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Jaargang 35, nummer 1 (Maart 2015)

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken en verschijnt viermaal per jaar in een
oplage van 400 stuks per keer.

Colofon

Voorbeeld

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, Erika Persson,
Richard Meints, Ger Rijskamp, Evert IJspeert en Bert Bult
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.
Jouw bijdragen kunt u tot 1 juni aanstaande naar
het redactieadres sturen/mailen.

Zo in het begin van 2015 zorgde alleen al onze
eigen eredivisie voor genoeg gesprekstof op
het gebied van de arbitrage. Zo lijkt er een trend
zichtbaar waarbij scheidsrechters de eigen foute
waarneming camoufleren door naar iemand of
iets anders te wijzen. Denk aan collega Sanders
na de gemiste bal achter de lijn bij Heracles – FC
Groningen, waarbij Jeroen er een pleidooi voor
doellijnbewaking tegenaan gooide. Of Kevin
Blom die na de onterechte rode kaart voor
PSV-er Willems het onsportieve aanstellen van
Swerts veroordeelde. Hoezeer Kevin en Jeroen
ook gelijk hadden, het is niet erg chique om het
op dat soort momenten te doen. Wees een vent
en erken dat je het niet goed hebt gezien!
Een fout erkennen deed de directeur van FC
Utrecht wel, toen hij alsnog zijn speler Kali
schorste voor het fysieke geweld tegen een
medespeler. Dat hij dat pas deed nadat hij
hem eerst nog had laten meespelen met 3500
schoolkinderen op de tribune en daar pas op
terug kwam nadat de publieke opinie er schande
van sprak, maakt zijn spijt niet erg oprecht
en sterk. Dat die publieke opinie het zo sterk
veroordeelt biedt wel perspectief, want zou
dat een paar jaar geleden ook zo zijn geweest?
Pluim daarbij vooral voor de supporters van
‘Utreg’, die speler Kali die ene wedstrijd duidelijk
maakten wat zij er van vonden…

Bij de voorpagina: het Sportweekend Ameland verliep stormachtig, dus werd er soms even uitgerust. Staand
v.l.n.r. Mark Verlaat, Henk Steenhuis, Bert Kamstra, Peter Mulder, Alfons de Graaf, Olaf Smit en Dirk Koning. Zittend
Marcel Bellinga, Tonnie Westerloo, Aron Tepper, Marc van der Haak en Alex Traa (foto: Wouter Horst)

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verenigingskalender 2015-2016
Maandag 02 maart
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Donderdag 05 maart
Pubquiz 2, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 09 maart
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 23 maart
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
20.00 uur (GRC)
Donderdag 02 april
Pubquiz 3, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 12 april
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 07 mei
Pubquiz 4, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Donderdag 21 mei
Laatste training en afscheid trainer Roel Bellinga
Donderdag 28 mei
Etentje trainingsgroep
Zaterdag 13 juni
NK veldvoetbal voor COVS-teams in Gorinchem
Vrij-zo 8-10 jan 2016
Sportweekend Ameland
Zaterdag 11 juni 2016
NK veldvoetbal voor COVS-teams In Groningen!

Trainingen elke dinsdag en donderdag
De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag, van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras van sportpark
Corpus den Hoorn in Groningen. Uitvalsbasis is het GRC-clubhuis. Trainers zijn Alfons de Graaf,
Henk Steenhuis en Bert Kamstra. Op dinsdagavond is van circa 19.30 – 21.45 uur sportmasseur Peter
Sulmann aanwezig en voor leden gratis beschikbaar.

Project met videofeedback spoedig van start
Als vereniging gaan we met onze tijd mee en dus zetten we onder andere in op
moderne middelen in de arbitrage. Zo denken we dat scheidsrechters zich kunnen
ontwikkelen als ze feedback op hun prestatie krijgen met behulp van beelden van de
eigen wedstrijd. Het project met videofeedback is de uitwerking van dat idee. Op pagina
5 lees je er meer over.

Sportweekend Ameland kent stormachtig verloop
De boot kwam amper vooruit en de kade stond bij aankomst blank. En het bleef het
hele weekeinde stormen. Ondanks dat stormachtige karakter verliep het Sportweekend
op Ameland juist heel gemoedelijk. Een terugblik in woord en beeld op een wederom zeer
geslaagd technisch weekeinde vanaf pagina 16.

Jaarvergadering: beleid, ﬁnanciën en onderscheidingen
De jaarvergadering op 23 maart staat zoals altijd in het teken van een verantwoording
over het gevoerde beleid, een uiteenzetting van de belangrijkste voornemens
én het huldigen van bijzondere leden. Ook dit jaar. Met een aantal bijzondere
onderscheidingen! Komen dus op 23 maart. Vanaf pagina 19 kun je alle stukken vinden.
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Pubquiz leerzaam en vermakelijk
Donderdag 5 februari vond de allereerste pubquiz van onze vereniging plaats.
Ondanks het winterse weer en voetbal op tv, waren er toch zo’n twintig deelnemers,
die verdeeld over twaalf teams bekeken wat ze wisten op gebied van sport, politiek,
films, wetenschap en nieuws. Soms was het blind gokken, soms leverde de antwoorden
een blik van herkenning op. Vanaf de tweede quiz worden ook enkele spelregelvragen
toegevoegd.
De vragen werden op scherm getoond (met enkele filmpjes) en de antwoorden konden
via de eigen mobiele telefoon worden gegeven. De pubquiz werd na de training van
21.45 – 22.15 uur gehouden en georganiseerd door de onvolprezen quizmaster Marc
van der Haak. De eerste editie van de pubquiz leverde de nodige hilariteit op en kende
een duo als winnaars. Marco Oosting en Marcel Bellinga bleken het meeste te weten dan
wel het beste te kunnen gokken…. De vibrerende badeend ging met Marco mee naar
Niekerk.
Elke eerste donderdag van de maand
De pubquiz zal maandelijks worden gehouden en wel elke eerste donderdag van de
maand. Deelnemen is gratis en eenvoudig. Individueel of in tweetallen (naar keuze)
wordt gekeken wie van de deelnemers de meeste feitenkennis heeft, de spelregels
goed weet et cetera. Een leuke bezigheid na de training en bovendien goed voor de
teambuilding.
De pubquiz is direct na de training van 21.45 – 22.15 uur. Een half uurtje dus. In het GRCclubhuis. We gaan weer los op 5 maart, 2 april en 7 mei. Per avond zijn drie (ludieke)
prijzen te winnen en na de vierde keer wordt ook een algemeen klassement opgemaakt.
Ben jij er de volgende keer ook bij?

Wouter Horst won het totaalklassement van de
sport- en spelregelquiz op Ameland, en wordt
gefeliciteerd door Marc van der Haak. Onderdeel
was een pubquiz, die op dezelfde manier werd
gehouden als nu elke eerste donderdag van de
maand het geval is.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Schoolvoetbal zoekt scheidsrechters
De commissie schoolvoetbal zoekt nog enkele scheidsrechters die het leuk vinden in
maart/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 25 maart, 1, 8 en 15 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 of per mail: johntencate@kpnmail.nl. De vergoeding is veertig euro. Bovendien
wordt er op de derde dag direct na de laatste wedstrijden een buffet geserveerd.

Eervolle nominatie Klaas Smith
De mensen achter de interessante website
www.eemsmondsport.nl organiseerden onlangs
voor de tweede maal op rij de verkiezing van
sportman, sportvrouw en sportploeg van het
jaar in de regio Eemsmond. In de categorie
sportploeg/organisatie was het wielercomité
Usquert genomineerd. Eén van de drijvende
krachten achter deze enthousiaste club is ons
eigen lid van verdienste en onze spelregelgoeroe
Klaas Smith. Bij het maken van dit blad wisten
we de afloop van de verkiezingen nog niet, maar
de nominatie is alvast een enorme eer. Klaas (en
collega’s), van harte!

Klaas Smith

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).
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Project videofeedback kan bijdragen aan ontwikkeling
We gaan dit voorjaar van start met ons project videofeedback. Nadat initiatiefnemer
Marc van der Haak een en ander goed heeft uitgedacht, willen we dit voorjaar een pilot
draaien. Daarna zullen we evalueren en indien mogelijk het project verder uitbouwen.
Idee achter het project is dat je als scheidsrechter kunt leren van het terugkijken van
beelden van je eigen wedstrijd. Wat doe je goed en waar kun je je nog verbeteren? Hoe
kom je over? Hoe volg je het spel? Hoe communiceer je?
We gaan een aantal weekenden met de camera op pad. De wedstrijd wordt door ervaren
scheidsrechters en docenten nabesproken met de deelnemende scheidsrechter. Er is
afstemming met betrokken clubs en de KNVB.
Deelnemen kost niets en staat open voor iedereen die lid is van onze vereniging en
ambitie heeft als scheidsrechter. Jong en oud en ook het niveau waarop je nu actief bent
is niet van belang.
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op met bestuurslid Marc van der
Haak. Zie het colofon op pagina 1 voor zijn contactgegevens.

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 48 euro (en voor bestaande
‘gevallen’ van niet-actieve leden op 42 euro). Leden die op 1 januari 2015 jonger dan 22
jaar zijn krijgen elf euro korting. Dit heeft te maken met een lagere afdracht aan COVS
Nederland. Om de inning van de contributie soepel te laten verlopen, heeft het bestuur,
met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, de volgende contributieregeling
opgesteld (zie pagina 6).

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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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 t.n.v. penningmeester Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken. Indien je dit doet voordat je een brief/factuur van de penningmeester
ontvangt, bespaar je jezelf daarmee administratiekosten.
3. Je wacht de brief met nota van de penningmeester af. Deze worden medio maart/
april verstuurd. Je wordt dan verzocht voor de aangegeven datum te voldoen. Bij deze
manier van betalen wordt vijf 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.

Seniorensoos ook in 2015 maandelijks bijeen
De seniorensoos komt ook in 2015 maandelijks bijeen. Elke tweede maandag van de
maand zijn de seniorleden en oud-leden van 14.00 – 16.00 uur van harte welkom in het
GRC-clubhuis voor een drankje, even bijkletsen, het leggen van een kaartje et cetera. Tot
ziens bij de seniorensoos?

Wist je dat....?
... in het kader van de vrijwilligersactie van FC Groningen 1 maart tien scheidsrechters te
gast zijn/waren bij het duel tegen ADO Den Haag?
... dit voort komt uit het amateurconvenant van de FC?
... Henk Krans onlangs precies 45 jaar actief was als scheidsrechter?
... zijn wedstrijd op de jubileumdatum helaas afgelast werd?
... vv Niekerk onlangs de ARAG/fair play certificering heeft behaald als 29e vereniging in
Nederland?
... wij hen hiermee van harte feliciteren?

6

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Apotheker Groenteen Fruithandel b.v.
GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET
UW DETAILLIST

In Haren en winkelcentrum Paddepoel

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 35, nummer 1 (Maart 2015)

Handig windjack met logo voor slechts vijf euro
Onze vereniging heeft de afgelopen jaren diverse malen de aanschaf van (sport-)kleding
met verenigingslogo tegen zeer geringe bedragen mogelijk gemaakt. Denk aan de
trainingspakken, poloshirts, winterjassen, windjacks en sporttassen. De voorraad slinkt
en dat is goed nieuws, want we willen in de loop van dit jaar kijken of we een nieuwe
actie kunnen opzetten voor wat betreft trainingskleding c.s. Uitgangspunten daarbij
zullen zijn dat het moderne, representatieve en functionele sportkleding moet zijn
tegen een scherpe prijs, op maat te bestellen (zodat we geen voorraden krijgen).
Maar dat mogelijk later dit jaar.
In deze qua weer onstuimige periode hebben we nu een speciale aanbieding! Voor
slechts vijf euro kun je een wind- en regenjack van de vereniging (zwart, met logo)
bestellen. Exclusief eventuele verzendkosten. Interesse? Kijk dan voor het volledige
overzicht van de beschikbare clubartikelen én het online bestelformulier op
www.covsgroningen.nl onder de menuknop leden en kies dan de optie clubartikelen.
We hebben de windjacks nog in vrijwel alle maten beschikbaar!

Het windjack, zoals op de foto gedragen door
Klaas Mulder, kost nu slechts 5 euro.

Geef je (juiste) mailadres door…
Steeds meer communicatie verloopt digitaal. Daarbij is een prominente rol weggelegd
voor e-mail. Momenteel hebben we van circa tachtig procent van onze leden een
mailadres in onze administratie. Maar helaas krijgen we verzonden mail ook regelmatig
terug, omdat het mailadres niet meer in gebruik is. Wil je nu en in de toekomst geen
mededelingen missen, zorg dan dat jouw juiste mailadres bij ons bekend is. Weet je niet
zeker of dat het geval is, stuur ons dan voor de zekerheid ook even een berichtje. Mail
ons dus op covsgroningen@gmail.com.
Het is ook van belang dat wij jouw (juiste) mailadres kennen, omdat COVS Nederland
vanaf dit jaar het landelijke vakblad De Scheidsrechter uitsluitend per mail gaat
verspreiden. Dus laat ons jouw mailadres even weten!
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

7

DeAftrap

Jaargang 35, nummer 1 (Maart 2015)

REF United neemt fair play prijs mee vanuit Boekel
Ze gingen zoals elke sportman heen om te winnen, maar dat lukte niet. Ons eigen
voetbalteam liep de halve finale van het Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal voor
COVS-teams mis door een tegendoelpunt in de laatste seconden van het pouleduel
tegen Noordoost Twente (2-3). En samen met de 2-2 tegen de latere kampioen en
organisator Boxmeer betekende dat een wedstrijd om plek 5. Die vijfde plaats werd
binnengehaald door een 4-0 zege op IJmond. Daarbij bleef het niet, want aanvoerder
Sander Eisinga mocht oprecht trots ook de fair play prijs in ontvangst nemen. Hulde!
Uitstekende sfeer
De fair play prijs was een passende beloning voor sportief spel en de uitstekende
onderlinge sfeer in de groep. Onder leiding van bestuurslid Jannes Mulder, leider Marije
Deuring en coach Harold Basstra werd namelijk niet alleen fanatiek gevoetbald, maar
was er ook de nodige lol. In twee busjes werd naar de sporthal in het verre Boekel
gereden en eenmaal terug in Groningen ging een bijna volledige groep met elkaar eten.
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Verslag op site
Op www.covsgroningen.nl is een verslag van Marije Deuring te vinden. Daarin kun
je lezen hoe de duels verliepen en hoe de sfeer was. Je kunt er ook in lezen dat Jan
de Jong, Jurjen Kaper, Bart Pleiter (2x), Koen van der Laan (2x), Sander Eisinga en Nick
Alberts verantwoordelijk waren voor de doelpunten. Op de site ook een uitgebreide
fotoreportage, waarvan ook op deze pagina enkele foto’s. Met dank aan Wouter Horst en
Erika Persson.
Gedegen voorbereiding
Op onze site ook een terugblik in woord en beeld op de beide oefenduels tegen teams
van drs. Vijfje. Zo werd er tegen een gelegenheidsteam verloren met 10-1, terwijl drs.
Vijfje 31 op 1-1 werd gehouden. Ook van de trainingen zijn foto’s online te bewonderen.
Aan de voorbereiding lag het dus niet, want er werd volop geoefend.

Aanvoerder Sander Eisinga

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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De sportiefste ploeg van het NK zaal 2015 bijeen. V.l.n.r. Nick Alberts, Jannes
Mulder, Jan Willem Bouw, Marije Deuring, Koen van der Laan, Bart Pleiter (gehurkt),
Derk Hofman, Jurjen Kaper, Harold Basstra, Sam Dröge (zittend voor), Jan de Jong
(gehurkt, met zwarte muts), Chieljan Veen en Sander Eisinga
Op naar het NK veld
Op zaterdag 13 juni reizen we af naar Gorinchem, voor het NK veldvoetbal. Vorig jaar
kwamen we op het veld niet verder dan plek 9. Dat kan nu vast beter…. Gorinchem we
komen eraan!
NK in 2016 in Groningen
Ondertussen zijn de werkzaamheden voor de organisatie van het NK veld op 11 juni
2016 ook begonnen. Dat NK zal plaatsvinden op ons eigen sportpark Corpus den Hoorn
in Groningen. Het is maar dat je het vast weet…

Sportmasseur tot zomer op dinsdag aanwezig
Sportmasseur Peter Sulmann is tot de zomer tijdelijk niet op donderdag, maar op
dinsdagavond aanwezig bij onze vereniging. Dit in verband met stageverplichtingen van
Peter. Hij zal elke dinsdagavond van circa 19.30 - 21.45 uur gratis beschikbaar zijn voor
alle leden (trainend en niet-trainend).

10

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

WOZ-waarde te hoog
en betaalt
u te veel
belasting?
Samen halen
we terug waar
ú recht op heeft.

KOSTELOOS!
oz
SMS: w
r]
numme
is
u
[h
]
e
d
o
tc
s
[po
arde]
[woz-wa 0
0
2
r
naa 4
ar
of ga na

.nl

zwaarde

o
zwaarw
www.be

DeAftrap

Jaargang 35, nummer 1 (Maart 2015)

Nieuwjaarsinstuif in ongedwongen sfeer,
training valt in smaak
De informele nieuwjaarsinstuif op 3 januari is in een zeer gemoedelijke sfeer verlopen.
De 45 aanwezigen keken terug en vooral vooruit. Nieuw was dat er voorafgaand aan de
speech en snert kon worden getraind. Dat beviel! Daarna smaakte de snert, met dank
aan Roel Bellinga, weer erg goed. Voorzitter Robert van Dorst hamerde in zijn speech op
het stevig ingrijpen bij het overschrijden van de grenzen. Hij toonde zich zorgelijk over
ontwikkelingen binnen KNVB en COVS, maar was positief over onze vereniging.
Robert memoreerde in zijn terugblik onder andere het behalen van de Noordelijke
spelregeltitel door ons spelregelteam, de open brief over respect rond de Week van de
Scheidsrechter én de boeiende clubavond met Michael van Praag. De voorzitter stelde
trots te zijn op alle leden: ‘We hebben diverse leden die in top aan het arbitreren zijn,
zowel in het betaald voetbal als in de top van het amateurvoetbal. Maar ook zijn wij trots
op onze leden die een trapje lager hun partij op een uitstekende wijze mee draaien. Vaak
al jaren en even vaak met veel inzet en plezier!’

Over het thema respect zei de voorzitter het volgende: ‘In het kader van respect ben ik
bang dat we langzaam weer aan het afglijden zijn. Hoewel het in het noorden redelijk
meevalt, zijn er te veel incidenten. Ook wij hebben in de eerste helft van het seizoen in
een aantal gevallen leden moeten bijstaan of verenigingen moeten aanspreken over
bijvoorbeeld berichten op sites en twitter. Ik denk dat wij zelf onze grenzen moeten
stellen en als verenigingen niet mee willen werken tijdens een wedstrijd direct stevig
moeten ingrijpen. Volgens mij is dit de enige weg om verenigingen duidelijk te maken,
tot hier en niet verder.’

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Tot slot blikte de voorzitter vooruit: ‘In het komende jaar gaan wij van start met ons
videoproject. Een project waarin wij onze leden aan de hand van videobeelden duidelijk
willen maken wat in hun arbitrage goed gaat en wat verbeterd kan worden. Met dit
project hopen wij onze leden verder te helpen in hun arbitrage. Via de nieuwsbrief
zullen wij hier verder over communiceren. Daarnaast starten we in februari met een
pubquiz, maandelijks na de training. Op voetbalgebied zullen we dit jaar starten met de
organisatie van het NK veldvoetbal, dat in juni 2016 in Groningen door ons zal worden
georganiseerd.’
Het was derhalve een prima start van het nieuwe verenigingsjaar. Op de site is de
volledige toespraak van Robert van Dorst én een fotoreportage te zien. Ook op deze
pagina’s enkele foto’s van training en instuif.
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015
De vragen van ronde 3, 4 en 5 waren de afgelopen periode eenvoudiger dan die van de
eerste twee rondes. Zodoende werden er nu wel veel foutloze antwoorden ingestuurd.
Wellicht door de minder goede scores van de eerste rondes is het aantal inzendingen
van de antwoorden over ronde 3, 4 en 5 aan de magere kant gebleven. Het is leuker
als er meer mensen meedoen, dus een dringend verzoek om voortaan allemaal mee te
doen!
De tussenstand na ronde 5 laat zien dat er nog een flink aantal personen in de race is om
dit jaar kampioen te worden. Ronde 6 zal uiteindelijk de beslissing moeten brengen.
De antwoorden van ronde 3: 1-C, 2-C, 3-A, 4-D en 5-C
De antwoorden van ronde 4: 1-C, 2-A, 3-C, 4-C en 5-D
De antwoorden van ronde 5: 1-C, 2-B, 3-C, 4-C en 5-B
Na loting zijn de maandprijzen gewonnen door Ben Drosten uit Borger, Albert Oost uit
Buitenpost en Tonnie Westerloo uit Uithuizermeeden. Van harte!
Op www.covsgroningen.nl kun je alle vragen + antwoorden vinden, inclusief per
antwoord een korte toelichting.
Dan nu de vragen van ronde 6 (maart 2015):
1. Het spel is onderbroken geweest vanwege een blessure van een speler
van partij A. Er wordt hervat met een scheidsrechtersbal net binnen het
strafschopgebied van partij B. De spelers van partij B houden zich afzijdig,
omdat zij ervan uitgaan dat de bal op hun doelverdediger wordt teruggespeeld.
Nadat de bal de grond heeft geraakt, speelt een speler van partij A de bal met de
binnenkant van de voet circa 50 cm zijwaarts en trapt daarna de bal rechtstreeks
in het doel van de tegenstander. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen?
a.
De scheidsrechtersbal wordt opnieuw genomen, omdat de bal niet buiten het
strafschopgebied is geweest.
b.
De scheidsrechter kent een doelschop toe aan de verdedigende partij.
c.
De scheidsrechter kent een doelpunt toe aan de aanvallende partij en laat
hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt.
d.
De scheidsrechter kent een doelschop toe aan de verdedigende partij. Hij de toont
de aanvaller de gele kaart wegens onsportief gedrag
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2. De scheidsrechter onderbreekt het spel, nadat hij een verdediger het speelveld
zag verlaten en een wisselspeler die zich aan het warm lopen was een klap gaf.
Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?
a.
Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
nabij de zijlijn.
b.
Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije
schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
c.
Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
d.
Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop
wegens het slaan, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
3. De bal rol voor de dug-out over de zijlijn en het spel dient hervat te worden
met een inworp. Op dat moment gaat partij A wisselen. Bij het wisselen heeft
een speler van partij A met toestemming van de scheidsrechter het speelveld
verlaten. De invaller wil nu buiten het speelveld meteen de inworp nemen. Zal de
scheidsrechter dit toestaan?
a.
Ja, als de scheidsrechter toestemming heeft gegeven voor de spelerswissel.
b.
Ja, want de vervangen speler heeft het speelveld verlaten.
c.
Ja, als hij maar dichtbij de zijlijn staat, zodat de scheidsrechter kan zien dat hij de
invaller is.
d.
Nee, de wisselspeler moet eerst het speelveld betreden, omdat de wissel dan pas
definitief heeft plaatsgevonden.
4. Hoeveel spelers moeten er bij een scheidsrechtersbal aanwezig zijn?
a.
Er staat nergens beschreven hoeveel spelers er bij een scheidsrechtersbal aanwezig
moeten zijn. De scheidsrechter zal de bal gewoon laten vallen, ook al is er geen
enkele speler bij aanwezig.
b.
Er moet van ieder team tenminste 1 speler aanwezig zijn.
c.
Er moet tenminste 1 speler bij aanwezig zijn.
d.
Er moeten 2 spelers bij aanwezig zijn.
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KEUKENMONTAGE
INTERIEURBOUW
WONING - PROJECT STOFFERING
Zwagemaker MTI
Ter Steeghe Ring 89
3331 LX Zwijndrecht
Tel : 078-6128778
Fax : 078-6126393
Mobiel : 06-51350405
info@zwagemakerinterieurbouw.nl

debiteurenbeheer en incasso

Molenweg 5
9781 GL Bedum
050 820 09 39
06 44 62 71 73

info@rdeni.nl
www.rdeni.nl

Een nieuw professioneel makelaarskantoor gevestigd in het centrum
van Bedum. Sterk verbonden met het Groninger Hogeland en al ruim
15 jaar ervaring in de woningmakelaardij, zowel in de stad Groningen
als in de regio. Een ﬂexibel kantoor met korte lijnen en een klantgerichte werkwijze waarbij u zich prettig zult voelen. Een nuchtere
no-nonsens mentaliteit, deskundig, helder en eerlijk advies, maar
bovenal persoonlijk contact; daar sta ik voor!

050 820 09 35 - www.chrisslagermakelaardij.nl
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5. Een wisselspeler komt een reeds uitgevallen teamgenoot vervangen. Bij een
aanval op zijn doel loopt hij zonder toestemming van de scheidsrechter het veld
op en brengt in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander op onvoorzichtige
wijze ten val. Wat beslist de scheidsrechter?
a.
Strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. De wisselspeler
hoeft het speelveld niet te verlaten.
b. Strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. De wisselspeler
moet het speelveld verlaten en de wissel volgens de juiste procedure uitvoeren.
c.
Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was en een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart. De wisselspeler hoeft het speelveld niet te verlaten.
d. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was en een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart. De wisselspeler moet het speelveld verlaten en de wissel
volgens de juiste procedure uitvoeren.
De antwoorden kun je via www.covsgroningen.nl inzenden, maar per mail kan ook:
klaassmithuq@gmail.com. Of stuur ze per post naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS
Usquert. De uiterste datum van inzenden van de antwoorden van ronde 6 is 17 maart
2015. Succes!
Klaas Smith

21 mei afscheid Roel Bellinga,28 mei etentje trainingsgroep
Het eind 2014 uitgestelde afscheid van trainer Roel Bellinga zal nu donderdag 21 mei na
de training plaatsvinden in het GRC-clubhuis. We staan dan stil bij het afscheid van een
bevlogen, enthousiast en kundig trainer. Tot die tijd zal Roel nog een aantal trainingen
verzorgen. 21 mei is tevens de laatste training van dit seizoen. We hervatten daarna weer
met de zomertrainingen in juli.
Op donderdag 28 mei zal de trainingsgroep het seizoen traditioneel afsluiten met een
gezellig etentje. Nadere info daarover volgt later.

Roel Bellinga
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Technisch weekeinde Ameland stormachtig en gemoedelijk
Het was alweer voor de zeventiende keer in successie en opnieuw kan worden
teruggekeken op een zeer gezellig, intensief en geslaagd technisch weekeinde op
waddeneiland Ameland. Van 9-11 januari genoten ruim veertig deelnemers volop
van de gemoedelijke sfeer, de gastvrije ontvangst in het huiselijke hotel Ameland,
de voortreffelijke maaltijden, de prima trainingen, de intensieve mountainbiketocht,
de lekkere wandelingen, de nuttige en vermakelijke sport- en spelregelquiz (inclusief
pubquiz) en de prachtige natuur. Organisatie en hotel Ameland, dank jullie wel!
Stevige storm
Het was dus nogal een stormachtig weekeinde. Letterlijk, want de wind raasde over
de zee en het eiland. De heenreis duurde daardoor veel langer, waardoor we met
een uur vertraging in het hotel arriveerden. De kade bij aankomst stond deels onder
water, een indrukwekkend gezicht. Net als later de zee die tot direct onder de duinen
was gekomen. Trainen op het strand zat er dit weekeinde niet in. Ook de geplande
fietstochten op vrijdag en zondag werden geschrapt.

Theo Kok
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Ondernemers
Rondom de Bruggen
De Gele Klap
De Gele Klap, uw adres voor:
Financiële Zorgverlening

Molenweg 5 - Bedum - 050 - 3011558

www.medemaadministratie.nl

• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Evenemententickets
• Drop- en zoetwaren
• Agenda's
• Boeken

• Lektuur
• Wenskaarten
• Kalenders
• Lotto / Toto / Krasloten
• Ticket-box
• Postcodeloterij

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

www.dijkvastgoed.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b

Dansschool
Marijke

9781 GK Bedum
tel: 050-3010375

Boterdiep Z.Z. 27 • 9781 GP Bedum
06-21394203

www.dansschoolmarijke.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 13 775

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 16 153

www.kinderopvangpaddington.nl

www.dijkvastgoed.nl

'Opvallend Natuurlijk'
Molenweg 22 • 9781 GM Bedum
T 050 - 30 16 153

c

Molenweg 20
9781 GM Bedum
tel.: 050-3010233
E-mail: bladzij20@bladzij20.nl
www.bladzij20.nl

Openingstijden:
Do. 13.00-18.00
Vr. 13.00-21.00
Zat. 10.00-17.00
En op afspraak.

www.chrisslagermakelaardij.nl

Partyservice Catering

Molenweg 18
9781 GM Bedum
050-3640828
styleachterover@hotmail.com
Behandeling uitsluitend op afspraak

Stiekema
Molenweg 7, 9781 GL Bedum, T 050-3012291

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

Ontwerp en opmaak van o.a.
Advertenties - Huisstijl - Nieuwsbrief - Magazine - Website
Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79

www.opti maal desi gn.nl

www.dijkvastgoed.nl

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616
info@zijlschilderwerken.nl
www.zijlschilderwerken.nl

GARAGE HOMAN
reparatie en verkoop
alle merken
APK Keuringen • Taxaties
Specialist Alfa Romeo • Reparaties & Schade
Bandenservice • Aircoservice

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS
SCHOOLSTRAAT 4A BEDUM

050 501 43 34 WWW.KESH.NL

Boterdiep Z.Z. 38, 9781 GP Bedum
Tel. 050 - 301 3758

Molenweg 13-14 - 9781 GM Bedum
T 050 30 12 379

OptimaalDesign-2014

Molenweg 1 9781 GL Bedum
050-3012382

www.haan-bedum.nl

De specialist in
voordelig drukwerk!

Drukkerij, BoekplusKantoorboekhandel
HaaninBedum
Stationsweg 29, 9781 CG Bedum - T (050) 3012271
E info@haan-bedum.nl
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Wouter Horst de slimste
De rest van het programma kon echter gewoon doorgaan. Zo verzorgden Klaas Smith,
Henk Steenhuis en Marc van der Haak de sport- en spelregelquiz en pubquiz. Allerlei
soorten vragen werden op de groep afgevuurd. Het leidde tot gefronste gezichten, de
nodige hilariteit en soms een blik van herkenning. Na drie dagen mocht Wouter Horst
zich de winnaar (van een fles drank) noemen. Hij bleef Gertjan Lania, Auke van der Horn,
Marco Oosting en Marcel Bellinga net voor.
Rennen, wandelen en fietsen
Uiteraard werd er ook getraind. En fanatiek zelfs, onder leiding van Bert, Alfons en Henk
werden de duinen en het bos goed benut. Met enkele pittige beklimmingen en een
drassige/zanderige ondergrond waren het intensieve sessies. Verdeeld over drie dagen
werd er ruim dertig kilometer afgelegd. Niet-trainende leden maakten een wandeling,
terwijl onder leiding van Jan van Os en de fietsclub Ameland op zaterdagmiddag een
stevige mountainbiketocht werd gefietst.
Ook de inwendige mens werd niet vergeten. De prima maaltijden werden met een
lekkere borrel genuttigd. En een aantal deelnemers bezocht op zaterdagavond het
dorp nog even (of iets langer…). Kortom, een zeer geslaagd weekeinde!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Tot volgend jaar…
Op www.covsgroningen.nl staat een verslag per dag en is een uitgebreide fotoreportage
te vinden, met dank aan Wouter. Ameland, graag tot volgend jaar…
Volgend jaar ook mee? Ga alvast sparen…
Wil je in 2016 mee naar Ameland voor het 18e technische weekeinde? Maar is het
inschrijfgeld van tussen de 160 – 175 euro teveel om ineens te kunnen ophoesten? Ga
dan nu sparen en leg maandelijks een bedrag op zij. Je kunt dat ook via de vereniging
doen. Meedoen aan het sparen is nog geen aanmelding. Je kunt er dus in het najaar nog
onderuit. Je krijgt het gespaarde bedrag dan gewoon teruggestort. Het programma en
de hoogte van het inschrijfgeld worden in het najaar bekendgemaakt. Aanmelden voor
het sparen kan nu via www.covsgroningen.nl.
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Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 23 maart
Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt het bestuur rekening en
verantwoording over het gevoerde beleid af, worden de beleidsvoornemens uit de
doeken gedaan en wordt een aantal leden in het zonnetje gezet. De Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering is maandag 23 maart 2015, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis,
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Ontvangst vanaf 19.30 uur.
De agenda:
01.

Opening door de voorzitter R.F. van Dorst

02.

Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03.

vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 3 maart 2014 door Evert IJspeert
Notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl, of vraag ze per mail op via
covsgroningen@gmail.com

04.

Jaarverslag 2014 van secretaris Marcel Bellinga
Zie hiervoor elders in dit blad of kijk op www.covsgroningen.nl.

05.

Jaarverslag 2014 van penningmeester Marcel Boekholt
Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar
aanvragen bij de penningmeester. Op 23 maart ligt het ter inzage. Eventuele vragen
uiterlijk vijf dagen voor de vergadering schriftelijk indienen: postbus 6039, 9702 HA
Groningen of covsgroningen@gmail.com.

06.

Verslag van de kascommissie

07.

Goedkeuring en decharge voor het bestuur

08.

Vaststellen begroting 2015 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)

09.

Vaststellen contributie 2016
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016 voor actieve leden met één euro te
verhogen en vast te stellen op 49 euro, en voor niet-actieve leden op 43 euro.

10.

Vaststellen minimum donaties 2016
Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2016 ongewijzigd vast te stellen op 25
euro voor verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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11.

Bestuursbeleid

12.

Eventuele royementen

13.

Bestuursverkiezingen
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper,
Jannes Mulder en Marc van der Haak. (Tegen-) kandidaten kunnen tot zeven dagen
voor aanvang van de vergadering worden ingediend. Deze kandidaatstelling
dient aangetekend te worden gezonden aan de secretaris. Kandidaten dienen
zich schriftelijk bereid te verklaren een eventuele benoeming te aanvaarden.
Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te worden gesteund door minimaal 25
stemgerechtigde leden.

14.

Benoeming leden diverse commissies
Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:
- technische commissie: Alfons de Graaf, Bert Kamstra, Henk Steenhuis (allen
trainers),Marc van der Haak, Marcel Boekholt (allen technisch weekeinde) en Marije
Deuring (voetbalzaken)
- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen, Wouter
Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak
- commerciële commissie: Henk Steenhuis
- kascommissie: Ate Jongeling, Bert Volders, vacature, twee reserves (vacatures)
Het bestuur stelt voor de ontspanningscommissie tot nader orde op te heffen.
Het bestuur stelt voor de redactiecommissie om te vormen tot
communicatiecommissie. Deze commissie zal zich bezighouden met De Aftrap,
covsgroningen.nl en onze activiteiten op social media.
Aftredend zijn Jannes Mulder (ontspanningscommissie en technische commissie),
Roel Bellinga, Sam Dröge (technische commissie) en de leden van de kascommissie
(Roel Visscher, Felix Nordhauzen en Garbrand Nienhuis).

15.

Huldeblijken

16.

Rondvraag

17.

Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris
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Huid-, Hand- en voetverzorgingspraktijk

JUULKESTEENHUIS
Speenkruid 26, 9781 WB Bedum - T 06-46184411
voetverzorgingbedum@gmail.com

Nr.
304520

Nr. 7496

www.huidhandenvoeten.nl
Verbouwingen
Onderhoud
Renovatie
Interieurbouw
Nieuwbouw
Deuren, sloten en kozijnen
Verzekeringswerk
Overige werkzaamheden
info@gertzijlstra.nl | 06 18 424 116

Gildeslager Teerling
De Vlijt 10b | Bedum
050-3014018
www.slagerijteerling.nl

www.gertzijlstra.nl

Uw ondergoed specialist!

SPORTSWEAR SINCE 1900
* Tuinaanleg
* Onderhoud
* Renovatie
J.S. van Bruggen

* Bestrating
Tel. 0592 - 613 509
Mob. 06 - 15142762
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Algemeen jaarverslag 2014
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
Het verenigingsjaar 2014 kan worden gekarakteriseerd met de woorden consolideren,
ontwikkelen en toekomstgericht. We hebben waar mogelijk en nodig onze
gewaardeerde werkzaamheden en activiteiten voortgezet én hebben tegelijk met
oog op de toekomst diverse zaken ontwikkeld. En dus roeren we ons in 2014 opnieuw
over het onderwerp ‘respect’, organiseren we activiteiten als het technisch weekeinde,
de trainingen en de reanimatietraining én zijn we waar nodig als begeleider en
belangenbehartiger op pad. Met oog op de toekomst gaat veel (overleg) tijd in de
vernieuwing van het sportpark zitten, wordt gestart met het vernieuwen van onze
website en volgen drie leden met succes de trainerscursus. 2014 is ook het jaar van
de Noordelijke spelregeltitel voor ons spelregelteam, de geslaagde clubavond met
bondsvoorzitter Michael van Praag, de derde plaats op het NK zaalvoetbal, onze open
brief over respect en de vernieuwing van clubblad De Aftrap. 2014 in vogelvlucht!
Bestuurssamenstelling
Het bestuur blijft in 2014 ongewijzigd. Na de jaarvergadering van 3 maart ziet het er 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 (lid sinds 1997, penningmeester 2010-2012)
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).
Samenstelling commissies
De commissies zijn na de jaarvergadering in april als volgt samengesteld:
ontspanningscommissie: Jannes Mulder
technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis en Roel Bellinga (trainers),
Jannes Mulder (algemeen), Sam Dröge, Marc van der Haak en Marcel Boekholt
(allen technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken);
redactiecommissie: Marcel Bellinga en Bert Kamstra
commerciële commissie: Henk Steenhuis
kascommissie: Roel Visscher, Felix Nordhauzen, Garbrand Nienhuis en reserves Ate
Jongeling en Bert Volders.
Michael van Praag tijdens clubavond: ‘je moet respect geven!’
Op maandag 20 november is KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag te gast bij onze
vereniging. Voor ruim 120 belangstellenden verzorgt hij een boeiend en openhartig
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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betoog. Hij geeft zijn visie over de arbitrage in Nederland (‘die is prima’), geeft aan voor
de inzet van technische hulpmiddelen te zijn en schetst de maatregelen op gebied
van meer respect en fair play. Daarover zegt hij onder andere ‘dat je respect moet
geven,’ zodat de kans dat je het terugkrijgt groter is. Een opmerking dat hij verwacht
dat er in Nederland binnen twee jaar een experiment start met de inzet van een
videoscheidsrechter, wordt daags na de clubavond door alle media opgepikt. Een heuse
primeur!

Michael van Praag

Fair play prijs voor ZFC Zuidlaren
Tijdens de clubavond met Van Praag reiken we de fair play prijs 2013-2014 uit aan ZFC
Zuidlaren. Ze blijken ook bij de COVS-groepen Veendam en Centraal Drenthe deze prijs
te hebben gewonnen. In het districtsklassement staan de sportieve Drenten op plek 2.
In de ranking van onze bijna donateur-voetbalverenigingen staan ze eerste, net voor
Lycurgus en Zuidhorn. ZFC toont zich terecht trots op de prijs, die in ontvangst wordt
genomen door twee jeugdige leden.
‘We zijn er nog lang niet!’
Aan het begin van de ‘week van de Scheidsrechter’ in oktober lanceren we een open
brief aan voetbalverenigingen en voetballiefhebbers. Onder de kop ‘we zijn er nog
lang niet’ staan we stil bij de positieve ontwikkelingen op het gebied van respect
en fair play sinds het tragische incident in Almere. We schetsen ook de punten die
nog verder verbeterd moeten worden. We roepen op tot bezinning. Een citaat uit
de brief: ‘De Week van de Scheidsrechter 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!’
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De oproep wordt door andere scheidsrechtersverenigingen overgenomen, wordt door
diverse voetbalverenigingen onder leden verspreid en krijgt ook aandacht in de media.
Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif: meer waarnemers in B-categorie
Ook op andere momenten in het jaar vragen we aandacht voor het onderwerp ‘respect’.
Zo pleit voorzitter Robert van Dorst tijdens een ongedwongen nieuwjaarsinstuif op 4
januari voor de inzet van meer waarnemers in de B-categorie, om zo clubs te dwingen
meer maatregelen te treffen ter bevordering van respect en fair play. De instuif wordt
bezocht door ruim veertig leden.
Amateurconvenant FC Groningen
Ook in 2014 is onze vereniging aangesloten bij het amateurconvenant van FC Groningen.
Convenantpartners kunnen profiteren van aanbiedingen van de FC, maar daarnaast
staat uitwisselen van ervaringen en kennisdeling centraal. Zo zijn we aanwezig bij
een sportmedische avond en bij de door de FC en KNVB gezamenlijk georganiseerde
‘technische’ avond op 29 september. Daar onder andere aandacht voor respect en fair
play. In de jaarlijkse presentatiegids van het convenant wordt ook onze vereniging voor
het voetlicht gebracht. Het eerste exemplaar van de gids wordt door FC Groningen –
directeur Hans Nijland aan onze bestuursleden Marc van der Haak en Martin Schipper
uitgereikt. Een leuk gebaar!
Goed voorbeeld doet volgen?
Op diverse momenten spreken we voetbalverenigingen aan op bijvoorbeeld
ongenuanceerde berichten op de clubsites. We besteden ook aandacht aan
de goede voorbeelden. Zo zijn we aanwezig bij de uitreiking van het ARAG
scheidsrechterscertificaat aan voetbalvereniging Gorecht, op 14 november. We prijzen
de club en bieden een wedstrijdbal aan. We noemen Gorecht een goed voorbeeld en
spreken de hoop uit dat andere clubs zullen volgen.

Namens Gorecht neemt
Martin Schipper (rechts)
een wedstrijdbal in ontvangst
van Marcel Bellinga
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Goede spelregelkennis als basis
Een goede spelregelkennis kan bijdragen tot meer begrip en respect op de velden,
zo is de heersende gedachte. Wij dragen daar ook in 2014 graag aan bij. Zo verzorgen
we bij diverse verenigingen een instructieavond. Klaas Smith gaat een aantal keren
op pad, net als portefeuillehouder Marc van der Haak, die met moderne middelen
verenigingsscheidsrechters van Geel Geel bijspijkert. Sam Dröge en Marije Deuring
helpen de B-junioren van FC Groningen zich voor te bereiden op het halen van het
KNVB-spelregelbewijs.
Noordelijke spelregeltitel voor Marc, Victor en Sam!
Ons eigen spelregelteam verovert 25 april in Wildervank de Noordelijke spelregeltitel
voor scheidsrechtersverenigingen. In een spannende finale wordt het de afgelopen
jaren heersende team van COVS Drachten met één punt verschil verslagen. Centraal
Drenthe eindigt als derde. Het Groninger team wordt gevormd door Sam Dröge, Marc
van der Haak en Victor Ris, terwijl Evert IJspeert als coach fungeert. Individueel is er
opnieuw winst voor Sam Dröge, voor de derde achtereenvolgende keer. Dank is hierbij
ook op zijn plaats voor Klaas Smith, die het team op weg naar de Noordelijke finale
intensief traint.
Als Noordelijk kampioen doet Groningen en Omstreken op 31 mei in Rijkevoort mee
aan het NK spelregels. Marije vervangt Marc en samen met Victor en Sam eindigt het
team als zesde. De onderlinge verschillen tussen de nummers 3 tot en met 8 zijn klein.
Schagen/Den Helder wordt kampioen. Individueel wordt Sam tiende. De zaalprijs is voor
reserve Cindy Suurd. Klaas Smith is één van de juryleden.

Het spelregelteam verovert de Noordelijke titel en mag meedoen aan het NK. Op de foto v.l.n.r.
Victor Ris, Cindy Suurd, Marije Deuring, Evert IJspeert, Sam Dröge en supporter Gert-Jan Ris
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Bert Volders wint Johan Roeders spelregelkampioenschap
Bert Volders krijgt tijdens de jaarvergadering op 3 maart de Johan Roedersbokaal als
winnaar van het spelregelkampioenschap 2013-2014. Hij maakt in zes rondes van vijf
spelregelvragen slechts één fout. Noordelijk spelregelkampioen Sam Dröge eindigt
met twee fouten op de tweede plaats. Daarachter eindigen Auke van der Horn, Henk
Steenhuis, Ger Rijskamp en Albert Oost op een gedeelde derde plaats. In het klassement
voor leden en donateurs doen in totaal 32 personen mee. In de categorie niet-leden is
de winst voor Willy Timmers uit Kaatsheuvel. Klaas Smith zorgt als vanouds voor deze
leerzame spelregelrubriek in De Aftrap en op de site.
Robert van Dorst lid van verdienste
45 leden en genodigden zijn 3 maart aanwezig bij de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Ze roepen Robert van Dorst uit tot lid van verdienste. Robert is al 20
jaar voorzitter en 24 jaar bestuurslid en als bindende factor actief voor de vereniging.
COVS Nederland doet ook een duit in het zakje, want uit handen van districtsvoorzitter
Jan Ensing ontvangt Robert eveneens de gouden speld van de COVS. Marcel Bellinga
krijgt de speld behorende bij het 25-jarig lidmaatschap. Ook 25 jaar lid zijn de afwezigen
Arie Brink en Jan Swart. Bob Kempinga (gestopt als scheidsrechter) en Henk Steenhuis
(die na zestien jaar stopt met de organisatie van het technisch weekeinde) worden ook
in de bloemen gezet.
In zijn openingsspeech pleit Robert opnieuw voor meer aandacht voor de B-categorie,
omdat daar veel van de excessen plaatsvinden. Hij spreekt zijn zorgen uit over de
organisatorische ontwikkelingen binnen de KNVB. Het bestuur toont zich ambitieus
en wil in gesprek gaan met voetbalverenigingen, een rol gaan spelen in het opleiden
van scheidsrechters en staat de inzet van moderne middelen voor. Genodigden als Jan
Kemkers van COVS Nederland en Jan Hooge van KNVB Noord spreken lovende woorden
en noemen Groningen en Omstreken een voorbeeldvereniging.

De tijdens de
jaarvergadering
gehuldigde leden
bijeen, staand v.l.n.r.
Robert van Dorst en
Henk Steenhuis en
gehurkt Bert Volders,
Marcel Bellinga en
Bob Kempinga
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Bouwen aan de toekomst
Binnen de COVS wordt op meerdere fronten nagedacht over de toekomst. Een landelijke
werkgroep denkt na over de gewenste organisatiestructuur en vraagt de afzonderlijke
scheidsrechtersverenigingen hun visie. Wij schetsen een structuur waarbij de landelijke
organisatie de lidverenigingen moet faciliteren en die verenigingen de basis vormen.
De districtslaag kan worden geschrapt indien het aantal verenigingen kleiner wordt.
En dat is in onze ogen onontkoombaar. Fusie-initiatieven van de kleinere COVSverenigingen juichen wij dan ook toe. Tijdens diverse vergaderingen brengen we ons
standpunt naar voren.
Met zowel COVS Noord, COVS Veendam als COVS Oost Groningen zijn de contacten
goed. We zijn aanwezig bij het afscheid van Piet Plant als voorzitter van Oost Groningen
en danken hem voor de prettige samenwerking.
Samenwerking KNVB in beweging
De samenwerking met de KNVB is ‘in beweging’, mede door de structuurwijziging van
de voetbalbond en de naderende sluiting van het districtskantoor in Heerenveen. We
spreken daar op verschillende momenten in 2014 onze zorgen over uit. De financiële
problemen bij de KNVB beperken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor opleiden van
scheidsrechters en dat is een kwalijke zaak. Ook nieuwe eisen voor rapporteurs lijken
onbedoelde neveneffecten te hebben. We trekken aan de bel. Onze noodkreet vindt
gehoor, maar concrete oplossingen zijn er niet meteen. We zien dat er in toenemende
mate een beroep op de COVS wordt gedaan, terwijl we beleidsmatig steeds meer buiten
worden gesloten. Het serviceteam Groningen van de KNVB komt langs en vanuit Zeist
komt de beleidsmedewerker scheidsrechterszaken zijn licht bij ons opsteken. Prima
initiatieven om samen te blijven werken aan de belangen van de voetbalarbitrage.
Sportpark Corpus den Hoorn volledig op de kop
Veel tijd gaat in 2014 zitten in overleg met de gemeente Groningen en de andere
‘bewoners’ van sportpark Corpus den Hoorn. De komst van FC Groningen en de
daarbij horende realisatie van een trainingscomplex op het sportpark is voer voor
overleg en discussie. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Zo is een gezamenlijke brief
van de verenigingen richting gemeenteraad nodig om alle neuzen dezelfde kant op
te krijgen. Uiteindelijk lukt dat en wordt medio mei gestart met de werkzaamheden.
Tot eind juni is het sportpark daardoor gesloten, maar het resultaat mag er zijn: twee
nieuwe multifunctionele kunstgrasvelden, de vernieuwing van de twee bestaande
kunstgrasvelden, realisatie van nieuwe kleedkamers en het verbeteren van bestaande
kleedkamers. Drie nieuwe velden exclusief voor FC Groningen worden ook aangelegd.
Ondertussen wordt gekeken naar het vervangen of vernieuwen van enkele verouderde
clubaccommodaties en het beheer van het sportpark. In het overleg over de
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Het sportpark wordt in 2014
volledig gerenoveerd

trainingstijden is het ondanks meer capaciteit passen en meten. Wij kunnen tevreden
zijn, als we op twee avonden een blok van vijf kwartier kunnen reserveren, op nieuwe
kunstgrasvelden.
Optimale trainingsfaciliteiten
Met de renovatie van het sportpark in aantocht, vragen we leden in het voorjaar via
een enquête naar de gewenste trainingsfaciliteiten. De respondenten geven aan
het liefst langer dan een uur te trainen, te gaan voor kunstgras en voor 20.00 uur
als aanvangstijd. Aandachtspunten zijn meer afstemming tussen de trainers en de
kleedkamervoorziening. Aan alle wensen en aandachtspunten kan in de het najaar van
2014 al worden voldaan. Daarmee zijn de trainingsfaciliteiten voor onze vereniging
optimaal.
Trainerscursus te gast in Groningen
In het najaar organiseert COVS Noord een opleiding tot trainer voor COVS-verenigingen.
De tien cursisten uit Noord-Nederland en docent Jeroen Sanders zijn zeven avonden te
gast in Groningen, waar onze trainingsgroep als dankbaar ‘oefenobject’ fungeert. Alfons
de Graaf, Henk Steenhuis en Bert Kamstra behalen het diploma en zullen de nieuwe
trainersstaf vormen. Bob Kempinga begint wel aan de cursus, maar haakt in verband met
andere drukke werkzaamheden af.
Deelname trainingen stabiel
De deelname aan de trainingen is in 2014 redelijk stabiel. Alleen de zomertrainingen
worden, wellicht onder invloed van de renovatie van het sportpark, behoorlijk minder
bezocht. De acht zomertrainingen op de donderdagen in juli en augustus trekken
gemiddeld ruim 11 deelnemers, tegenover bijna 20 in 2013. Op dinsdag een lichte
stijging: 10,6 deelnemers gemiddeld, waar dat in 2013 nog op 9,7 stokte.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Op donderdagavond trekken de trainingen gemiddeld 19.41 leden, vergelijkbaar met de
20,17 in 2013.
In totaal worden in 2014 72 trainingen georganiseerd. Roel Bellinga staat 33 keer voor
de groep. Op 18 december verzorgt hij voor het laatst regulier de training. In 2015
volgt zijn ‘officiële’ afscheid. Henk Steenhuis is in 2014 16 keer trainer, Bert Kamstra 13
keer en Alfons de Graaf 5 keer. Cursisten van de trainerscursus oefenen 5 keer op de
trainingsgroep.
35 mannen en vrouwen sluiten het trainingsseizoen op 22 mei af met een lekker warm
en koud buffet in hotel Aduard. Op initiatief van Marije Deuring en Marja Wardenier
krijgt Bert Kamstra een ‘aanmoedigingsprijs’, omdat hij ondanks de nodige medische
problemen veelvuldig op het trainingsveld te vinden is.

Sportmasseur gewaardeerde service
De gratis beschikbaarheid van sportmasseur Peter Sulmann op de donderdagavonden
wordt in 2014 gecontinueerd. De service wordt gewaardeerd en er wordt dan ook
veelvuldig gebruik van zijn diensten gemaakt. Ook niet-trainende leden weten hem
steeds beter te vinden.
Samenwerking fysiosportief geruisloos voortgezet
Ook de sportmedische samenwerking met fysiosportief wordt in 2014 voortgezet.
Dat gebeurt redelijk geruisloos. Leden kunnen gebruik maken van het gratis
blessurespreekuur en krijgen korting bij gebruik van de sportzaal.
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Elf deelnemers reanimatietraining
Onder het motto ‘elke seconde telt’ organiseert de vereniging op 3 februari de
inmiddels traditionele reanimatietraining. Elf deelnemers halen het certificaat, na een
praktijkgerichte en leerzame avond van docent Wim Grimberg.
Technisch weekeinde: meer keuzevrijheid
Het zestiende technisch weekeinde op Ameland brengt zo’n veertig leden naar het
mooie waddeneiland. In vergelijking met voorgaande jaren hebben de deelnemers
wat meer keuzevrijheid. Zo kan men kiezen voor paintballen, de film ‘kill the referee’
en een tocht per mountainbike. Uiteraard wordt er volop getraind, is er aandacht voor
spelregels en wordt een sportquiz gehouden. In hotel Ameland is alles opnieuw prima
voor elkaar. Henk Steenhuis geeft aan te willen stoppen met de organisatie. Sam Dröge,
Marc van der Haak en Marcel Boekholt nemen het over.

Nieuw onderdeel van het Sportweekend Ameland is in 2014
de mogelijkheid te paintballen

Seniorensoos kent vaste kern
De oudere leden komen maandelijks op maandagmiddag bijeen in het GRC-clubhuis. De
seniorensoos is inmiddels een begrip binnen de vereniging en kent een vaste kern van
10-15 bezoekers. In mei wordt het ‘seizoen’ afgesloten met een lunch in wokrestaurant
Stadspark. Jan Niko de Boer en Garbrand Nienhuis trekken de kar.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Het zaalteam verovert op het NK de derde plaats
REF United derde op NK zaalvoetbal
Onze voetballende leden zijn in 2014 actief in de zaal en op het veld. In de zaal met
het nodige succes, want op het NK voor COVS-teams in Leek wordt 18 januari de
derde plaats behaald. Zonder te verliezen, want in de halve finales buigen ze pas
na strafschoppen voor de latere kampioen Boxmeer. Het team heeft een gedegen
voorbereiding gehad, met trainingen, een oefenduel tegen ONR zaal 3 en een
personeelstoernooi van de universiteit. Daar wordt het team tweede. Op het veld
minder sportief succes, want op het NK veld in Hellendoorn op 14 juni wordt het team
slechts negende. De trainingen en een oefenduel tegen COVS Drachten ten spijt.
Marije Deuring is de grote motor achter alle activiteiten. Eind 2014 krijgen we oude
wedstrijdtenues van FC Groningen aangeboden voor het team, zodat we er in de
toekomst passend bijlopen.
Commerciële commissie actief
De commerciële commissie is ook in 2014 zeer actief. Cluborgaan De Aftrap telt tal van
adverteerders en daarnaast worden ook prima relaties met sponsors onderhouden.
De commissie organiseert ook weer een WK-poule, die een aardig bedrag voor de
verenigingskas én voor winnaar Michel Bomhof oplevert.
De 50 euroclub verliest één lid en telt 31 december 2014 negentien sympathisanten.
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De Aftrap voor het eerst volledig in kleur
Waar veel andere verenigingen en bedrijven hun gedrukte magazines afschaffen, blijven
wij ons cluborgaan De Aftrap in 2014 juist vernieuwen. Het blad verschijnt opnieuw
viermaal per jaar in een oplage van zo’n vierhonderd stuks per nummer. Het blad wordt
verspreid onder leden, donateurs, voetbalverenigingen en relaties. Nieuw is dat het
blad volledig in kleur verschijnt en dat de foto op de omslag per keer kan verschillen.
Marcel Bellinga tekent voor de redactie, terwijl Bert Kamstra de organisatie erom heen
voor zijn rekening neemt. Haan drukkerij in Bedum verzorgt vormgeving en drukwerk,
met daarbij alle lof voor Marc Hut. Klaas Smith, Paul Lips en Theo Kok verzorgen vaste
bijdragen, terwijl onder andere Wouter Horst, Richard Meints, Ger Rijskamp en Marc van
der Haak veel foto’s leveren.
Website steeds belangrijker
Naast De Aftrap wordt de website www.covsgroningen.nl steeds belangrijker voor de
communicatie van de vereniging, zeker in combinatie met de eigen facebookpagina en
het twitteraccount. In 2014 bezoeken 11.653 mensen onze website. Per bezoek bekijken
ze gemiddeld 2,49 pagina. In totaal zijn ze goed voor 62.047 paginaweergaven. Ruim 45
procent van de bezoekers komt terug. Op 14 mei, 6 juni, en 2 december wordt de site het
drukst bezocht.
Naast de site maken we gebruik van de facebookpagina facebook.com/covsgroningen
en twitteren we als @COVSGroningen. De voetbalactiviteiten van REF United zijn onder
die naam apart op facebook actief.
Negenmaal brengen we een digitale nieuwsbrief met actuele berichten uit.
Marcel Bellinga beheert de website, terwijl hij samen met Evert IJspeert ook de
facebookpagina en het twitteraccount voor zijn rekening neemt. Marije Deuring is
verantwoordelijk voor de facebookpagina van REF United. In het najaar starten Marc
van der Haak, Evert IJspeert, Freek Vandeursen, Wouter Horst en Marcel Bellinga met
de plannen om de website zowel qua inhoud als opmaak op te frissen. Ook het beheer
wordt dan bij meerdere personen belegd.
Aantal leden met één gedaald
Het aantal leden daalt met één. Op 31 december 2014 zijn 202 leden lid. Daarmee zijn we
de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland. Zestien nieuwe leden kunnen we
begroeten, maar zeventien bedanken. Redenen voor opzegging zijn vooral het stoppen
als scheidsrechter en verhuizing.
Het aantal individuele donateurs daalt. Vier nieuwe donateurs schrijven we in, terwijl
dertien er opzeggen. Op 31 december 2014 tellen we nog 47 donateurs. Het aantal
donateurverenigingen blijft met 86 precies gelijk.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Sportief succes leden
Tal van leden beleven een sportief succesvol jaar. Zo promoveert Siemen Mulder naar
het betaalde voetbal. Bovendien maakt hij op 6 december met Cambuur Leeuwarden –
NAC Breda zijn eredivisiedebuut. Chris van der Velden maakt als assistent-scheidsrechter
zijn debuut in de eerste divisie (24 januari bij FC Emmen - Telstar) en promoveert naar
de masterclass betaald voetbal. Dat laatste doet ook Richard Meints. Daarnaast zijn
Jochem Kamphuis (als scheidsrechter) en de assistent-scheidsrechters Arie Brink, Richard
Brondijk, Freek Vandeursen, Frans Ozinga en Nick Stuifzand op het hoogste niveau
actief.
Binnen het amateurvoetbal promoveren Sam Dröge en Christian Mulder naar de
landelijke lijst (topklasse). Christian mag op 16 augustus het duel Spakenburg – ASWH
fluiten, om de supercup bij de amateurs. Eerder al, op 24 mei, fluit Frank de Winter het
beslissingsduel om de zaterdagtitel in de topklasse, tussen Spakenburg en GVVV. Henk
Mulder, Kees Brondijk en Dennis Brondijk leiden Be Quick 1887 2 – Westlandia 2, om het
Nederlands kampioenschap bij de reserveteams.
Rutger Werkhoven promoveert naar groep 1. Er is ook promotie voor Jan de Jong, Nick
Alberts, Marije Deuring, Jan-Willem Bouw, Simon Jager, Jurgen Geertsma, Frits van Hell,
Sander Eisinga, Marco Oosting, Nadia Stevanova, Harold Basstra, Wouter Bouw, Joop
van Leeuwen, Robert Jager, Charles de Preter, Derk Hofman, Florian van Ginkel, Bob
Brinkhuizen, Koen van der Laan, Wesam Alassadi, William Beukema, Aron Tepper, Bryan
Huizinga, Ralph Krijgsheld, Paul Lips, Marc van der Haak en de donateurs Henk de Vries
en Rik Berends.

Kees Brondijk,
Henk Mulder en
Dennis Brondijk na
het duel Be Quick 2 Westlandia 2
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Henk Krans en John ten Cate ‘scheidsrechter van verdienste’
Henk Krans ( op 18 februari) en John ten Cate (op 20 november) worden door de KNVB
onderscheiden met de titel ‘scheidsrechter van verdienste. Dezelfde eer is weggelegd
voor donateur Ben Drosten. Op 18 februari zijn er ook KNVB-onderscheidingen voor
Martijn Gerbrandy, Ate Jongeling en Erwin Mac Bean (allen de zilveren scheidsrechter).
Secretariaat: bijna alles per e-mail
Het overgrote deel van de correspondentie gaat in 2014 via de e-mail. Het secretariaat
verwerkt 420 ingekomen stukken, terwijl er 322 uitgaande stukken worden
geregistreerd. Dat is meer dan het jaar ervoor, toen het om 371 ingekomen en 304
uitgaande stukken ging.

Tot slot: op naar de toekomst!
In 2014 is veel gerealiseerd. Een aantal inspanningen was gericht op de toekomst, zoals
de ontwikkeling van het sportpark, het opleiden van de trainers, de voorbereidingen
op het vernieuwen van de website en het uitdenken van een coachingsproject met
behulp van videobeelden. Van die inspanningen moeten we als vereniging in 2015 de
vruchten plukken. De COVS en de KNVB zijn in beweging, en onze vereniging beweegt
mee. Kritisch en onafhankelijk, coöperatief en toekomstgericht. Samen op weg naar een
mooie toekomst voor de voetbalarbitrage!
Marcel Bellinga, secretaris

Onderscheidingen
zijn er onder andere
voor deze leden,
v.l.n.r. Martijn
Gerbrandy, Henk
Krans, Ate Jongeling
en Erwin MacBean
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’Afgelastingen en het
drama van de Hemaworst’
Column door Principaul
Vrijdagavond. De telefoon vibreert heftig in mijn zak, schreeuwend
om opgenomen te worden. De frustratie is inmiddels hoog opgelopen. ‘Ik ga echt
niet opnemen, bekijk het maar!’’, schreeuw ik richting mijn vriendinlief midden in
de binnenstad van Groningen. Zelfs een fijne Hemaworst kan mijn verdriet om weer
een afgelaste wedstrijd niet meer wegnemen. Dit weekend wordt afzien. Echt afzien.
Gefrustreerd stap ik op de fiets, naast een vrouw die het ook allemaal even niet meer
weet. Met als enige zekerheid dat wél doorgaat het één-op-één-thuisduel, om het
wedstrijdritme en de balbehandeling niet teveel te verwaarlozen.
Nu hoor ik de gedachten opkomen, die zo vaak ook onder woorden gebracht worden op
de training van onze eigen COVS. ‘Zo erg is dat toch niet, een weekendje vrij? Dan heb je
lekker de tijd om met de familie en kinderen in een huisje te zitten.’ Of misschien wel de
ergste, de gelaten zin: ‘Ach, er zijn nog zoveel wedstrijden joh. Het komt vanzelf!’
Kijk, wat gewoon de ellende is: het duurt allemaal zo lang. Na een decembermaand
vol schijnheilige genegenheid en de maand januari waarin alleen de pijlen van Van
Gerwen doel leken te treffen, heb ik weer zin om in godvergeten dorpen in Friesland
scheidsrechter proberen te zijn bij de plaatselijke trots. In Stedum in de laatste minuut
een penalty geven en tevreden in de krant de kritieken terug te lezen. Maar niets van dit
alles. Deze winter is toch niet leuk meer?!
Mij rest niets anders dan gewoon maar weer de hitsige adonis uit te hangen en te
proberen om ergens nog een vage oefenwedstrijd te scoren, achteraf concluderend dat
dit weer lang niet de beleving heeft van een competitiewedstrijd. Inmiddels heb ik maar
een Jan-Kuipers-oproep geplaatst, als wanhopige poging dat clubs mij eens gaan bellen.
‘Scheidsrechter zoekt oefenwedstrijd. Niveau geen bezwaar, met als enige gevraagde
vergoeding een flinke Hemaworst.’
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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
Roel en Nel Bellinga
Voetbalvereniging C.V.V.B.
Valley Dusink
Steenhuis Tuinontwerpen
Metis cnc draai- en freeswerk
Bert Kamstra
G.R.C. Groningen
John Schokker Makelaardij
Jacob Hettinga
Schildersbedrijf Cleveringa

Klaas Smith
Freek Vandeursen
Thom van Wijk
Klaas Mulder
Henk Renken
Jan Kamps
Felix Nordhauzen
Martin Schipper
Truus Visser
Eddy en Marjan Kamphuis

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.

Clubartikelen nodig?
Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Tijdens clubavonden zijn ze
verkrijgbaar in de stand. Bestellen kan online: www.covsgroningen.nl (onder de
menuknop LEDEN kun je naar CLUBARTIKELEN).
Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem
KNVB-scheidsrechtersembleem
Embleem vereniging
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks)
Vaantje Pupil van de Week
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor
Paraplu, zwart met verenigingslogo
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO

€ 2,50
€ 2,50
€ 1,€ 5,€ 1,€ 5,€ 25,€ 10,- NU € 5,-!
€ 7,50
€ 10,€ 25,-

Klasse: ...................... Wedstrijdnr.: ................................
d.d. .........................................................................
....................................
Doelpunt
min. nr.

min.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf
min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

...................................

min. nr.

rugnr./naam

code

min.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf
min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

rugnr./naam

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

code

35

Column

DeAftrap

Jaargang 35, nummer 1 (Maart 2015)

Tiamo
2 halen, 1 betalen
Afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd gefloten na een
winterperiode die voor mij best wel wat langer had mogen duren. De vorige
slijtageslag dateert alweer van eind november 2014. Net niet gestaakt, maar
toch… De derde helft komt geleidelijk in zicht. Vroeger een jonge hond en nu
toch even bijkomen met strammer wordende spieren.
Ik heb niet stil gezeten, want bewegen is gezond. Vooral verticaal. De
horizontale variant af en toe, maar dan met kwaliteit. Elk telefoontje was
welkom, behalve van het bondsbureau. De surprise-avond met Sinterklaas, een
weekje New York en vlak daarna 9 dagen met mijn lieve schoonmoeder (van
bijna 90) en ons gezin Kerst/Oud en Nieuw vieren. Vooral kaarten, op verzoek
van haar om geld. Nu gelukkig een levende herinnering. Er staan al teveel
fotolijstjes op het kastje.
Ik ga zeker nog een aantal jaartjes door als KNVB-scheidsrechter. En als ik het
commentaar hoor van een betaalde top-scheidsrechter met een moeilijke
naam, waarom hij na 3x aan het shirtje trekken dan wel met de arm de bal
tegenhouden door een verdediger vlak bij de doellijn geen strafschop heeft
gegeven, dan kan ik mij de frustratie van de gelijk spelende coach goed
voorstellen. Wat fijn dat ik na het laatste fluitsignaal zonder media-gedoe naar
de camping kan gaan met mijn vrouw en hondje Lucy. Vlakbij de GroningsFriese grens. Met een knipoog naar FC Heerenveen.
En wat voor winters gerecht heeft mijn vrouw gemaakt waar ik zo van hou (ook
van haar)? Precies, zuurkool met worst. HEMA-worst! En als de bloesem in de
lucht is afsluiten met het 2e exemplaar. Dat wordt dus extra genieten: 2 halen,
1 betalen.
Tiamo
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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.

Strandweg 48, 9163 GN Nes
Tel. 0519-542150
Fax 0519-543106
info@hotelameland.nl
www.hotelameland.nl

