleen zijn zestigste verjaardag, hij is ook stralend
middelpunt van het symposium ‘Stralen’ in het Universitair Medisch centrum Groningen,
waar Theo radioloog is. Ook diverse scheidsrechtersvrienden van Theo maken deze dag
mee.
Willem Molema, sportvriend en oud-voorzitter van COVS Veendam, wordt 8 april tijdens
de jaarvergadering van die vereniging Koninklijk onderscheiden.
Afscheid van sportvrienden
In 2013 moeten we helaas afscheid nemen van enkele sportvrienden. Zo komt op 8
november ons lid en onze adverteerder Edo Stukje te overlijden, op 67-jarige leeftijd.
Edo wordt in januari tijdens het Sportweekend Ameland met de helikopter spoorslags
afgevoerd en blijft daarna met zijn gezondheid tobben. Hij was al lid sinds 15 juni
1968. In zijn café Bolhuis is op de dag voor de besloten uitvaart een indrukwekkende
‘afscheidsborrel’. In dezelfde week overlijdt ook Lena van Dijken, weduwe van ons enkele
jaren geleden overleden prominente lid Henk van Dijken.
Met Herman Alt op 10 juli en Koos Poelstra op 23 september komen twee oudbestuursleden te overlijden. Ze waren al enkele jaren geen lid meer van de vereniging.
Ook moeten we afscheid nemen van donateur Jan van Klinken en van Annie de Goede,
echtgenote van ons lid van verdienste Age.
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Aantal leden stijgt met één
Op 31 december 2013 telt de vereniging 203 leden, één meer dan eind 2012. Negentien
opzeggingen worden gecompenseerd door twintig aanmeldingen. Het stoppen als
scheidsrechter is de belangrijkste reden om op te zeggen (achtmaal), daarnaast verhuizen
twee leden en zijn twee ontevreden.
Ook het aantal individuele donateurs stijgt met één (vijf nieuwe en vier opzeggingen),
tot 56 op 31 december. We verliezen wel drie donateurverenigingen door fusies en tellen
eind 2013 nog 86 donateur-voetbalverenigingen.
Secretariaat: 371 ingekomen stukken
Het secretariaat verwerkt in 2013 371 ingekomen stukken en verstuurt zelf 304 stukken.
Het merendeel gaat via de digitale weg. Het is minder dan in 2012, toen het ging om 541
ingekomen en 436 uitgaande stukken.
Tot slot: verantwoordelijkheid
In 2013 namen wij onze verantwoordelijkheid als vereniging. We droegen bij aan de
discussies rondom respect en zorgden voor goede faciliteiten en belangenbehartiging
voor onze leden. Ook anderen (KNVB, tal van clubs en diverse media) lieten blijken dat
het hun ernst is meer fair play en respect. Een hoopvolle ontwikkeling, die in 2014 wat
ons betreft een vervolg krijgt. Op 8 maart 2013 vierden we met ruim vijftig aanwezigen
met een informele en bescheiden lustrumborrel ons tachtig jarig bestaan. Een mooi
lustrumjaar, juist door het toegenomen besef dat respect geen vanzelfsprekendheid is.
Laat dat de boodschap voor 2014 en daarna zijn. Op de toekomst!
Marcel Bellinga, secretaris

Op 8 maart werd het
80-jarig bestaan op
gezellige wijze gevierd
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KNVB zoekt scheidsrechters zaalvoetbal
In het voorjaar 2014 wil de KNVB District Noord starten met een cursus scheidsrechter
Zaalvoetbal. Het fluiten in de zaal heeft veel overeenkomsten met het fluiten op het
veld. Natuurlijk, er zijn ook enkele verschillen. Er wordt gespeeld met minder spelers en
er is bijvoorbeeld geen buitenspelregel. Echter, het grootste deel van je vaardigheden
en kennis die je als veldscheidsrechter hebt opgedaan, kun je direct gebruiken bij het
zaalvoetbal. Wat dat betreft is het echt een misvatting dat het zaalvoetbal een ‘geheel
andere tak van sport is’! Wist je dat bijvoorbeeld een sliding en contact bij duel ‘gewoon’
is toegestaan?
Combinatie zaalvoetbal – veldvoetbal
Het fluiten op het veld is goed te combineren met het leiden van wedstrijden in de zaal
en andersom. In ons district worden alle zaalvoetbalwedstrijden doordeweeks gespeeld.
Maandag, woensdag en vooral vrijdag zijn de speeldagen die het meest gebruikelijk zijn.
Ook in het zaalvoetbal is er sprake van een piramide voor scheidsrechters, met elk jaar
een mogelijkheid tot promotie of degradatie. Er is een Talententraject Zaalvoetbal waar
talentvolle en ambitieuze scheidsrechters worden begeleid naar hun persoonlijke top.
Kortom, de mogelijkheden binnen het zaalvoetbal zijn uitgebreid.
Cursus Scheidsrechter Zaalvoetbal
Concreet zal deze cursus Scheidsrechter Zaalvoetbal bestaan uit: 4 bijeenkomsten + 2
stage wedstrijden in de buurt waar de cursist woont.
Aanmelden
Ben je geïnteresseerd geraakt? Je kunt je inschrijven bij de KNVB, Johan Melles, telefoon
0513-618951 of via noord-zaalvoetbal@knvb.nl.
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De man die óók eens
de vedette wilde zijn
Column door Principaul
Nieuwbunnik 3 tegen Kloosterveld 4 loopt al bijna tegen het einde van de reguliere
speeltijd. Deze topper in de reserve 5e klasse wordt gespeeld in het idyllische decor van
koeien, tractoren en belijning die meer doet denken aan dronkenschap dan aan kalk.
Hoofdrolspeler vandaag is Harm-Jan, die al is begonnen met klagen toen hij de muffe, met
Abe Lenstra beschilderde kantine instapte. Harm-Jan heeft van zichzelf al een schijthekel
aan Friezen, hij is Groninger in hart en nieren en heeft het clublogo van de plaatselijke FC als
oorring bengelen.
‘’Scheids! Scheids! Heb je wedstrijd al weer verneukt hé! Als je thuis niks te vertellen hebt,
doe dat dan ook niet hier! Hinderlûl!’’. Strompelend loopt Harm het veld over, op weg naar
het eindsignaal. Hij is de laatste tijd enorm vooruit gegaan vind hij zelf. Trots loopt hij met
zijn fluit over het veld heen, met zijn oranje KNVB-logo gestikt op zijn mat-zwarte Hummel
tenue. In vlagen doet hij denken aan Snorlax, waarbij het enige verschil is dat niemand op
zíjn fluit blaast. Hij doet het alleen maar zelf! Ha! Zachtjes gniffelt hij wanneer hij weer een
gele kaart mag geven. ‘’Ik kan hier best groot mee worden. Ik ben de man. De gene waar het
spel om draait. Iedereen wil.. ‘’
‘’Wijnenga! Wijnenga! Wakker worden!’’. Langzaam wordt hij wakker, en probeert hij
wat te prevelen. ‘’Iehhh! Iehhhh!’’ klinkt het hard en fel. ‘’Oh, Harmpje. We hadden nog
zó gewaarschuwd om niet zo’n gevaarlijke sport te gaan doen. Kijk nou wat ze hebben
gedaan!’’. Rustig voelt Harm-Jan over z’n lichaam. Er lijkt niets aan de hand, totdat hij zijn
keel bereikt. Een merkwaardige ophoping. ‘’Het lijkt wel…’’. Langzaam ontstaat er bij het
proberen te spreken weer een snerpend, schel geluid. Ondertussen gniffelt vader in een
hoekje, die doldwaas van zijn zoon’s ambities is. ‘’Nu kan je de hele dag scheidsrechter zijn!’’
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Column

Tiamo
Raak de speler niet aan!
Afgelopen week twee reanimatietrainingen bijgewoond. De ene bij
voetbalvereniging Haren en de andere bij GRC. Elk jaar dezelfde mensen.
Ze krijgen het maar niet onder de knie. Alle Nederlanders kunnen inmiddels
reanimeren, behalve dan deze kleine restgroep. Scheidsrechters zijn moreel
niet verplicht zich hiervoor op te geven, want zij zijn een dood element.
De heer Wim Grimberg gaf op een positieve manier voortdurend feedback.
Niet wachten op de ambulance. Meteen in actie komen. Tenminste, als de
speler, toeschouwer en toevallige passant reanimatiebehoeftig is.
Lastig hoor, zo vaak een reanimatietraining meemaken! Ik ben bang dat ik bij
de eerstvolgende wedstrijd de teamgenoten op een afstand van 9.15 m houd
van het slachtoffer. Per slot van rekening moet je eerst aan je eigen veiligheid
denken. Voor het gaspen geef ik minimaal een gele kaart. Geel past beter bij
blauw dan rood.
Ik zeg niet dat het om een reanimatie gaat, de AED blijft achter slot en
grendel en de ambulance mag wegblijven.
De speler in kwestie weigert op te staan. Inmiddels 7 minuten verstreken.
Het laatste ademsignaal. Op het wedstrijdformulier na afloop een korte
samenvatting: raak de speler niet aan!
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Rustpunt op Ameland
Hotel Ameland is een 3-sterren hotel,
centraal gelegen tussen het dorp Nes (10 min.
lopen) en het brede Noordzeestrand (10 min.
lopen), met het Nesserbos als ‘achtertuin’.
De ideale uitvalsbasis voor uw ets- of
wandeltochten.
Een royale tuin, met een ruim terras op
de zonzijde, geven u het gevoel van rust en
ruimte. Het vrije uitzicht versterkt dit alles.
Vanuit de kamers met dakterras heeft u vanaf
het terras zelfs uitzicht op duinen of het wad
en het dorp Nes.
Eigen parkeerruimte is aanwezig. Het pand
is eenvoudig toegangelijk voor mensen met
een mobiele beperking.
Kijk voor onze speciale arrangementen op:
www.hotelameland.nl.
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