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SP RTHUIS WINSUM is gevestigd in Winsum, vlak boven Groningen aan de Onderdendamsterweg 9

Wij zijn iedere werkdag geopend tot 20.00 uur, behalve op zaterdag (tot 17.00 uur)

SP RTHUIS WINSUM
iedere avond geopend tot 20.00 uur

www.sporthuiswinsum.nl

Dé Sportspeciaalzaak van Groningen

Adidas Scheidsrechtershirts 2013

Setprijs 

verenigingsprijs

(shirt/ short/kousen)

Korte mouw  : van € 102,85: 

€ 80,- 

Lange mouw  : van € 107,85: 

verenigingsprijs € 82,50

Functionele en Sportieve kleding en schoenen 

(sponsor van Scheidrechtersvereniging Groningen eo)

LEDEN VAN SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ONTVANGEN OP ALLE SPORTARTIKELEN 15% KORTING
(GELDT NIET OP AANBIEDINGEN EN/OF SPECIALE ACTIES)

OOK VOLOP SPORTIEVE/MODISCHE KLEDING:

van alle sportmerken zoals o.a.:
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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. 

Week van de Scheidsrechter

Het is een raar fenomeen, ‘de week van de 
scheidsrechter’. Het plaatst scheidsrechters in 
een rijtje met kinderboeken, collectes/goede 
doelen en andere leidende voorwerpen van 
een speciale dag of week. Alsof je de rest 
van het jaar niet normaal moet doen tegen 
een scheidsrechter. En tegen andere mensen 
trouwens. Toch is best leuk als je in zo’n week 
een blijk van waardering krijgt. Dus afschaffen 
hoeft nou ook weer niet…

Maar alleen een attentie in zo’n themaweek 
is niet genoeg. Vandaar de oproep van onze 
vereniging aan iedereen die betrokken is bij 
de voetbalsport om te werken aan respect en 
fair play. Zelf het goede voorbeeld te geven, 
medespelers op wangedrag aan te spreken, 
eerlijk te vlaggen, positief te coachen, neutraal 
op de clubsite te berichten, tegenstanders 
fatsoenlijk te ontvangen. Allemaal zaken die 
vanzelfsprekend zouden moeten zijn, maar nog 
te vaak mis gaan. We zijn er nog lang niet, het 
was niet voor niets de titel van bovengenoemde 
oproep. 

Is het dan volgend jaar allemaal opgelost en is 
de Week van de Scheidsrechter niet meer nodig? 
Vast niet, hoewel we hopen op een vervolg 
van de stijgende lijn. En anders trekken we in 
oktober 2015 gewoon weer aan de bel! 

w w w.covsgroningen.nl

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. Marc van der Haak, Wouter Horst,
Henk Mulder, Ger Rijskamp, beeldbank KNVB

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 
is opgericht op 8 maart 1933.  Het bestuur:
Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 
robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724
covsgroningen@gmail.com
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

Colofon

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 december. 
Uw bijdragen kunt u tot 20 november aanstaande 
naar het redactieadres sturen/mailen.

Bij foto voorpagina: De nieuwe kunstgrasvelden op sportpark Corpus den Hoorn worden inmiddels volop gebruikt 
door onze trainingsgroep.
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Maandag 20 november in Groningen 
Grote clubavond met Michael van Praag,
20.00 uur, Hampshire hotel Groningen
Donderdag 18 december 
Laatste training 2014 én afscheid
trainer Roel Bellinga, 20.00 uur (GRC)

Verenigingskalender 2014-2015

De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur op kunstgras, sportpark Corpus 
den Hoorn in Groningen. Het GRC-clubhuis is hierbij onze vertrouwde uitvalsbasis. In juni wordt er 
niet getraind, in juli en augustus alleen op donderdagavond. Op donderdag is sportmasseur Peter 
Sulmann (gratis) beschikbaar voor leden.

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

Groningen om tijdens een bijzondere clubavond zijn visie op de arbitrage, fair play en 
respect en andere voetbalzaken te geven. Een enorme eer! Zorg dat je er bij bent! 
Lees er alles over op pagina 3.

Ga ook mee met het zeventiende Sportweekend Ameland

Ons vaste technische weekeinde op Ameland biedt ook nu voor ieder wat wils: trainingen, 
spelregels, mountainbiken, paintballen, een pubquiz, vrije tijd… En de mogelijkheid je 
eigen programma deels samen te stellen. Ga je ook mee? Blader voor alle info en het volledige 
programma naar pagina 5.

We zijn er nog lang niet!

Het was een mooi moment om op te roepen tot een moment van bezinning, het 
begin van de Week van de Scheidsrechter. En dat deden we dus. Omdat we er op het 
gebied van respect en fair play nog lang niet zijn. De oproep kreeg aandacht in de 
media, werd via social media meermalen gedeeld én werd ook opgepikt door andere 
scheidsrechtersverenigingen. Lees de oproep op pagina 11 en 12.

ZFC Zuidlaren winnaar fair play prijs

Voetbalvereniging ZFC Zuidlaren is de opvolger van GSAVV Forward als winnaar van de 
fair play prijs van onze vereniging. Een prijs die we jaarlijks toekennen om het belang 
van respect en fair play te benadrukken. Nieuwsgierig? Blader naar pagina 15. 

Zaterdag 03 januari 
Nieuwjaarsinstuif, GRC Groningen
Vrij-zo  9-11 januari
Sportweekend Ameland 2015
Zaterdag 17 januari
NK zaalvoetbal voor COVS-teams 2015

Michael van Praag te gast op bijzondere clubavond 20 november

De bondsvoorzitter van de KNVB, Michael van Praag, komt donderdag 20 november naar 
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Camminghastraat 22, 9162 EM  Ballum
T (0519) 55 42 14 
E info@eetcafedeboerderij.nl

De specialist
in

voordelig drukwerk!

Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum - T (050) 3012271
 E info@haan-bedum.nl

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Drukkerij, BoekplusKantoorboekhandel
HaaninBedum
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Michael van Praag 20 november te gast in Groningen: 
dat mag je niet missen! 

Niemand minder dan KNVB-bondsvoorzitter 
Michael van Praag is de centrale spreker 
tijdens de grote clubavond dit najaar. Deze 
clubavond zal donderdag 20 november 
aanstaande worden gehouden in het 
Hampshire hotel aan de Laan Corpus den 
Hoorn 300 in Groningen. De ontvangst is 
vanaf 19.30 uur, terwijl het programma 
om 20.00 uur begint. Omstreeks 22.00 uur 
sluiten we af. De training komt deze avond 
uiteraard te vervallen.
 
Van Praag zal tijdens deze avond zijn visie 
op de arbitrage in Nederland en daarbuiten geven, stil staan bij het thema respect en 
fair play en daarnaast zijn vele ervaringen in het internationale voetbal met ons delen. 
Mogelijk reiken we ook de fair play prijs 2013-2014 deze avond uit en staan we kort stil bij 
het Sportweekend Ameland.

Van Praag 
Michael van Praag was zestien jaar KNVB-scheidsrechter en vervolgens lid van de 
scheidsrechterscommissie en commissie van onderzoek van de toenmalige afdeling 
Amsterdam van de KNVB. Daarna hanteerde hij dertien jaar de voorzittershamer bij AFC 
Ajax en was in die periode drie jaar lid van het sectiebestuur van de KNVB. Op 27 augustus 
2008 werd Van Praag gekozen tot bondsvoorzitter van de KNVB. Ook bij de UEFA is 
Michael van Praag op een groot aantal terreinen actief. 
 
We zijn zeer verheugd dat Van Praag onze uitnodiging heeft aanvaard en kijken uit 
naar 20 november! Naast leden, donateurs en relaties van onze vereniging, zijn ook 
verenigingsscheidsrechters en bestuurders van de voetbalverenigingen uit Groningen en 
Omstreken van harte welkom, net als leden van andere scheidsrechtersverenigingen. 

Let op: het kan zijn dat we 20 november in verband met de grote belangstelling met 
voorregistratie/(gratis) entreekaarten gaan werken. Dat was bij het per perse gaan van dit 
blad nog niet bekend. Check daarvoor www.covsgroningen.nl. 
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Geboren: Linde Brondijk

Op 17 augustus is Linde geboren, dochter van ons actieve lid Richard Brondijk en zijn 
Marlies. We feliciteren hen en trotse zus Meike van harte. Veel geluk samen!

Scheidsrechters repareren vlaggenmast

Onze Amelander voetbalvrienden van Geel-Wit hadden onlangs een probleem. Aan 
de vlaggenmast waar het dundoek van sponsor Wagenborgen passagiersdiensten 
doorgaans wappert, was een haakje losgeraakt. Om het euvel te herstellen, moest de 
mast geheel uit de standaard worden gehaald. Een klusje voor Rene de Jong. Maar hij kon 
dat niet alleen en riep de hulp in van de scheidsrechters van die dag, Tim Ytsma, Bas Metz 
en Niels van der Geest. Het karwei was vervolgens zo geklaard. Waar scheidsrechters al 
niet goed voor zijn…

Michel Bomhof winnaar WK-poule

Het WK lijkt, zeker na de recente wanprestaties van Oranje, inmiddels ver weg, maar toch 
is het nog maar kort geleden dat we genoten van een mooi en spannend toernooi en 
een verrassend Nederlands elftal. Ook onze WK-poule was spannend, met oud-lid Michel 
Bomhof als uiteindelijke winnaar van de pot. Hij behaalde 271 punten. Judith Konneman 
en Heinse Dijksterhuis grepen net naast de hoofdprijs en eindigden als tweede en derde. 
De hoogst scorende leden waren Marc de Lang en Henk Steenhuis op de plaatsen vier en 
vijf. We feliciteren Michiel met de winst en danken alle deelnemers voor het meespelen 
en daarmee de steun aan onze vereniging! De volledige uitslag is op
www.covsgroningen.nl te vinden.

De Amelander scheidsrechters van Geel-Wit in actie met de vlaggenmast
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email   derkroossien@hetnet.nl

De perfecte verzorging voor al uw tegelwerk!

Pop Dijkemaweg 96c  -  9731 BH  Groningen  -  Tel 050-5490066  -  Fax 050-5490088
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Ameland, here we come again….

Van 9 – 11 januari gaan we alweer voor de zeventiende keer naar Ameland voor het 
jaarlijkse Sporthuis Winsum technisch weekeinde. Met een aantrekkelijk programma 
en de nodige keuzevrijheid. Er zijn trainingen, er kan een mountainbiketocht worden 
gereden, er is aandacht voor spelregels, er is een pubquiz en liefhebbers kunnen op 
vrijdagavond (!) gaan paintballen. 

Sam Dröge, Marc van der Haak en Marcel Boekholt hebben als organisatiecommissie niet 
alleen een leuk programma samengesteld, maar met hotel Ameland ook weer een prima 
locatie weten te reserveren. Marco en Simona staan garant voor prima gastheerschap, 
met goede kamers, een gezellige sfeer en uitstekende maaltijden.

Deelname kost net als voorgaande jaren € 175,-. Er kan nog steeds in termijnen worden 
betaald. Ten opzichte van vorige keer gaat de groep zondag iets eerder naar huis (16.30 
uur boot i.p.v. 18.30 uur). 

Meer weten of meteen inschrijven? Ga dan naar www.covsgroningen.nl. Op de volgende 
pagina kun je het volledige programma vinden van Ameland 2015!

Sportweekend Ameland 2014 was zeer geslaagd
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Programma Sporthuis Winsum Sportweekend Ameland 2015

Vrijdag 9 januari 2015
07.30 uur - aanwezig op vertreklocatie (parkeerplaats sportpark Corpus) 
08.00 uur - vertrek vanuit Corpus den Hoorn met bus
09.30 uur - vertrektijd van de boot naar Ameland
10.45 uur - praatje in Hotel Ameland door Marc van der Haak
10.55 uur - kopje koffie/thee en een sandwich en kamerindeling
11.30 uur - gezamenlijke training voor iedereen die kan trainen (± 1,5 uur)
11.30 uur - gezamenlijke wandeling voor ieder die niet kan trainen (± 1,5 uur)
13.30 uur - Quiz deel 1: sportkennis
15.00 uur - fietstocht met drankje onderweg
17.00 uur - spelregels door Klaas Smith (half uur)
17.30 uur - uitrusten, klaverjassen, borrelen….
18.00 uur - dinerbuffet
19.30 uur - voor de liefhebbers: paintball of vrije avond

Zaterdag 10 januari 2015
08.30 uur - ontbijt
09.30 uur - training voor een ieder die kan trainen of anders wandelen
11.30 uur - Quiz deel 2: spelregelkennis
12.30 uur - met mountainbike over het eiland, korte versie van 1 uur of lange van 3 uur
12.30 uur - naar keuze: trainen of fietsen voor degenen die niet met mountainbike op 
  pad gaan
13.30 uur - vrije middag (alleen mountainbiketocht is later terug)
17.00 uur - gezamenlijke borrel in de lobby/bar van Hotel Ameland
18.30 uur - dinerbuffet
20.30 uur - Quiz deel 3: pubquiz

Zondag 11 januari 2015
08.30 uur - naar het ontbijt en hoor de belevenissen van Theo Kok
09.30 uur - gezamenlijke wandeling of afsluitende training (circa 1,5 uur)
11.30  uur - gezamenlijke fietstocht
14.00 uur - buffet en uitslag quiz
15.00 uur - uitkwartieren
16.00 uur - naar de boot
16.30 uur - de terugreis met boot en bus



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

KMP
a d v i e s
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Stem op onze vereniging in de Univé-sponsoractie

Ben je verzekerd bij Univé Noord-Nederland en draag je onze vereniging (lid of niet) een 
warm hart toe? Stem dan op onze club in de sponsoractie van Univé! Afhankelijk van het 
aantal stemmen van leden van Univé verdeelt de verzekeraar het sponsorgeld onder de 
deelnemende verenigingen. Stemmen dus! 

Univé Noord-Nederland heeft een warm hart én 
sponsorgeld beschikbaar voor verenigingen in haar 
werkgebied. Want Univé is ook een vereniging. Met hun 
stem bepalen de leden van Univé Noord-Nederland wélke 
vereniging hoeveel sponsorgeld krijgt. Hoe het geld wordt 
verdeeld? Daarvoor gelden twee spelregels. De eerste is 
het aantal stemmen dat een bepaalde vereniging krijgt. 
De tweede wordt bepaald door het aantal verzekeringen 
dat een Univé klant bij Univé Noord-Nederland heeft. 
De grootte van de vereniging telt niet mee: een kleine 
vereniging kan dus net zoveel sponsorgeld in de wacht 
slepen als een grote vereniging.
 
Hierbij dus de oproep aan iedereen die ons wil steunen 
(leden, familieleden, vrienden; iedereen die klant is 
van Univé) op ons te stemmen! Stemmen kan op www.
univevoorleden.nl. Je kunt ook een linkje vinden op onze 
site: www.covsgroningen.nl. Alvast bedankt.

Wist je dat….?

… Evert en Cindy onlangs beiden de pabo wisten af te ronden?
… meester Evert inmiddels op een basisschool in Appelscha aan het werk is?
… Frank de Winter een eigen bedrijf is begonnen?
… hij zich met Impactsearch bezig gaat houden met werving en selectie? 
… Bob Kempinga op 26 september tot veler verrassing met zijn Gerda is getrouwd?
… wij hen van harte feliciteren?
… Sam en Marije binnenkort ook officieel gaan samenwonen?
… trainer Henk Steenhuis tijdens de training onlangs de groep aan een jojo-test 
 onderwierp met behulp van zijn mobiele telefoon?
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Sportpark Corpus den Hoorn weer 
helemaal van deze tijd

‘Ons’ sportpark Corpus den Hoorn in het zuiden van 
de stad Groningen heeft deze zomer een ware facelift 
ondergaan. Alle bestaande trainingsvelden zijn voorzien 
van nieuw kunstgras, het veld achter het GRC-clubhuis is 
nieuw aangelegd en geschikt voor rugby en voetbal, het 
hoofdveld van Groen Geel is kunstgras geworden, 
er zijn nieuwe kleedkamerunits geplaatst, de 
bestaande kleedkamers zijn (beperkt) opgeknapt, de 
veldverlichting is geautomatiseerd, de wielerbaan is 
opnieuw geasfalteerd, de veel verguisde fietstunnel is 
verdwenen, aan de achterzijde van het GRC-clubhuis is 
bij het nieuwe veld een aantrekkelijk ‘terras’ aangelegd.

Met deze facelift kunnen we prima faciliteiten bieden 
aan onze leden voor alle trainingen. En daar zijn we erg 
blij mee. Het sportpark is nog niet klaar. De drie velden 
rechts bij binnenkomst zijn ingezaaid en wachten tot 
de komst van de eerste selectie van FC Groningen in de 
zomer van 2015. En ter hoogte van het clubgebouw van 
Groen Geel wordt dit voorjaar een loop- en fietsbrug 
gerealiseerd.

Met dank aan Ger Rijskamp op deze pagina een impressie.



Incasso?

	 	Kies	het	Bos-pad		
Er zijn veel manieren om uw geld binnen te 

krijgen, maar de meest ontspannen manier is een Bos-pad. Welk 

Bos-pad dat is, bepaalt u zelf. Want Bos Incasso biedt u credit 

management in elke vorm die u nodig kunt hebben. Van een 

enkele incasso-opdracht tot de complete uitbesteding van uw 

debiteurenbeheer. Van eenmalige troubleshooting tot een 

volledige herziening van uw kredietbeleid.

Wilt u daar meer over weten, belt u dan eens voor een 

vrijblijvend gesprek. Dan laten we u zien hoe we werken. En 

waardoor onze succes-scores tot de hoogste in de branche 

behoren …

Hoofdkantoor Groningen 
Postbus 11138
9700 CC Groningen

Bezoekadres
Van Elmptstraat 16-8
9723 ZL Groningen
T (050) 369 33 01
F (050) 369 33 09
E  groningen@bosincasso.nl
I www.bosincasso.nl

Vestigingen in Groningen, 
Zwolle en Drachten
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18 december afscheid van Roel Bellinga als trainer

Na zo’n twintig jaar neemt Roel Bellinga eind 2014 afscheid als trainer van onze 
vereniging. Roel volgde begin jaren negentig de trainerscursus, en niet lang daarna 
begon hij met het verzorgen van de trainingen, als één van de opvolgers van de 
legendarische Frans Hulsebos. Roel heeft al die jaren vol enthousiasme, met grote 
deskundigheid en enorme betrokkenheid de training verzorgd. En we zijn er van 
overtuigd dat de onlangs 75 jaar geworden Roel dit ook de komende weken nog zal 
blijven doen. We zijn Roel daarvoor zeer dankbaar! 

Met Bob Kempinga, Henk Steenhuis, Bert Kamstra en Alfons de Graaf hebben we ook na 
het afscheid van Roel een prima trainersstaf voor onze vereniging!

Roel Bellinga 

Zomertrainingen opnieuw succes

Op het vernieuwde kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn werd ook deze zomer elke 
donderdag (in juli en augustus) lekker doorgetraind. De zogenoemde zomertrainingen 
bleken wederom in een behoefte te voorzien, zoals ook op de foto’s te zien is.
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Seniorensoos weer maandelijks bijeen

Na een zomerpauze is de seniorensoos in september weer van start gegaan met de 
maandelijkse gezellige bijeenkomst in het GRC-clubhuis. Elke tweede maandag van 
de maand van 14.00 – 16.00 uur is het tijd voor een drankje, een praatje, een kaartje et 
cetera. Alle ‘seniorleden’ zijn van harte welkom!

Ook FC-spelers moeten aan spelregelbewijs geloven

In het kader van het actieplan 'Tegen geweld, voor sportiviteit' heeft de KNVB met ingang 
van seizoen 2014/2015 het spelregelbewijs ingevoerd voor tweedejaars B-junioren. Dit 
bewijs verplicht B-junioren er toe om te slagen voor een spelregeltoets, gebaseerd op 
twintig veel voorkomende spelsituaties. Een voldoende behalen op deze toets is een 
voorwaarde om te mogen voetballen. Het idee achter deze maatregel is het vergroten 
van de spelregelkennis van de voetballende jeugd, om op deze manier het respect en de 
acceptatie van de beslissing van de scheidsrechter te vergroten.

Omdat ook de B1-selectie van FC Groningen vanaf komend seizoen verplicht is dit bewijs 
te hebben gehaald, werd op woensdagochtend 24 september een toelichtingsochtend 
gehouden voor de voetballers. Namens ons spelregelteam waren Marije Deuring en Sam 
Dröge aanwezig om een presentatie te geven over het spelregelbewijs en de gevolgen 
hiervan. Aan bod kwamen onder andere waarom het spelregelbewijs is ingevoerd en de 
lastigste onderwerpen onder de spelsituaties, waaronder de (in)directe vrije schoppen, gele 
of rode kaart en de toss. Aan de hand van een powerpointpresentatie werden de spelregels 
kort uitgelegd en werden voorbeelden gegeven. Na afloop moesten de voetballers een 
aantal korte oefenvragen beantwoorden. Ook werd nog een aantal veel vragen behandeld 
waarvan de KNVB aangaf dat deze veelal fout werden beantwoord door de B-junioren.

Na afloop van de presentatie werden de voetballers nog aangemoedigd om de komende 
weken vooral aan de slag te gaan met de oefentoetsen op voetbalmasterz.nl, de site 
van de KNVB die het spelregelbewijs beheert. Al met al een leerzame ochtend voor 
de B-junioren, die vol vertrouwen vooruit kunnen kijken naar de 
spelregeltoetsen.

Nieuw tenue REF United
Onze voetballende leden hoeven de volgende toernooien geen 
tenues meer te lenen van GRC of Loppersum, waarvoor overigens alle 
dank, maar komen nu zeer passend voor de dag. Met dank aan FC 
Groningen heeft REF United vanaf nu namelijk de beschikking over 
een prachtig groen FC-tenue. FC, onze dank is zeer groot!
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We zijn er nog lang niet!

Aan het begin van de Week van de Scheidsrechter hebben we een oproep gedaan 
aan alle betrokkenen bij de voetbalsport voor een moment van bezinning op 
gebied van respect en fair play. Diverse media pikten de oproep op, op social media 
werd er over gesproken en andere COVS-verenigingen deelden de oproep met hun 
eigen achterban. Onderstaand de volledige tekst, die ook te vinden is op
www.covsgroningen.nl.

Een oproep aan iedereen die betrokken is bij de voetbalsport
Het seizoen 2014-2015 is inmiddels in volle gang. En we zijn nog maar een paar weken 
bezig, of de media berichten al weer over knokpartijen tussen voetballers, spelers 
die iemand anders met een karatetrap vellen, scheidsrechters die belaagd worden…. 
Stopt dat dan nooit? Hebben we niet genoeg geleerd van het overlijden van Richard 
Nieuwenhuizen? Als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken zijn we van 
mening dat er afgelopen jaren veel in positieve zin is veranderd. Maar we zijn er nog 
lang niet! Daarom aan het begin van de Week van de Scheidsrechter deze open brief aan 
iedereen die betrokken is bij onze mooie voetbalsport!

Ja, er is veel veranderd!
-   De KNVB heeft tal van prima maatregelen genomen om bij te dragen aan meer respect 

en fair play. Denk aan de excessenlijn, steviger straffen, de invoering van de tijdstraf, 
het aanscherpen van het gebruik van de spelerspas, het spelregelbewijs et cetera.

-   Veel voetbalverenigingen hebben hun verantwoordelijkheid ook genomen en hebben 
maatregelen genomen om leden binnen hun club duidelijk te maken wat wel en niet 
wordt geaccepteerd. Op www.covsgroningen.nl staan enkele prima voorbeelden

-   De publieke opinie veroordeelt meer dan voorheen geweld op en rond de velden. Er is 
ook meer aandacht voor.

We zijn dus niet zo pessimistisch als vele anderen, die zeggen dat er niets is veranderd. 
Excessen zullen we altijd houden, maar het is aan alle betrokken bij de voetbalsport dit 
zoveel als mogelijk te voorkomen én adequaat en passend te reageren als het wel
fout gaat.
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Nee, we zijn er nog lang niet!
-   Te vaak wordt het als normaal gezien om tegenstanders als vijanden te benaderen, 

scheidsrechters uit te schelden en te belagen of agressief te reageren als het even 
tegenzit

-   Nog lang niet alle voetbalverenigingen hebben beleid op het gebied van respect en 
fair play ontwikkeld

-   Nog te vaak wordt het normaal gevonden dat de ‘eigen’ assistent-scheidsrechter 
probeert ‘punten te pakken’

-   Nog te vaak worden scheidsrechters en tegenstanders van lagere elftallen niet of niet 
fatsoenlijk ontvangen en begeleid

-   Nog te vaak laten verenigingen toe dat er ongerechtigde spelers aan een wedstrijd 
meedoen

-   Nog te vaak lezen we in commentaren en verslagen op websites en social media 
ongenuanceerde kritiek en persoonlijke beledigingen over scheidsrechters. Zelden 
kijkt men eerst in de spiegel.

Laten we daarom afspreken dat we met alle betrokkenen in de voetbalsport doorgaan 
op de ingeslagen weg door respect voor elkaar als normaal gedrag te beschouwen en te 
werken aan bovengenoemde verbeterpunten. Tuurlijk mag je best eens wat tegen elkaar 
of tegen een scheidsrechter zeggen. Voetbal is emotie, maar ook emoties hebben hun 
grenzen!

De Week van de Scheidsrechter van 4 – 12 oktober 2014 wordt vaak gebruikt om de 
scheidsrechter in het zonnetje te zetten. Een leuk en gewaardeerd gebaar uiteraard. 
Maar wat de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken betreft zou het nog 
mooier zijn als we deze bijzondere week gebruiken om na te denken over respect en 
fair play en wat je daar zelf als speler, toeschouwer, scheidsrechter, bestuurder, assistent-
scheidsrechter, trainer, leider of clubreporter aan kunt bijdragen. Vlag eerlijk, zorg 
voor neutrale berichten op de clubsite, accepteer geen verbaal of fysiek geweld van je 
medespeler of clublid, geef zelf het goede voorbeeld. We zijn op de goede weg, maar we 
zijn er nog lang niet. En iedereen moet nu toch weten: zonder respect geen voetbal!
We wensen iedereen een strijdbaar, sportief, doelpuntrijk, succesvol, gezond en 
respectvol vervolg van dit voetbalseizoen toe!

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Groningen locatie van COVS-trainerscursus

Het GRC-clubhuis en ons trainingsveld op Corpus den Hoorn is dit najaar de plaats 
van handeling voor de COVS-trainerscursus. Onder leiding van Jeroen Sanders 
worden elf COVS-ers opgeleid tot trainer voor scheidsrechters. De elf komen allemaal 
van verschillende Noordelijke scheidsrechtersverenigingen. Onder de enthousiaste 
deelnemers onze leden Henk Steenhuis, Bert Kamstra, Bob Kempinga en Alfons de Graaf. 
De  trainingsgroep is op de cursusdata ‘lijdend voorwerp’ van de cursisten. Kom ook 
trainen en help ons zo de nieuwe trainers op te leiden! Zie www.covsgroningen.nl voor 
de cursusdata.

Klaas Smith veelzijdig en druk man…

Wij kennen Klaas Smith vooral als onze spelregelgoeroe, maar Klaas is van meer markten 
thuis. Hij is namelijk ook zeer actief in het wielrennen. Zo is hij één van drijvende krachten 
achter de amateurkoers in Usquert, is hij actief toerfietser (niet onverdienstelijk) en was 
hij onlangs mede verantwoordelijk voor de organisatie van een heus NK in Usquert. Bij 
één van de wedstrijden mocht hij terecht het startschot lossen, zoals op de foto te zien is.
Kortom, een veelzijdig man die Klaas. Een vrijwilliger om in te lijsten!

Kom jij ook naar de bijzondere clubavond met Michael van Praag, 20 november 
aanstaande in het Hampshire hotel in Groningen? Tot dan!
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Alsnog promotie voor 
Paul Lips

Kort voor het begin van de competitie 
kreeg Paul Lips te horen dat hij alsnog 
gepromoveerd is naar groep 2. Een mooi 
begin van het nieuwe seizoen! Paul, van harte 
gefeliciteerd en veel succes dit seizoen.

Christian Mulder fluit duel om supercup amateurs

De wedstrijd om de supercup in het amateurvoetbal, tussen de landelijk 
amateurkampioen en landelijk bekerwinnaar, stond 16 augustus jongstleden onder 
leiding van onze eigen Christian Mulder uit Uithuizen. De wedstrijd ging tussen 
Spakenburg en ASWH. De strijd om de supercup wordt traditioneel gezien als start van 
het nieuwe seizoen. Christian is 23 jaar en promoveerde eind vorig seizoen naar het 
hoogste niveau in het amateurvoetbal en fluit daardoor dit seizoen in de topklasse.

Henk Steenhuis stopt definitief als scheidsrechter

Halverwege september besloot Henk Steenhuis dat het definitief genoeg is geweest 
voor hem als actief scheidsrechter. Een thuisduel van GRC Groningen was volgens eigen 
zeggen zijn 1111e en dus laatste officiële wedstrijd. Henk kan terugkijken op een rijke en 
mooie loopbaan. Hij floot jaren in de top van het zondagvoetbal en mocht onder andere 
een aantal duels om het algemeen zondagkampioenschap leiden. Hoogtepunt was de 
landelijke bekerfinale in 1996, die in De Kuip werd gespeeld. Een aantal jaren geleden 
stopte Henk, maar hij kon het toch niet laten en begon weer. Met promoties tot in groep 
2 tot gevolg. Nu is het definitief genoeg. Henk, van harte met een 
prachtige loopbaan!

Henk Mulder veertig jaar lid van VAKO

Henk Mulder is niet alleen een enthousiast en verdienstelijk 
scheidsrechter, hij heeft ook een behoorlijk voetbalverleden. Volgens 
de berichten was hij een harde voetballer. Zijn club was en is VAKO in 
Vries. En onlangs werd hij gehuldigd omdat hij al veertig jaar lid is van 
die club. Henk, van harte!

Paul Lips

Henk Mulder



DeAftrap Jaargang 34, nummer 3    (Oktober 2014)

15Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

ZFC Zuidlaren winnaar fair play prijs 2013-2014

Voetbalvereniging ZFC Zuidlaren is over het seizoen 2013-2014 het sportiefst van al 
onze 78 donateur-voetbalverenigingen gebleken. En daarmee winnen ze onze jaarlijkse 
fair play prijs! ZFC blijkt ook donateur van onze COVS-zusterverenigingen Veendam en 
Centraal Drenthe én ook daar winnen ze de fair play prijs. Van harte! In het klassement 
van geheel district Noord moeten ze alleen sportclub Erica voor zich dulden. 

Met het jaarlijks uitreiken van de fair play prijs willen we het belang van fair play en 
respect benadrukken, sportief gedrag belonen en stimuleren. In heel district Noord 
wordt hetzelfde puntensysteem gehanteerd. Alle teams van de vereniging worden in de 
berekeningen meegenomen, ook teams die uitkomen in de B-categorie. Gele en rode 
kaarten en overige strafzaken worden meegenomen in de beoordeling.

ZFC Zuidlaren bleek dus het sportiefst, Lycurgus en Zuidhorn reikten tot de plaatsen 2 en 
3. De top-10 is als volgt:

In het districtsklassement bezetten ZFC en Lycurgus de tweede en derde plaats, staat 
Zuidhorn op plek 4 en Grijpskerk op de 11e positie. De volledige eindstand is op 
www.covsgroningen.nl te vinden.

Het is de bedoeling de fair play prijs op de grote clubavond op 20 november aanstaande 
uit te reiken. We feliciteren alle leden van ZFC Zuidlaren met deze sportieve prestatie!

1. ZFC Zuidlaren
2. Lycurgus
3. Zuidhorn
4. Grijpskerk
5. VEV’67
6. Be Quick 1887
7. Oranje Nassau
8. Noordwolde
9. FC Grootegast
10. Gorecht.
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015

De eerste twee rondes van de strijd om het Johan Roeders spelregelkampioenschap 
2014-2015 zitten er op. Wellicht hebben door de vakantieperiode vele vaste inzenders 
gedacht ‘dat doe ik na mijn vakantie wel’. Mogelijk is ook nog de moeilijkheidsgraad van 
de vragen er debet aan geweest, dat het aantal inzendingen nogal wat lager is dan te 
doen gebruikelijk. 

De antwoorden van ronde 1: 1-B, 2-B, 3-B, 4-A en 5-A.  
De antwoorden van ronde 2: 1-A, 2-C, 3-A, 4-D en 5-C.  

De winnaars van de rondeprijzen zijn Marcel Boekholt (Assen) en Jacob Hettinga (Haren). 
Proficiat. De attentie zal ik zo spoedig mogelijk doen toekomen. Helaas waren er in 
deze eerste twee rondes maar heel weinig foutloze inzendingen . Omdat er nogal wat 
verschillende antwoorden zijn gegeven, is het denk ik erg raadzaam de toelichting bij de 
antwoorden op de site van onze vereniging te lezen: www.covsgroningen.nl. Dan is nu 
tijd voor de nieuwe vragen, met opnieuw twee vragenrondes. 

Ronde 3 (oktober 2014):

Vraag1) Tijdens het spel ziet de scheidsrechter dat een reeds vervangen speler van 
ploeg A vanuit de dug-out spuwt naar een veldspeler van ploeg B, die binnen het 
speelveld loopt. Wat moet de scheidsrechter beslissen, nadat hij hiervoor het spel 
heeft onderbroken? 
a.  Hij stuurt de vervangen speler van ploeg A weg en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding 
b.  Hij toont de vervangen speler  van ploeg A de rode kaart en hervat met een indirecte 

vrije schop, op plaats waar de speler van ploeg B  stond toen hij het spel onderbrak 
c.  Hij toont  de vervangen speler van ploeg A de rode kaart en hervat het spel met een 

indirecte vrije schop, op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak 
d.  Hij toont de vervanger speler van ploeg A de rode kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal, op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak 

Vraag 2) Als de keeper van ploeg A de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt hij 
in zijn bewegingen gehinderd door een aanvaller van ploeg B die elke beweging 
volgt. Een verdediger van ploeg A wil zijn keeper helpen en duwt de speler van 
ploeg B  met de borst opzij. De keeper kan nu beter uittrappen. Hoe moet de 
scheidsrechter nu reageren? 
a.  Hij bestraft de verdediger van ploeg A met een directe vrije schop 
b.  Hij bestraft de aanvaller van ploeg B met een directe vrije schop 
c.  Hij bestraft de aanvaller van ploeg B met een indirecte vrije schop 
d.  Hij laat doorspelen 
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van Bedum. Sterk verbonden met het Groninger Hogeland en al ruim 
15 jaar ervaring in de woningmakelaardij, zowel in de stad Groningen 
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www.huidhandenvoeten.nl
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Vraag 3) Een wisselspeler van ploeg A (12e speler) loopt vanuit de dug-out het 
speelveld in. In zijn eigen strafschopgebied trapt hij een speler van ploeg B.
De scheidsrechter heeft het trappen gezien. Hoe reageert hij? 
a.  Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van ploeg A van het speelveld door 

tonen van rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop 
b.  Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van ploeg A van het speelveld door het 

tonen van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal 
c.  Hij onderbreekt het spel, zendt de wisselspeler van ploeg A van het speelveld door het 

tonen van de rode kaart en hervat met een strafschop voor ploeg B 
d.  Hij onderbreekt het spel, geeft de wisselspeler van ploeg A een waarschuwing door 

tonen van gele kaart en hervat met scheidsrechtersbal 

Vraag 4) Voor een overtreding wordt een indirecte vrije schop aan ploeg A 
toegekend. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal, maar vergeet zijn arm omhoog 
te steken. De bal wordt vervolgens van buiten het strafschopgebied direct in het 
doel van ploeg B geschoten. Welke beslissing neemt de scheidsrechter, als hij zijn 
fout bemerkt? 
a.  Hij zal een doelpunt toekennen aan ploeg A en laten aftrappen na geldig doelpunt 
b.  Hij zal het spel hervatten met een doelschop voor ploeg B
c.  Indirecte vrije schop voor ploeg B, op dezelfde plaats waar de eerste schop werd 

genomen 
d.  De vrije schop mag worden overgenomen door ploeg A, nadat de scheidsrechter 

heeft laten weten dat hij verzuimd heeft zijn arm omhoog te steken 

Vraag 5) Een verdediger van ploeg A wil net buiten het eigen strafschopgebied 
een vrije schop nemen. Op dat moment zijn er geen andere spelers in de buurt. 
Terwijl hij de bal trapt, glijdt hij op ongelukkige wijze uit en raakt de bal maar half. 
Een speler van ploeg B ziet dit en komt snel aanlopen om de bal te veroveren. De 
verdediger ziet het gevaar en speelt de bal net voordat deze gespeeld kan worden 
door de aanvaller van ploeg B nog een keer. De scheidsrechter kent een indirecte 
vrije schop toe aan ploeg B. Handelt hij hier correct? 
a.  Nee, want de scheidsrechter had eigenlijk beter kunnen laten doorgaan 
b.  Ja, maar hij had nog wel een rode kaart moeten tonen aan de verdediger van ploeg B, 

want hij ontnam de aanvaller van ploeg B een scoringskans 
c.  Ja, want de verdediger van A wordt alleen maar bestraft voor het tweemaal raken van 

de bal na een spelhervatting 
d.  Nee, de scheidsrechter had hier een scheidsrechtersbal moeten geven, omdat het om 

een ongelukkige actie ging 
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We gaan meteen door met de vragen van ronde 4:

Vraag 1) Een indirecte vrije schop ter hoogte van het strafschoppunt, te nemen 
door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd dat een aanvaller de bal even 
met de voet aanraakt. De bal wordt hierbij duidelijk bewogen. Hierna schiet een 
tweede aanvaller de bal op het doel. Wat beslist de scheidsrechter, als de bal hieruit 
rechtstreeks in het doel wordt geschoten?
a.  Overnemen van de indirecte vrije schop
b.  Doelpunt afkeuren en spel hervatten met een doelschop
c.  Aftrap na geldig doelpunt
d.  Overnemen van indirecte vrije schop en gele kaart voor eerste aanvaller      

Vraag 2) Een aanvaller van elftal B ligt gewond achter de doellijn, niet ver van het 
doel van elftal A. Hij roept iets tegen de doelverdediger van A, die boos reageert. 
Als even later de doelverdediger de bal in zijn bezit krijgt, werpt hij de bal met 
kracht, staande in zijn doelgebied, in het gezicht van deze aanvaller. Wat beslist de  
scheidsrechter?
a.  Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop
b.  Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een hoekschop
c.  Hij toont de doelverdediger een rode kaart en hervat het spel met een strafschop
d.  Hij toont de doelverdediger een gele kaart, rekening houdend met het onbehoorlijk 

gedrag van de aanvaller van B en hervat spel met strafschop

Vraag 3) Een speler schopt de bal over de doelverdediger die ver voor zijn doel 
staat. Een medespeler van de doelverdediger voorkomt een doelpunt door snel het 
veld in te lopen en de bal uit het doel te koppen, nadat hij achter de doellijn stond 
om zijn uitrusting in orde te brengen. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?
a.  Hij laat doorspelen en toont deze speler een gele kaart tijdens een volgende 

onderbreking wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld
b.  Hij onderbreekt het spel, toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met een 

indirecte vrije schop wegens voorkomen van een doelpunt
c.  Hij onderbreekt het spel en toont deze speler een gele kaart en hervat het spel met 

een indirecte vrije schop wegens zonder toestemming betreden van het speelveld
d.  Hij onderbreekt het spel en toont deze speler een rode kaart en hervat het spel met 

een strafschop
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Vraag 4) Een Op slag van rust wordt door partij A een doelpunt gescoord. De 
scheidsrechter keurt dit doelpunt goed. Vervolgens fluit hij voor de rust. Op weg naar 
de kleedkamer wordt hij er door de assistent op gewezen, dat het doelpunt door de 
aanvaller met de hand is gescoord. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen, als 
hij het eens is met het advies van de assistent-scheidsrechter?
a. Hij keurt het doelpunt goed, omdat hij al voor de rust heeft gefloten
b.  Hij keurt het doelpunt alsnog af
c.  Hij keurt het doelpunt alsnog af en geeft de aanvaller een waarschuwing door het 

tonen van de gele kaart
d.  Hij keurt het doelpunt goed en hervat de tweede helft met een aftrap na geldig 

doelpunt voor de partij tegen wie werd gescoord.

Vraag 5) Een speler legt de bal op de strafschopstip, omdat er een strafschop 
genomen moet worden. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal als teken dat 
de strafschop genomen mag worden. De speler die de bal had neergelegd, loopt 
langzaam achteruit alsof hij een aanloop wil gaan nemen en stelt zich op net 
buiten het strafschopgebied. Plotseling loopt een medespeler van die speler 
het strafschopgebied in en trapt de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter 
beslissen?
a.  Doelpunt goedkeuren en de speler die de bal had neergelegd een gele kaart tonen
b.  Doelpunt goedkeuren en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen
c.  Strafschop over laten nemen en de speler die de bal had neergelegd een gele kaart tonen
d.  Strafschop over laten nemen en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen                                                                                      

De antwoorden kunnen via www.covsgroningen.nl worden ingestuurd, maar mailen kan 
ook: klaassmithuq@gmail.com. Ook per post kan nog steeds (Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 
9988 RS Usquert). De antwoorden gaarne vóór 1 december a.s. in te sturen.

Klaas Smith

Verzamelaar zoekt scheidsrechtersshirts

Coen Hut verzamelt voetbalshirts en daar horen ook scheidsrechtersshirts bij. Hij 
verzamelt alleen shirts uit de Nikelijn betaald voetbal. Mocht je hem blij kunnen maken, 
mail hem dan op coenhut@home.nl. 
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Van de bestuurstafel

De tijd vliegt voorbij en ook het verenigingsjaar 2014 gaat zo al weer richting het einde. 
Een actief jaar, zo kunnen we nu al vaststellen. Met bijvoorbeeld veel veranderingen op 
‘ons’ sportpark. De vernieuwde velden en het aanpakken van de kleedkamers hebben 
gezorgd voor betere trainingsfaciliteiten en dat is uiteraard erg positief. Momenteel 
wordt door de clubs en gemeente gewerkt aan een gedegen beheerplan voor het 
sportpark, zodat straks duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en het sportpark 
mooi en netjes blijft.

Tot 20 november
Over een paar weken mogen we Michael van Praag ontvangen op een bijzondere 
clubavond. Een enorme eer dat hij onze uitnodiging aanvaard heeft. Jij bent er toch 
ook bij?!

Eerste exemplaar gids FC-convenant voor ons
Wij waren onlangs met een delegatie bij een door KNVB en FC Groningen georganiseerde 
avond van het amateurconvenant van de FC. Een boeiende avond, waar we bovendien 
het eerste exemplaar van de seizoensgids mochten ontvangen. Een leuk gebaar! In die 
gids alle convenantpartners op een rij, waaronder dus onze vereniging.

Overleg KNVB
Onlangs hebben bestuursdelegaties van de drie Groninger scheidsrechtersverenigingen 
en COVS Noord gesproken met het serviceteam van de KNVB. Aanleiding was een brief 
van ons, waarin we onze zorgen uitspraken over de eventuele gevolgen van de financiële 
krapte bij de KNVB voor bijvoorbeeld opleiden en begeleiden van de KNVB. Een 
openhartig en constructief overleg, dat vervolg zal krijgen.

Ook richting voetbalverenigingen blijven we actief, zoals met onze activiteiten op gebied 
van respect, fair play en spelregels. Elders in dit blad kun je er meer over lezen.
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Geen kerstsoos meer
We hebben besloten dit jaar geen jaarafsluiting c.q. kerstsoos meer te organiseren. 
De geringe deelname weegt helaas niet langer op tegen de inspanningen van 
vrijwilligers en de hoge kosten. We willen in het voorjaar van 2015 een vervangende 
activiteit organiseren. Daarover volgend jaar meer.

De informele nieuwjaarsinstuif blijven we wel organiseren, maar geven we een nieuw 
jasje. Wat blijft is de mogelijkheid om elkaar in ongedwongen sfeer het beste voor het 
nieuwe jaar te wensen, van 15.30 – 17.30 uur in het GRC-clubhuis. Dit keer op zaterdag 3 
januari 2015. Nieuw is dat we voor die tijd al met de liefhebbers gaan trainen. De training 
is van 14.30 – 15.30 uur, met in elk geval ook een partijtje. Later meer nieuws daarover.

Tot zover de mededelingen. Graag tot 20 november!

Marcel Bellinga, secretaris

Volg ons op twitter en facebook

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

 

dé krant voor Bedum en Omstreken

Voordelig
adverteren in
de gemeente
Bedum e.o.
doet u in 

Bedumer

Stationsweg 29, 050-3012271 - info@haan-bedum.nl

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Stationsweg 29  •  9781 CG Bedum  •  050 - 3012271  •  info@haan-bedum.nl  •  www.haan-bedum.nl
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Naam: Bart Pleiter

Leeftijd: 22 

Woonplaats: Groningen door de week en ’s weekends vaak te vinden in Vlagtwedde

Burgerlijke staat: vrijgezel 
 
Beroep:  student geschiedenis / Leraar In Opleiding aan het Esdal College in Emmen.

Favoriete stad: Berlijn

Vakantieland: Frankrijk

Beste boek, cd en/of film: Zo vader van Marcel Rözer / De vergelding van Jan Brokken 
(boeken), the Great Gatsby / The Shawshank Redemption (films) en de serie Breaking Bad

Kranten/tijdschriften: Voetbal International

Favoriete website: Facebook / NOS Sport

Andere hobby’s: Wielrennen 

Scheidsrechter vanaf: circa 2008

Eigen voetbalverleden: Vanaf de jeugd bij v.v. Westerwolde

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 de 
redactie: covsgroningen@gmail.com .  



w e b s h o p  w w w. b l o e m e n w e r e l d . n l

(naast) Hereplein 3
9711 GA  Groningen

tel.  050-3130705
info@bloemenwereld.nl

ook op zondag open

Deze ruimte

is reeds
verhuurd!



In Haren en winkelcentrum Paddepoel

Bent u al lid van de 50 euroclub?
Bel: Henk Steenhuis 050-3014277 of
 Roel Bellinga 050-5731100
 Johan Suurd 050-5033937
 Jan Kamps 06-55192096

0262-de aftrap-2007.indd   12 05-02-2007   09:30:44

75 jaar

kNol’s koek
 iets aparts

HoeNdiep 93
9718 te groNiNgeN
tel. 050 - 313 63 57

ged. zuiderdiep 154
9711 HN groNiNgeN

tel. 050 - 312 62 66

Ambachtelijke koekbakkerij
Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.

groNiNgeN - Bedum
tel. 050-525 17 44

Vraag het 
uw detaillist

keukens - badkamers
houten vloeren
laminaat - kurk

stucwerk - siergrind
sfeerhaarden

woningstoffering
luxe kasten
interieur- en 
kleuradvies

Tel. 0591-677314
www.advemo.nl

0262-de aftrap-2007.indd   30 13-02-2007   12:18:11

75 jaar

kNol’s koek
 iets aparts

HoeNdiep 93
9718 te groNiNgeN
tel. 050 - 313 63 57

ged. zuiderdiep 154
9711 HN groNiNgeN

tel. 050 - 312 62 66

Ambachtelijke koekbakkerij
Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.

groNiNgeN - Bedum
tel. 050-525 17 44

Vraag het 
uw detaillist

keukens - badkamers
houten vloeren
laminaat - kurk

stucwerk - siergrind
sfeerhaarden

woningstoffering
luxe kasten
interieur- en 
kleuradvies

Tel. 0591-677314
www.advemo.nl

0262-de aftrap-2007.indd   30 13-02-2007   12:18:11

75 jaar

kNol’s koek
 iets aparts

HoeNdiep 93
9718 te groNiNgeN
tel. 050 - 313 63 57

ged. zuiderdiep 154
9711 HN groNiNgeN

tel. 050 - 312 62 66

Ambachtelijke koekbakkerij
Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.

groNiNgeN - Bedum
tel. 050-525 17 44

Vraag het 
uw detaillist

keukens - badkamers
houten vloeren
laminaat - kurk

stucwerk - siergrind
sfeerhaarden

woningstoffering
luxe kasten
interieur- en 
kleuradvies

Tel. 0591-677314
www.advemo.nl

0262-de aftrap-2007.indd   30 13-02-2007   12:18:11

75 jaar

kNol’s koek
 iets aparts

HoeNdiep 93
9718 te groNiNgeN
tel. 050 - 313 63 57

ged. zuiderdiep 154
9711 HN groNiNgeN

tel. 050 - 312 62 66

Ambachtelijke koekbakkerij
Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.

groNiNgeN - Bedum
tel. 050-525 17 44

Vraag het 
uw detaillist

keukens - badkamers
houten vloeren
laminaat - kurk

stucwerk - siergrind
sfeerhaarden

woningstoffering
luxe kasten
interieur- en 
kleuradvies

Tel. 0591-677314
www.advemo.nl

0262-de aftrap-2007.indd   30 13-02-2007   12:18:11

06-54930201



DeAftrap Jaargang 34, nummer 3    (Oktober 2014)

23Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Scheidsrechter geworden omdat: Omdat ik mij wou inzetten voor de vereniging en 
ik het leiden van jeugdwedstrijden leuk vond. Na de BOS-cursus in 2010 ben ik steeds 
meer gaan fluiten. Het plezier in het zelf voetballen nam met de jaren af, het plezier in 
het fluiten juist toe. Ik ben blij met de stap naar de KNVB en de COVS Groningen. Achteraf 
gezien had ik dit eerder moeten doen!

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Na ongeveer 6 jaar bij vv Westerwolde te hebben 
gefloten ben ik op het einde van vorig seizoen begonnen in de startgroep bij de jeugd. 
Nu fluit ik wedstrijden in groep 23.
 
Voorbeeld als scheidsrechter: Howard Webb

Wedstrijdvoorbereiding: Voor de wedstrijd de teams en de daarbij behorende 
informatie bekijken, ongeveer 3 keer mijn tas checken voor vertrek en een goede 
warming-up.
 
Trainen: Ik probeer elke week twee keer te trainen.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Wellicht 
valt er nog winst te boeken met meer ondersteuning/begeleiding bij beginnende 
scheidsrechters.  

Wat wil je verder nog kwijt?: De eerste maanden bij de scheidsrechtersvereniging 
bevallen ontzettend goed. Er hangt een prettige sfeer en de trainingen zijn zowel goed 
als leuk! Zoals eerder gezegd; dit had ik eerder moeten doen…
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Nieuwe leden

In de afgelopen periode hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
Dirk Koning, Haren - Tinnen (Duitsland)
Johan Hielkema, Niebert
Mark Strijker, Hoogeveen (overgestapt na opheffen COVS Hoogeveen)
Rome Hagenouw, Groningen (terug van weggeweest)

Uitgeschreven als lid of donateur

De volgende leden zijn uitgeschreven:
Florian van Ginkel, Groningen (verhuizing, lid geworden in Utrecht)
Koos Burema, Utrecht (gestopt als scheidsrechter)

Ook de volgende donateurs hebben opgezegd:
Mark Strijker, Hoogeveen (lid geworden)
Dieuwertje Wieringa, Zuidhorn

Diverse leden actief bij Danacup

Ook afgelopen zomer waren weer diverse leden van onze vereniging actief bij het grote, 
internationale toernooi in Denemarken om de Danacup. Op de foto’s de scheidsrechters 
van de Danacup bijeen, met op één foto ‘onze afvaardiging’, te weten van links naar rechts 
Mels Klabbers, Sam Dröge, Wouter Horst, Marije Deuring en Robert de Wit.

Weten wat bondsvoorzitter Michael van Praag te vertellen heeft over de arbitrage? 
Wat zijn mening is over technische hulpmiddelen? En over het onderwerp respect 
en fair play? Kom dan 20 november naar onze grote clubavond in het hampshire 
hotel in Groningen!
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Voetbalvereniging Actief weer elf 
pupillenscheidsrechters rijker

Voetbalvereniging Actief uit Eelde-Paterswolde organiseerde samen met de KNVB in 
september een cursus pupillenscheidsrechter. Met als docent namens de KNVB ‘onze’ 
Gert-Jan Ris. Een uitstekende zaak! De eerste avond werden de cursisten op de hoogte 
gebracht van de belangrijkste aspecten van het fluiten van wedstrijden van E-junioren 
en F-teams. De tweede avond was er 
een spelregeltoets. Daarna moesten alle 
deelnemers een deel van een wedstrijd 
fluiten. Alle cursisten doorliepen de 
cursus met succes en zo is Actief elf 
pupillenscheidsrechters rijker! We 
feliciteren Actief en de geslaagden 
Floris, Steven, Stan, Stijn, Twan, nog een 
keer Stijn, Robin, Feikeline, Frederik, 
de derde Stijn en Dylan met dit mooie 
resultaat. Alle cursisten en docent Gert-
Jan Ris poseerden trots voor de camera.

Blauwe kaart goed idee voor voetbalverenigingen?

De KNVB introduceert dit seizoen de Blauwe kaart. Met de inzet van de Blauwe Kaart 
wordt, op jonge leeftijd al, ingespeeld op bewustwording van sportiviteit en wordt 
sportief gedrag beloond. Ook iets voor jouw eigen club?
 
Vanaf het seizoen 2014/’15 kunnen D-, E- en F-teams sportief gedrag bij alle 
competitiewedstrijden belonen met een Blauwe Kaart. Na afloop van elke wedstrijd 
hebben de teams de kans om de tegenstander een Blauwe Kaart uit te reiken, waarmee 
het team wordt beloond voor de sportieve wedstrijd. Het doel van de Blauwe Kaart is 
verenigingen en leden stimuleren er een sportieve en plezierige wedstrijd van te maken. 
Als extra aanmoediging en ondersteuning maken de deelnemende verenigingen en 
teams die een Blauwe Kaart hebben verdiend kans op een prijs.  
 
Verenigingen en/of teams die door middel van de Blauwe Kaart (bewustwording van) 
sportiviteit bij hun club willen bevorderen kunnen zich aanmelden via www.blauwe-
kaart.nl. Deelnemende teams ontvangen een coachmap met hierin een notitieblok, een 
pen en uiteraard blauwe kaarten. Kijk voor meer informatie op www.blauwe-kaart.nl. 
Voor vragen kan gemaild worden naar blauwekaart@knvb.nl.
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Duidelijk. Nederland – Kazachstan was nu niet het affiche waar voetballend Nederland op 
te wachten zat na het zo succesvolle WK. Alsof je van een Mercedes SLK degradeert naar 
een tweedehands Mitsubishi Colt. Zoiets. In de ogenschijnlijk volledig overbodige 90 
minuten op weg naar het EK hielden de 47.000 aanwezige vakantieveiling-supporters het 
vol om op alles gefocust te zijn behalve voetbal. Vrouwen met lelijke sjaaltjes die kirde 
over de lekkere kont van Van Persie, na opnieuw een gemiste kans. Eén slechte porno film 
zonder cum-shot.

Renat Abdulin. De held van het mondiale voetbal heet geen Sneijder, Robben of 
Huntelaar, maar gewoon Renat uit Rostov. Na zijn prachtige kopbal in de 17e minuut 
beleeft deze jongen ruim een uur durend orgasme. Abdulin, typische Sovjetspeler met 
dito haardracht, is niet van het type gepolijst. Hij is meer een WEO-voetballer. Woest En 
Onverschillig. Samen met zijn tien gekloonde ploeggenoten speelt hij als verdediger de 
hoofdrol in wat lang één van de grootste frustratie-wedstrijden van Nederland ooit is.

Als Robben ergens in de tweede helft een vrije trap probeert te nemen ziet hij dat het 
goed is. In een hilarisch-tafereel-met-spuitbus spelen Robben en scheidsrechter Matej 
Juh een theaterstukje om wat belangrijker is: een goede vrije trap kunnen nemen of de 
nadruk gaan leggen op een lijntje scheerschuim.

Na 90 minuten wedstrijd loopt Abdulin stralend het veld af. Trots op zijn ruildealtje met 
Sneijder, het oranje shirt fier om zijn lichaam geplakt. Hij kijkt nog wat ongemakkelijk 
wanneer Van Persie hem aanklampt voor een praatje, maar dit zal in de loop van de tijd 
snel verdwijnen. Wij gaan nog veel van hem horen. Tot die tijd rest ons de beelden. Renat 
Abdulin, held van Rostov, juichend na zijn doelpunt tegen het grote Nederland.

Column door Principaul

’Kleine voetballanden bestaan 
niet meer: viva la Kazachstan!’
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Herestreek 1, 9781 AA Bedum

Tel. 050-3010229

De Gele Klap

Cadeaukaarten

Boeken

Wenskaarten

Foto’s

Kansspelen

Tickets

Primera
de Gele Klap 

Bedum
altijd voordelig!



Olie Distributie Noord BV
Een nieuw perspectief in uw olievoorziening

Groningerweg 2 ~ 9781 TW  Bedum ~ 050-3016036

Openingstijden shop:  maandag t/m vrijdag 7.00 uur - 21.00 uur 
zaterdag  8.00 - 18.00 uur 
zondag  10.00 - 18.00 uur

De gast 39  9801 AB Zuidhorn  Tel. (0594) 50 21 43  Fax. (0594) 50 55 34

 r e s t a u r a n t  Z a l e n c e n t r u m  H . B a l k

leidiNggeveN * verkoop * CoMMuNiCatie * klaNtgeriCHtHeid
* zelfMaNageMeNt * taaltraiNiNgeN

postBus 70 9530 aB  Borger tel. (0599) 23 62 01
WWW.DELANGE-PARTNERS.NL
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De Vlijt 10b | Bedum

www.slagerijteerling.nl

Gildeslager Teerling

050-3014018

H
enk Steenhuis
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Uw tuin verdient
een winterbeurt!

www.nieuwetuin.nl

voor de mooiste tuin ideeën!

T 06 55 76 83 68
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De 50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok   Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga   Freek Vandeursen
Voetbalvereniging C.V.V.B. Thom van Wijk
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 Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.  

Klasse: ...................... Wedstrijdnr.:  ................................

d.d. .........................................................................

....................................  ...................................
Doelpunt

min. nr. min. nr.

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

Klasse: ...................... Wedstrijdnr.:  ................................

d.d. .........................................................................

....................................  ...................................
Doelpunt

min. nr. min. nr.

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

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   €   2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem  €   2,50
Embleem vereniging    €   1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks) €   5,-
Vaantje Pupil van de Week   €   1,-
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo €   5,-
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima € 25,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor € 10,-
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 25,-
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Co
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Bedankt voor al die mooie kinderjaren 

Gelukkig is de week van de Scheidrechter net voorbij. Met Epke als een
mooie afsluiter.

Daarna de week van Guus en Bert van Oostveen. Wie roept wie op het matje?

De week van onze aanvoerder die kuchend zijn verhaal doet na afloop. En dat 
voor 250.000 Pond per week, exclusief bonussen en commercials.

Ook de week van jonge B-junioren die op het schoolplein elkaars leven 
verwoesten.

De week van de ontmanteling van de ouderenzorg.

De week van ‘’minder, minder, minder.’’

De week van de verharding en verzakelijking.

De week van de groter wordende kloof tussen rijk en arm.

De week van witte chocolade en van de AH die niet meer op de kleintjes past.

De week van intolerantie en desinteresse, maar vooral van de foute beslissingen.

Zwarte Piet,

Bedankt voor al die mooie kinderjaren!  

Tiamo





Rustpunt op Ameland
 
 Hotel Ameland is een 3-sterren hotel, 
centraal gelegen tussen het dorp Nes (10 min. 
lopen) en het brede Noordzeestrand (10 min. 
lopen), met het Nesserbos als ‘achtertuin’. 
De ideale uitvalsbasis voor uw  ets- of 
wandeltochten.
 Een royale tuin, met een ruim terras op 
de zonzijde, geven u het gevoel van rust en 
ruimte. Het vrije uitzicht versterkt dit alles. 
Vanuit de kamers met dakterras heeft u vanaf 
het terras zelfs uitzicht op duinen of het wad
en het dorp Nes.
 Eigen parkeerruimte is aanwezig. Het pand 
is eenvoudig toegangelijk voor mensen met 
een mobiele beperking.
 Kijk voor onze speciale arrangementen op: 
www.hotelameland.nl.

Strandweg 48, 9163 GN Nes
Tel. 0519-542150
Fax 0519-543106

info@hotelameland.nl
www.hotelameland.nl
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