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

Fluitend door het leven…

Begin oktober was het de Week van de 
Scheidsrechter. En trouwens ook de week van de 
veiligheid, de internationale dag van de leraar en 
laten we dierendag niet vergeten. Tja, wat moet 
je met zo’n week? Hoewel wij daar ook sceptisch 
over waren en een dergelijke themaweek ook 
geen wondermiddel is, zien we inmiddels toch 
de waarde ervan wel. Want na alle discussies 
naar aanleiding van arbitrale beslissingen in het 
betaalde voetbal, ging het week lang vooral 
ook over de waardering voor de inzet van al die 
scheidsrechters in allerlei verschillende sporten. 
En stonden onderwerpen als respect en fair play 
weer eens in de broodnodige schijnwerpers.

Wij grepen de week aan om aan jullie als lid 
duidelijk te maken dat we trots zijn. Of je 
nu hoog fluit, of op het laagste niveau. Of je 
net begonnen bent, of allang gestopt. Als 
scheidsrechter sta je ergens voor en dat verdient 
alleen al respect. En dus stuurden we een kaartje 
om die waardering en trots te onderstrepen.

Maar natuurlijk wilden we de week ook 
aangrijpen om een statement af te geven. Dat 
deden we onder de noemer ‘Jij wilt toch ook 
fluitend door het leven?’. In onze oproep stelden 
we dat fouten erbij horen en dat we dat in de 
sport moeten accepteren. Normaal gedrag moet 
de norm zijn! Het kreeg veel aandacht. En dus 
had de Week van de Scheidsrechter zin. En laten 
we wel zijn: zonder ‘eigen’ themaweek tel je 
tegenwoordig toch niet meer mee?

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.
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Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en 
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Bij de voorpagina: Onze leden gaan fluitend door het leven!
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Maandag 2 november
Grote clubavond met Gerard Kemkers,
20.00 uur (GRC-clubhuis)
Maandag 9 november
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 12 november
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Donderdag 3 december
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Verenigingskalender 2015-2016

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 Henk Steenhuis, Bert Kamstra en Marcel Boekholt (inval). 
Op donderdagavond is van circa 19.30 – 21.45 uur sportmasseur Peter Sulmann 
aanwezig en voor leden gratis beschikbaar

Trainingen elke dinsdag en donderdag 

Gerard Kemkers te gast op grote clubavond 2 november

De grote clubavond op maandag 2 november heeft als hoofdgast Gerard Kemkers. 
Kemkers is nu verantwoordelijk voor het performance trainingscentrum van FC 
Groningen c.s. op ons eigen sportpark, maar kennen we ook vooral als zeer succesvol 
schaatser en schaatscoach. Kemkers zal in zijn verhaal inzoomen op hoe je je talent kunt 
ontwikkelen, wat echte topsportbeleving is en hoe hij tegen de voetbalsport aan kijkt. 
Komen dus! Lees verder alles over deze boeiende avond op pagina 3.

Fluitend door het leven….

Onze acties rondom het thema ‘Fluitend door het leven’ tijdens de Week van de 
Scheidsrechter trokken volop aandacht. En dat was precies de bedoeling. Lees ons 
pamflet en meer op pagina 4, 5 en 6!

Nog even en dan weer op naar Ameland
Het jaarlijkse technisch weekeinde op Ameland werpt zijn schaduw alweer vooruit. Van 
8-10 januari 2016 is het weer zover. Inschrijven kan nu al. Kijk op pagina 7 en verder voor 
alle informatie en het programma.

Waar kleine clubs groot in kunnen zijn…

De Wilper Boys is voor de tweede maal in de historie winnaar van onze fair play prijs. 
Ook in heel Noord waren ze het sportiefst. Hulde! Alles weten over het klassement en de 
namen van de top-10? Kijk op pagina 17.

Maandag 15 december 
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Zaterdag 2 januari 2016 
Nieuwsjaarsinstuif + training, 14.30 uur
Vrij-zo 8-10 jan 2016
Sportweekend Ameland
Zaterdag 16 januari 2016
NK zaalvoetbal voor COVS-teams (Sittard)
Zaterdag 11 juni 2016
NK veldvoetbal voor COVS-teams, in Groningen!



Drenthe tours

Comfortabel en veilig naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

SPORTREIZEN

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

sinds 
1895

www.haan-bedum.nl info@haan-bedum.nl

Kopieren, printen, inbinden en lamineren:
ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

A4 of A3 (full color) prints

Enkelzijdig of dubbelzijdig

Tot 300 grams papier

Stickers

A5 of A4 boekjes

Diverse afwerkingsmogelijkheden

Meer informatie: 
info@haan-bedum.nl - www.haan-bedum.nl

Vragen of vrijblijvende offertes 
via (050) 301 22 71 of info@haan-bedum.nl

Gelegen in centrum van Bedum -  Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum   

Kwaliteit tegen scherpe prijzen!



Droomt u om te kopen, 
wilt u verkopen, 
of heeft u een taxatie nodig, 
wij helpen u graag!

Camminghastraat 22, 9162 EM  Ballum
T (0519) 55 42 14 
E info@eetcafedeboerderij.nl

75 jaar

KNOL’S KOEK

Ambachtelijke koekbakkerij HOENDIEP 93
9718 TE GRONINGEN
TEL. 050 - 313 63 57

GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN

TEL. 050 - 312 62 66



DeAftrap Jaargang 35, nummer 3    (Oktober 2015)

3Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Topcoach Gerard Kemkers op grote clubavond over 
ontwikkelen van je talent; kom 2 november naar 
het GRC-clubhuis

Op maandag 2 november aanstaande is Gerard Kemkers de centrale gastspreker tijdens 
onze grote clubavond. Deze avond wordt gehouden in het GRC-clubhuis, op sportpark 
Corpus den Hoorn, Laan Corpus den Hoorn in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 
uur, waarna we om 20.00 uur beginnen. Het belooft een boeiende avond te worden. 
Naast de inleiding door Gerard Kemkers, reiken we ook de fair play prijs 2014-2015 uit.

Gerard Kemkers is tegenwoordig verantwoordelijk voor het high performance c.q. 
topsport trainingscentrum van FC Groningen, dat in fysieke vorm medio 2017 moet 
worden gerealiseerd op ons sportpark Corpus den Hoorn. Maar hij is natuurlijk 
vooral bekend als schaatscoach van toppers als Sven Kramer en Ireen Wüst. In een 
verder verleden was hij zelf succesvol als schaatser, met onder andere Olympisch 
brons op de 5 kilometer in Calgary (1988). Kemkers zal ingaan op het te ontwikkelen 
topsportzorgcentrum en de betekenis daarvan voor de toekomst van FC Groningen. Er 
is veel ruimte voor vragen en discussie en zo kunnen we onder andere ingaan op het 
ontwikkelen van je talenten (als individueel sporter), zijn visie op de voetbalsport en 
arbitrage en zijn idee over topsportbeleving. Een op voorhand zeer boeiende avond!

Het programma:
19.30 uur ontvangst 
20.00 uur opening door voorzitter Robert van Dorst
20.05 uur ??
20.10 uur uitreiking fair play prijs 2014-2015
20.15 uur inleiding door Gerard Kemkers over talentontwikkeling
21.00 uur pauze
21.20 uur vervolg inleiding Gerard Kemkers + vragen stellen
22.00 uur sluiting door voorzitter Robert van Dorst en derde helft

Vorig jaar trok KNVB-bondsvoorzitter 
Michael van Praag zo’n 150 
belangstellenden
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Jij wilt toch ook fluitend door het leven?

Van 3 - 11 oktober jongstleden was het Week van de Scheidsrechter. Deze themaweek is 
een landelijk initiatief om aandacht te vragen voor de positie van de scheidsrechter en 
om scheidsrechters voor hun inzet in het zonnetje te zetten. Onder de noemer 'scheids 
bedankt' werden door bonden en sportverenigingen tal van initiatieven ontplooid. 
De gebakjes, bloemen, doosjes chocolade en mooie woorden vlogen veel 
scheidsrechters om de oren. Prachtig! Wij vonden het echter ook een mooi moment om 
de week als een moment van bezinning te gebruiken ten aanzien van respect en fair 
play. In een pamflet onder de titel ‘Jij wilt toch ook fluitend door het leven?’ deden we 
een oproep tot normaal gedrag. Het pamflet kreeg volop aandacht op de radio, diverse 
nieuwssites en social media. Hieronder de volledige tekst (ook te vinden op 
www.covsgroningen.nl):  

Een oproep aan iedereen die betrokken is bij de voetbalsport
Sport doe je voor je plezier toch? En als je als speler, toeschouwer of vrijwilliger ergens 
op of rond een sportveld bent, wil je daarvan genieten of niet? Dat geldt ook voor al 
die scheidsrechters die week in week uit klaarstaan om die duizenden wedstrijden in 
goede banen te leiden. Tuurlijk, ze maken wel een foutje. Maar doe jij dat niet? Is een 
fout van een scheidsrechter erger dan een spits die de kans mist of de doelman die de 
bal doorlaat? Fouten maken is menselijk, en ja echt, scheidsrechters zijn soms net echte 
mensen…



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.
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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



DeAftrap Jaargang 35, nummer 3    (Oktober 2015)

5Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Het is alweer een paar jaar geleden dat de dood van een grensrechter en voetbalvader 
de voetbalwereld op zijn kop zette. En hoewel er nog te vaak incidenten zijn, er nog 
te vaak een gebrek aan respect voor elkaar wordt getoond, zien we ook dat er veel 
in positieve zin is veranderd. Betekent dit dat we er al zijn en dat we dus kunnen 
ophouden met het gepraat over respect en fair play? Nee! Er is nog steeds genoeg te 
doen, voordat iedereen fluitend door het leven kan!

We zijn positief over tal van ontwikkelingen en initiatieven. Veel clubs hebben hun 
verantwoordelijkheid genomen. En de KNVB heeft met maatregelen als de spelerspas, 
de tijdstraf en strenger straffen ook gedaan wat ze moest doen. Ook op gebied van 
het opleiden en begeleiden van scheidsrechters gebeurt veel. Geloof ons, wij als 
scheidsrechter streven elke week naar een zo’n goed mogelijke prestatie. Wij doen 
onze best, doe jij dat ook?

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 én 
te accepteren dat het mensenwerk is en dat er dus fouten gemaakt worden. 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 3 – 11 oktober 2015 heeft dit jaar als thema 
‘scheids bedankt!’ Een leuk en gewaardeerd gebaar uiteraard. Wij doen daar ook graag 
aan mee. Maar wat de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken betreft 
hoef je geen dank je wel te zeggen. Het zou nog mooier zijn als we deze bijzondere 
week elk jaar weer gebruiken om na te denken over respect en fair play en wat je daar 
zelf als speler, toeschouwer, scheidsrechter, bestuurder, assistent-scheidsrechter, 
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trainer, leider of clubreporter aan kunt bijdragen. Daarom deze oproep aan de voor-
avond van de Week van de Scheidsrechter. 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. En vooral, accepteer als iemand kennelijk in de fout gaat. Als 
we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen, dan kunnen we over een poosje allemaal 
fluitend door het leven!

Trots op onze leden!

Wij zijn  trots op onze leden. Op het feit dat ze elk weekeinde weer klaar staan voor 
de voetbalsport. Dat ze - weer of geen weer - proberen een goede prestatie neer te 
zetten als scheidsrechter, rapporteur of coach. Of dat jarenlang hebben gedaan. Die 
waardering en trots hebben we aan het begin van de Week van de Scheidsrechter 
via een ansichtkaartje uitgesproken, op deze pagina een foto van dat kaartje en de 
tekst daarop. ‘Fluitend door het leven’, dat gaan onze leden hopelijk nog heel lang. 
We zijn trots op jullie!





IInnnnnnn HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaaaaren eeeeeennnnnnnnnnn wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllcccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllll

GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET 
UW DETAILLIST

Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.
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Ga je ook mee met het Sportweekend Ameland? 

Van 8-10 januari 2016 gaan we voor de achttiende keer op rij naar Ameland voor drie 
volle dagen plezier. Je kunt deels je eigen programma samenstellen en zo zorgen voor 
een optimale voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Dus op naar Ameland en 
lekker trainen, werken aan je spelregelkennis , meedoen aan de pubquiz, beulen op de 
mountainbike, lekker fietsen, je sportkennis testen en genieten van de natuur tijdens de 
Robbentocht…

Het programma is afwisselend en biedt voor ieder wat wils, zie ook hieronder. 
Deelnemers verblijven opnieuw in het knusse en gezellige hotel Ameland in Nes. 
Deelname kost 175 euro p.p. Dat is voor reis (touringbus, boot en bus), verblijf (twee 
nachten), tweemaal ontbijt, eenmaal welkomstsandwich en drie warme maaltijden. Voor 
iedereen is het gehele weekeinde een fiets beschikbaar. Alleen voor deelname aan de 
Robbentocht is een extra eigen bijdrage verschuldigd van tien euro.

Ga je ook mee? Twijfel niet en schrijf je nu meteen in op www.covsgroningen.nl!

Het volledige programma is als volgt:

Vrijdag 8 januari 2016
07.30 uur  –  aanwezig op vertreklocatie (parkeerplaats sportpark)
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 Marcel Bellinga
10.50 uur  –  kopje koffie/thee en sandwich met aansluitend kamerindeling
11.30 uur  –  gezamenlijke training voor iedereen die kan trainen (± 1,5 uur)
11.30 uur  –  gezamenlijk wandelen voor degenen die niet trainen (± 1,5 uur)
13.30 uur  –  sportquiz
15.00 uur  – fietstocht
17.00 uur  –  spelregels door Klaas Smith (half uur)
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17.30 uur  –  uitrusten, klaverjassen, borrelen….
18.00 uur  –  dinerbuffet
19.30 uur  –  Bezinnen met Dijkshoorn
20.00 uur  –  Ouderwets gezellige (spelletjes) avond…

Zaterdag 9 januari 2016
08.30 uur  –  ontbijt
10.00 uur  –  training voor een ieder die kan trainen of anders wandelen
12.00 uur  –  Spelregelquiz
13.00 uur  – Keuze: met mountainbike over het eiland (tot 15.00 uur)
13.00 uur  –  Keuze: trainen (tot 14.00 uur)
13.00 uur  – Keuze: Robbentocht, rondvaart langs zandbanken met ‘Robbengarantie’
  (tot 16.00 uur)
14.00 uur  –  vrije middag (mountainbiketocht en Robbentocht zijn later terug)
17.00 uur  –  gezamenlijke borrel in de lobby/bar van Hotel Ameland
18.30 uur  –  dinerbuffet
20.30 uur  –  (Traditionele) pubquiz

Zondag 10 januari 2016
08.30 uur  –  naar het ontbijt en hoor de belevenissen van Theo Kok
10.00 uur  –  gezamenlijke wandeling of afsluitende training (circa 1,5 uur)
12.00  uur –  gezamenlijke fietstocht met prijsuitreiking
14.30 uur  –  dinerbuffet
15.30 uur  –  uitkwartieren
16.00 uur  –  naar de boot
16.30 uur  –  de terugreis met boot en bus
18.30 uur  –  aankomst in Groningen (sportpark Corpus den Hoorn)

Vorig jaar konden we terugkijken op een prachtig, sportief en gezellig sportweekend, 
zoals je op de foto’s op deze pagina kunt zien. Ga je in januari 2016 ook mee? Ameland, 
here we come again!



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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Eerste ronde pubquiz prooi voor Sam Dröge

De pubquiz is 8 oktober het tweede seizoen ingegaan. Sam Dröge wist de eerste ronde 
te winnen. Hij bleek vooral veel kennis te hebben van welke vlag bij welk land hoort… 
Ook Rik Berends en ‘de barman’ Alex Traa bleken net als vorig seizoen hoog te scoren. 
Het duo ‘Rokla’ (Robert van Dorst en Klaas Mulder) deed het verrassend goed, maar 
kreeg vervolgens ‘telefoonpech’.  De winnaars van vorig jaar, duo M & M (Marco Oosting 
en Marcel Bellinga), bleven wat achter dit keer.

Vorig seizoen, in het voorjaar van 2015, gingen we van start met de pubquiz. En na vier 
succesvolle, gezellige en soms hilarische avonden was het wel duidelijk: daar gaan we 
graag mee door. Net als vorig seizoen testen we eenmaal per maand op ontspannen 
wijze jouw algemene kennis van bijvoorbeeld sport, cultuur, politiek en geschiedenis. 
Met leuke weetjes en soms onmogelijke vragen. De vragen worden op groot scherm 
getoond, vaak met leuk filmpje én antwoorden gaat op je eigen mobiele telefoon via 
een speciale app. 

In dit nieuwe seizoen 2015-2016 strijden we in zeven rondes (avonden) om de sportieve 
eer en de ludieke prijzen. Het slechtste resultaat valt af, dus als je 8 oktober niet 
aanwezig was kun je nog makkelijk winnen….

De pubquiz wordt dit kalenderjaar nog gehouden op de donderdagen 12 november en 
3 december. In beide gevallen van 21.45 – 22.15 uur, direct na de training dus. De quiz 
staat onder leiding van Marc van der Haak. De data van 2016 (februari, maart, april en 
mei) maken we later bekend. In alle gevallen kan er dus eerst van 20.00 – 21.15 uur lekker 
worden getraind.

Doe je ook mee? Per avond is er één leuke prijs te winnen en aan het einde van het 
seizoen wordt een eindklassement opgemaakt. Wie volgt het duo M & M op? 
Graag tot 12 november!
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Project videofeedback voorziet in grote behoefte

Het vorig seizoen gelanceerde project videofeedback gaat dit seizoen door. Uiteraard, 
want het blijkt aan te slaan bij een grote groep leden! Er zijn nog diverse leden die op ‘de 
wachtlijst’ staan. We doen ons best iedereen zo snel mogelijk een keer met camera en 
al te bezoeken. En mocht je jouw belangstelling nog niet kenbaar hebben gemaakt, dan 
kan dat nog steeds bij initiatiefnemer Marc van der Haak.

Met het project videofeedback denken we scheidsrechters te kunnen helpen in hun 
ontwikkeling. Door je te confronteren met beelden van je eigen prestatie krijg je als het 
ware een spiegel voorgehouden en dat werkt goed. De beelden worden beschikbaar 
gesteld, eventueel ook aan je KNVB-coach (in overleg). 

Meer weten over het project? Kijk ook op www.covsgroningen.nl.

Gezocht (assistent) cameraman m/v
De belangstelling voor het project 
videofeedback is dermate groot, dat 
we extra hulp kunnen gebruiken. 
Ben je handig met een (eenvoudig 
te bedienen) camera en heb je in het 
weekend zo nu en dan wel tijd om 
naar een wedstrijd te gaan? Laat dit 
dan weten aan Marc van der Haak via 
covsgroningen@gmail.com.  Daarnaast 
zoeken we nog (extra) mensen die met 
de cameraman mee willen en tijdens 
de wedstrijd notities willen maken van 
interessante (bespreek) momenten. 
Interesse? Marc hoort graag van je!
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016

De eerste ronde van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016 zit er 
weer op. Aanvankelijk viel het aantal deelnemers tegen, wellicht mede door de 
vakantieperiode en de vroege plaatsing van deze ronde op de site en in het clubblad, 
met daarbij een nog ver in de toekomst liggende inleverdatum. Uiteindelijk is het aantal 
deelnemers toch nog weer wat opgelopen. Van ons eigen leden en donateurs hebben 
uiteindelijk 25 personen hun antwoorden ingestuurd en van de niet-leden 20 personen. 

De juiste antwoorden van ronde waren: 1-D, 2-A, 3- D, 4-C en 5-C. 
Dat de vragen lastig waren, bleek uit het geringe aantal goede inzenders. In totaal lukte 
het slechts acht personen om alle vragen goed te beantwoorden. De maandprijs is na 
loting gewonnen door Bert Volders uit Bedum. Proficiat. De attentie wordt je binnenkort 
toegestuurd. Aangezien er nogal wat foute antwoorden zijn gegeven is het denk ik erg 
raadzaam de toelichting bij de antwoorden op de site van onze vereniging te lezen.
Hieronder volgen de vragen voor ronde 2 en 3, een dubbele ronde dus.

Ronde 2 (september 2015):

Vraag 1) Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger opzettelijk over 
de zijlijn om een aanvaller in buitenspelpositie te zetten. Nadat de doelman de bal 
heeft gevangen, stapt de verdediger weer het speelveld in, zonder in te grijpen in 
het spel. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a.  Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende onderbreking een 

gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het 
speelveld.

b.  Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder 
toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat het spel hervatten 
met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij, op de plaats waar de verdediger 
het veld in kwam.

c.  Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart wegens het 
zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten 
met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van 
onderbreken.

d.  Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder 
toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger het veld in kwam.
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Vraag 2) De scheidsrechter onderbreekt het spel op het middenveld voor 
opzettelijk spelen van de bal met de hand. Voordat hij de vrije schop laat 
uitvoeren, hoort hij van de neutrale assistent, dat voor het spelen van de bal met 
de hand, de doelverdediger een aanvaller een klap had gegeven. Wat moet de 
scheidsrechter hier beslissen?
a. Hij laat de directe vrije schop voor de handsbal uitvoeren en toont de doelverdediger 

een gele kaart.
b. Hij laat de directe vrije schop voor de handsbal uitvoeren, maar toont de 

doelverdediger de rode kaart.
c. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een directe 

vrije schop of strafschop.
d. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een 

strafschop.
 
Vraag 3) Terwijl het spel op het middenveld is, ziet de scheidsrechter dat de 
doelverdediger en een speler van plaats hebben geruild. Ze hebben wel elkaars 
shirt omgewisseld, zodanig dat de nieuwe doelverdediger als zodanig herkenbaar 
is en de oude doelverdediger ook aan alle voorschriften voldoet. Moet de 
scheidsrechter iets doen? 
a. Nee, het spel gewoon door laten gaan. 
b. Ja, affluiten en een indirecte vrije trap toekennen aan de andere partij op de plaats 

waar de bal was toen de scheidsrechter affloot. 
c. Ja beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart, zodra 

het spel voor de eerstvolgende keer stil ligt. 
d. Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart, maar 

hiervoor hoeft het spel niet stil te liggen. 

Vraag 4) Hoe en waar moet een wissel plaatsvinden?
a.  De speler die vervangen wordt moet het speelveld eerst verlaten bij de middenlijn 

en de wisselspeler moet daarna het speelveld betreden bij de dug-out.
b.  De speler die vervangen wordt moet het speelveld eerst verlaten bij de 

dichtstbijzijnde zijlijn of doellijn of bij de middenlijn en de wisselspeler moet 
daarna het speelveld betreden bij de middenlijn.

c.  De speler die vervangen wordt mag op elke plaats het speelveld verlaten en 
daarna moet de wisselspeler het speelveld betreden bij de middenlijn.

d.  De speler die vervangen wordt moet eerst het speelveld verlaten bij de middenlijn 
en de wisselspeler moet daarna het speelveld betreden bij de middenlijn.



SMS: woz 

[postcode] [huisnummer] 

[woz-waarde] 

naar 2400 

of ga naar 

www.bezwaarwozwaarde.nl

WOZ-waarde te hoog 

u te veel 
belasting?
 
Samen halen  
we terug waar  
ú recht op heeft.
 

KOSTELOOS!

WOZ-waarde te hoog 

u te veel 
belasting?
 
Samen halen  
we terug waar  
ú recht op heeft.
 

KOSTELOOS!

en betaalt



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
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Vraag 5) Tijdens een correct genomen vrije schop schiet een speler de bal snel met 
opzet voorzichtig tegen een tegenstander aan, die vlak voor de bal staat, om de 
bal nogmaals te kunnen spelen. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?
a.  Hij laat gewoon doorspelen
b.  Hij onderbreekt het en laat de vrije schop overnemen
c.  Hij toont de nemer een gele kaart en laat de vrije schop overnemen.
d.  Hij toont de nemer een gele kaart en geeft de nemende partij een nieuwe vrije 

schop op de plaats waar de te dichtbij staande speler stond.

We gaan meteen door met ronde 3 (oktober 2015):

Vraag 1) Een speler, die behandeld is voor een blessure, wacht aan de zijlijn op 
toestemming van de scheidsrechter om het speelveld te mogen betreden. Vanaf 
deze plek, achter de zijlijn, spuwt hij naar een tegenstander die in het speelveld 
loopt. Wat dient de scheidsrechter te beslissen als hij hiervoor het spel heeft 
onderbroken?
a.  Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte 

vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.
b.  Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.
c.  Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe 

vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.
d.  Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte 

vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.

Vraag 2) Bij een inworp laat de inwerpende speler zich voorover vallen en duwt de 
bal hardhandig in het gezicht van een tegenstander, die zich binnen het speelveld 
bevindt. Hoe wordt het spel hervat, nadat de inwerpende speler van het speelveld 
is gezonden door het tonen van de rode kaart?
a.  Inworp voor de tegenpartij.
b.  Inworp voor dezelfde partij.
c.  Indirecte vrije schop voor de tegenpartij, op de plaats waar de speler stond toen 

hij de bal in het gezicht kreeg geduwd.
d.  Directe vrije schop voor de tegenpartij, op de plaats waar de speler stond toen hij 

de bal in het gezicht kreeg geduwd.



Een opgave de begroting sluitend te krijgen? 
Toe aan nieuwe tenues?

Gemakkelijk sportartikelen bestellen?

Bel of mail:
Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist

steenhuis@sporthuiswinsum.nl
of (06) 55 76 83 68

SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw

vereniging

VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

steenhuis@sporthuiswinsum.nl

�HOGE KORTINGEN

�GROTE VOORRAAD

�HOGE KWALITEIT

�SNELLE LEVERING

�CLUBUNIFORMITEIT

VOOR ALLE
GROTE MERKEN



Sponsor
zoekt

vereniging

INFORMEER BIJ 
STEENHUIS@SPORTHUISWINSUM.NL

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

www.sporthuiswinsum.nl

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

Bonussysteem voor
extra sponsoring

Online bestellen

Online 
ledenshop

Beste club,

Is uw club dringend toe aan nieuwe tenues? 
Is het ieder jaar weer een flinke opgave om de

begroting sluitend te krijgen?
En wilt u ook meer overzicht en gemak bij het bestellen 

van uw sportartikelen?

Laten wij u dan een fantastisch aanbod doen!

Trots introduceren we het sponsorconcept van Sporthuis Winsum Teamwear.
Een riant aanbod, met behoud van de hoge kwaliteits- en leveringsstandaarden. 

Sporthuis Winsum geeft haar sponsorbijdrage een flinke boost en biedt een 
uniek bonussysteem voor extra sponsoring. Hoe meer sportartikelen de club
en de leden bestellen, hoe hoger de jaarlijkse sponsorbijdrage voor de club.

Met de nieuwe clublogin op onze website: www.sporthuiswinsum.nl en
ledenshop creëren we bovendien overzicht en gemak. 

Uw club kan eenvoudig online bestellingen doen in de volledig
gepersonaliseerde clubpagina, waar u uw clublijn aan alle leden presenteert.
Zo wordt de uniformiteit van de vereniging gewaarborgd. U bestelt de beno-

digde artikelen en geeft gemakkelijk aan wat er bedrukt moet worden.

Ook de leden van uw club kunnen zelf clubitems aanschaffen, via de online 
ledenshop. Denk aan een trainingsshirt, een extra paar kousen of een club tas 

met logo. De ledenshop is handig voor de leden, maar vooral ook goed voor de 
club. Want alle online bestellingen tellen mee in het bonussysteem en laten de 

sponsorbijdrage oplopen.

Neem contact op!
Nieuwsgierig geworden? Informeer bij steenhuis@sporthuiswinsum.nl

of bel naar (06) 55 76 83 68 naar de mogelijkheden voor uw vereniging.

Meer informatie vindt u ook op www.sporthuiswinsum.nl.
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Vraag 3) Een verdediger die andere schoenen heeft aangetrokken, loopt zonder 
toestemming van de scheidsrechter het speelveld weer in. Een aanvaller loopt op 
dat moment in de richting van het doel met  alleen nog de doelverdediger voor 
hem. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist in het speelveld 
gekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?
a.  Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont de verdediger 

een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.
b.  Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en toont de 

verdediger gele kaart wegens zonder toestemming betreden van het veld.
c.  Hij laat doorspelen en toont de verdediger een gele kaart tijdens de eerstvolgende 

onderbreking wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.
d.  Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop of strafschop toe en toont de 

verdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Vraag 4) Nadat bij een wedstrijd in de topklasse een doelpunt is gescoord 
door partij A en voordat het spel is hervat, ziet de  scheidsrechter dat de 
verzorger van partij A op het speelveld is. De assistent-scheidsrechter, die door 
de scheidsrechter wordt geraadpleegd, bevestigt dat de verzorger al op het 
speelveld was toen werd gescoord. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a.  Hij kent het doelpunt toe.
b.  Hij kent het doelpunt toe en stuurt de verzorger naar de dug-out.
c.  Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop voor partij B in 

het doelgebied van partij B.
d.  Hij keurt het doelpunt af en hervat met een scheidsrechtersbal op de 5,5 meterlijn 

van het doelgebied van partij B.

Vraag 5) Bij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen krijgt de  scheidsrechter de 
mededeling dat er voor aanvang van de wedstrijd een teamfoto wordt gemaakt. 
Het eerste elftal (het team dat op de foto gaat) speelt in de 2e klasse van de KNVB. 
De sponsor heeft nieuwe tenues laten maken en het thuisspelende team zal hier in 
spelen. Het nieuwe tenue bestaat uit sokken, een broek en strakke shirts zonder 
mouwen. Dit alles in de clubkleuren rood en geel. Zal men in dit tenue mogen 
aantreden, als ook de uitspelende vereniging aantreedt in de kleuren rood en geel?
a.  Ja, de uitspelende vereniging dient zich te kleden in afwijkende kleuren.
b.  Ja, als de kleurstelling van de tenues voldoende van elkaar afwijkt, hoeft dit geen 

probleem te zijn.
c.  Nee, de uitspelende vereniging mag in haar eigen tenue aantreden.
d.  Nee, de nieuwe tenues van de thuisspelende vereniging voldoen niet aan de 

spelregels met betrekking tot de wedstrijdkleding.

Stuur de goede antwoorden voor 1 december in via www.covsgroningen.nl of per post 
naar Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Succes! Klaas Smith



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 fl exibel kantoor met korte lijnen en een klant-
gerichte 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

debiteurenbeheer en incasso

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

info@rdeni.nl
www.rdeni.nl



De Gele Klap

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

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

'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1
c
  9781 GL Bedum

050-3012382

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.

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

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

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

De Gele Klap, uw adres voor:

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 51 29 39 79
www.op t imaa l de s i gn . n l

Ontwerp en opmaak van o.a.
Advertenties - Huisstijl - Nieuwsbrief - Magazine - Website

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

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

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

Molenweg 5 - Bedum - 050 - 3011558

www.medemaadministratie.nl

SCHOOLSTRAAT 4A  BEDUM
050 501 43 34  WWW.KESH.NL

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

Dansschool
Marijke

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

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b

9781 GK Bedum

tel: 050-3010375

Partyservice Catering

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

www.chrisslagermakelaardij.nl

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

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

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

www.dijkvastgoed.nl

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

www.dijkvastgoed.nl

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

www.dijkvastgoed.nl

Financiële Zorgverlening
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Alfons de Graaf gestopt als trainer

Alfons de Graaf is helaas gestopt als trainer van onze vereniging. Hij kan het niet goed 
combineren met andere werkzaamheden. We betreuren het dat Alfons stopt, maar 
respecteren uiteraard zijn besluit. Alfons, dank voor de inzet en de prima trainingen 
die jij de groep afgelopen 1,5 jaar hebt gegeven. De trainingen van Alfons worden 
opgevangen door de beide andere trainers Bert en  Henk, daarnaast zal Marcel Boekholt 
op invalbasis de trainersstaf completeren.

Trainingsgroep naar andere kleedkamers

De trainingsgroep maakt sinds enkele weken op dinsdag en donderdag gebruik van 
andere kleedkamers. In plaats van het oude gebouw D (hockeykleedkamers) is er nu 
kleed- en douchegelegenheid in het daar tegenover gelegen kleedkamergebouw C. 
Deze nieuwere kleedkamers zijn een verbetering van onze faciliteiten.

Sportmasseur Peter Sulmann elke
donderdagavond beschikbaar
Elke donderdagavond is sportmasseur (en fysiotherapeut in opleiding) 
Peter Sulmann aanwezig op Corpus den Hoorn. Hij is beschikbaar 
voor gratis behandelingen voor alle leden (dus ook als je niet traint). 
Wij denken dat dit een prima faciliteit is voor onze leden. Mocht je 
trouwens een blessure hebben, dan kun je ook gratis terecht bij het 
sportspreekuur van onze sportmedische partner Fysiosportief. Kijk 
voor meer informatie op www.covsgroningen.nl. 

Let op de huisregels van het sportpark

Alle op het sportpark Corpus den Hoorn gevestigde clubs hebben samen met de 
gemeente een beheerplan opgesteld voor het sportpark. Daarin zijn afspraken 
vastgelegd met betrekking tot beheer en onderhoud. Denk aan zaken als veldindeling, 
verdeling kleedkamers, beheer materialen, schoonmaak et cetera. Het sportpark telt 
naast de wielerbaan maar liefst 17 velden. En het aantal clubs (en sporten) is gigantisch. 
Naast de voetbalverenigingen GRC Groningen, Groen Geel en FC Groningen, zijn 
er een hockeyclub, honkbalvereniging, rugbyclub en club voor american footbal 
gevestigd. Bovendien hebben we naast onze eigen scheidsrechtersvereniging ook een 
wielrenvereniging en een buitenschoolse opvang op het sportpark.

Peter Sulmann
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Beheerregels zijn dus geen overbodige luxe. Van onze eigen leden vragen we geen 
bijzondere dingen. Maar let bijvoorbeeld op de volgende zaken:

- Gedraag je normaal en volg aanwijzingen van bestuursleden van clubs en 
medewerkers van de gemeente altijd op

- Niet roken in het clubhuis en niet roken op de velden
- Ruim je rommel op in de prullenbakken
- Niet met de auto op het sportpark zonder ontheffing
- Parkeer je fietsen netjes in de rekken
- Laat de kleedkamer na gebruik veegschoon achter

Het beheerplan wordt binnenkort door alle verenigingen officieel ondertekend.

Sportpark Corpus den Hoorn

Aan de achterzijde van het 
GRC-clubhuis ontstond een 
mooi nieuw terrasje

Eén van de nieuwe 
kunstgrasvelden

Renovatie sportpark officieel ‘geopend’

Er is de afgelopen jaren veel veranderd aan de 
accommodatie voor onze vereniging. Eerst ging het oude 
clubhuis van ‘huisbaas’ GRC Groningen tegen de vlakte, 
waarna er een prachtig nieuw clubhuis werd gerealiseerd. 
Vervolgens was het de beurt aan de velden. Dit om een 
trainingscomplex en topsportcentrum voor FC Groningen 
mogelijk te maken. Er kwamen drie trainingsvelden voor 
FC Groningen, de bestaande kunstgrasvelden voor voetbal 
werden vernieuwd, er werd een extra multifunctioneel 
kunstgrasveld voor voetbal en rugby gerealiseerd, er 
kwamen nieuwe kleedkamers bij, een nieuw waterveld 
voor hockey, de wielerbaan werd op een aantal punten 
vernieuwd, de entree werd aangepakt, de fietstunnel werd 
vervangen door een loop- en fietsbrug et cetera.

Hoewel het topsportcentrum van FC Groningen in fysieke 
vorm (het gebouw) nog moet worden gerealiseerd, is de 
verdere renovatie c.q. vernieuwing wel afgerond. Daar werd 
op 27 oktober tijdens een ‘officiële opening’ bij stilgestaan, 
onder andere met een speciale voetbalwedstrijd tussen 
de beloften van FC Groningen en Groen Geel / GRC. De 
arbitrage werd vanzelfsprekend door onze vereniging 
verzorgd. In de volgende Aftrap een verdere terugblik op 
deze opening.



info@gertzijlstra.nl  |  06 18 424 116 www.gertzijlstra.nlinfo@gertzijlstra.nl |  06 18 424 116 www.gertzijlstra.nl

Verbouwingen

Onderhoud

Renovatie

Interieurbouw    

Nieuwbouw

Deuren, sloten en kozijnen

Verzekeringswerk

Overige werkzaamheden

Specialist in voordelig drukwerk!

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

Drukkerij, Boek, en Kantoorboekhandel
Haan-Bedum

De Vlijt 10b | Bedum

www.slagerijteerling.nl

Gildeslager Teerling

050-3014018



Uw ondergoed specialist!

* Tuinaanleg

* Onderhoud

* Renovatie

* BestratingJ.S. van Bruggen
Tel. 0592 - 613 509
Mob. 06 - 15142762

SPORTSWEAR SINCE 1900
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Wilper Boys opnieuw het meest sportief van allemaal

Voetbalvereniging De Wilper Boys is over het seizoen 2014-2015 het sportiefst van al 
onze donateur-voetbalverenigingen gebleken. En daarmee winnen ze onze jaarlijkse fair 
play prijs! Ook in het klassement van geheel district Noord scoren de Boys het beste. 
Van harte!

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 die in de A-categorie uitkomen 
worden in de berekeningen meegenomen. Gele en rode kaarten en overige strafzaken 
worden meegenomen in de beoordeling.

We snappen ook wel dat clubs liever kampioen worden, maar hechten toch veel waarde 
aan sportief gedrag. Zeker in het kader van alle discussies rondom het thema respect. 
In het verleden wonnen achtereenvolgens Corenos, OKVC (2x), Poolster, SVMH, 
Loppersum, Eenrum, Glimmen, De Wilper Boys, FC Grootegast, Niekerk en GSAVV Forward. 

Na seizoen 2009-2010 nu dus opnieuw de hoogste eer voor De Wilper Boys. Waar een 
kleine vereniging groot in kan zijn! Een andere kleine vereniging, OZW, eindigde op 
plek 2 (in het gehele district op plek 3), terwijl FC Lewenborg plek 3 veroverde. Naast 
Lewenborg wisten ook andere grotere verenigingen hoog te eindigen, zoals Groen Geel 
en Lycurgus.  

De top-10 is als volgt:

1. De Wilper Boys
2. OZW
3. FC Lewenborg
4.  Zuidhorn
5. SVMH 
6. Middelstum
7.  Peize
8.  Groen Geel 
9.  Lycurgus
10.  SIOS

Verder waren er hoge plaatsen voor bijvoorbeeld Amicitia VMC (12e), Oranje Nassau 
(13e), Omlandia (16e), Stadspark (19e) en Forward (20e). De winnaar van vorig jaar, ZFC 
Zuidlaren, vinden we nu terug op plek 33. 
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Waar een club bovenaan eindigt, scoort er ook één het laagst. De laatste plekken (van 
de 78 clubs) worden ingenomen door Farmsum, Woltersum, Groninger Boys, Godlinze 
en vv Groningen. Laat deze vermelding een stimulans en aanmoediging zijn om het dit 
seizoen beter (sportiever) te doen!

Het is de bedoeling de fair play prijs op de grote clubavond op 2 november aanstaande 
uit te reiken. We feliciteren alle leden van De Wilper Boys met deze sportieve prestatie!

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). 

In 2010 reikte gastspreker 
Raymond van Meenen de 

fair play prijs uit aan
De Wilper Boys

Maak ook de wekelijkse spelregelvraag

Al vanaf de lancering van onze site in augustus 2010 plaatsen we elke vrijdag een nieuwe 
spelregelvraag van de week. Door een reactie op het bericht achter te laten kun je laten 
weten wat volgens jou het juiste antwoord is. Gewoon even doen! Door wekelijks te 
oefenen met een vraag kun je jouw spelregelkennis blijven testen en verbeteren. Hulde 
voor Klaas Smith voor het al ruim vijf jaar verzorgen van deze online rubriek!
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Voorbereidingen NK veldvoetbal in volle gang

Sander Eisinga, Marja Adema en Marije Deuring zijn druk bezig met de voorbereidingen 
voor het door onze vereniging te organiseren Nederlands Kampioenschap veldvoetbal 
voor scheidsrechtersverenigingen / COVS-teams. Dat NK wordt op 11 juni 2016 in 
Groningen op de velden van Corpus den Hoorn gehouden.

Momenteel wordt een draaiboek uitgewerkt, sponsors gezocht, geïnventariseerd welke 
teams deel gaan nemen en materialen bij elkaar gezocht. Mochten Sander, Marja en 
Marije je vragen iets te doen, kunnen ze dan op je rekenen?

Mogelijk koppelen we een goed doel aan het NK. We zijn op dit moment in gesprek 
met een mogelijke ‘maatschappelijke partner’ voor dit lopende verenigingsjaar. Zodra 
daarover meer te melden is, doen we dit via de website. Op deze manier willen we als 
vereniging laten zien dat we verder kijken dan alleen ‘ons eigen’ voetbalveld.

Noteer in elk geval zaterdag 11 juni, en kom ons eigen team aanmoedigen bij het 
verdedigen van de titel!

Nieuwe kledinglijn mogelijk eind dit jaar  

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden nog dit kalenderjaar een nieuwe 
kledinglijn te realiseren, die leden voor een bescheiden bedrag kunnen aanschaffen. We 
zijn voornemens een trainingspak, trainingsshirt en eventueel een jas en poloshirt aan te 
bieden. Naast ons verenigingslogo is er ruimte voor een sponsorvermelding, waardoor 
de kleding tegen slechts een kleine eigen bijdrage kan worden aangeschaft. Zodra er 
meer over te melden is, ontvang je daarover uiteraard bericht.

Ons eigen voetbalteam veroverde in juni 2015 de titel in Gorinchem
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Geringe verbetering sportklimaat voor scheidsrechters

Uit het ‘tevredenheidsonderzoek scheidsrechters’ uitgevoerd onder zo’n 4500 
scheidsrechters van 18 verschillende sportbonden, blijkt dat scheidsrechters en 
officials positieve ontwikkelingen zien in het sportklimaat en dat bijvoorbeeld de 
scheidsrechtersbegeleiding duidelijk verbetert. 

Meer plezier
Nadat Buro7 in 2009, 2011 en 2013 al een tevredenheidsonderzoek onder scheidsrechters 
uitvoerde, deed men dit weer dit jaar. ‘Aan de hand van deze reeks onderzoeken kunnen 
we vaststellen dat scheidsrechters hun hobby elk jaar met meer plezier uitoefenen’,  stelt 
VSK-projectleider Jan Vlasblom van sportkoepel NOC*NSF.

Verbeteringen
Scheidsrechters waarderen hun sportklimaat met een 7,1. Een geringe verbetering ten 
opzichte van 2009. De meeste scheidsrechters ervaren nog wel steeds fysieke of verbale 
agressie, maar geven aan wel verbetering te zien. Zij ervaren dat spelers, coaches en 
toeschouwers respectvoller met hen omgaan. Zij vinden ook dat zij meer begrip krijgen 
van sporters voor hun beslissingen en minder vaak worden uitgescholden.

Werving
Scheidsrechters zijn voor 75% mannen, die in 2014 gemiddeld 21 wedstrijden leidden. Zij 
zijn gemiddeld al 17,5 jaar scheidsrechter of official. In 2009 was de gemiddelde leeftijd 
45 jaar, dat is in 2015 opgelopen tot 49 jaar. De sportbonden slagen er dus nog niet goed 
in om jonge scheidsrechters te werven.

Tevredenheid
Scheidsrechters geven voor algemene tevredenheid spontaan een 7,5. Bij doorvragen 
blijkt dat scheidsrechters vooral meer tevreden zijn dan in 2009 over begeleiding, 
opleiding, bijscholing en wijze van beoordeling. De motivatie blijft hoog. In 2009 gaven 
scheidsrechters zichzelf nog een 8,3 voor motivatie, in 2015 is dat zelfs een 8,5. Deze 
uitkomsten zijn de belangrijkste trends over alle sportbonden heen. Scheidsrechters 
hebben meer plezier in hun sport en leveren daaraan graag een bijdrage!

Bron: Sportzaken.pro



Linda Hoekzema

Ommelanderdrift 43

9781 LB BEDUM

Mob. 06 120 33 298

www.administratiekantoor-balanz.nl

info@administratiekantoor-balanz.nl

Verbindingsweg 20, 9781 DA  Bedum
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Supercup voor Sam Dröge

Het seizoen 2015-2016 begon voor onze eigen Sam Dröge prima, want hij mocht 15 
augustus de officiële opening van het seizoen bij de amateurs fluiten. Dat was het 
duel om de supercup tussen landelijk amateurkampioen FC Lienden en landelijk 
bekerwinnaar IJsselmeervogels. Sam, van harte!

Sam Dröge

Geboren: Luc Verlaat

8 juli kwam Luc Verlaat ter wereld in Emmen, zoon van onze donateur Mark en zijn 
Nadine. Van harte gefeliciteerd!

Ingezonden: bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
aanwezigheid bij mijn laatste training en afscheid als trainer 
in mei van dit jaar. Zowel op het veld als bij de gezellige 
afscheidsborrel daarna. Tevens wil ik de trainingsgroep hartelijk 
danken voor de prettige samenwerking in de loop der jaren. 
Het was voor mij dan ook geen straf om er elke week te zijn.

Ik was verrast door de vele attenties die ik mocht ontvangen, 
dat gaf me een warm gevoel. Het bestuur hartelijk dank voor 
het aangeboden weekeinde Ameland. Zodra mijn vrouw na 
haar enkelbreuk weer een beetje mobiel is, zullen we er zeker 
gebruik van gaan maken.

Tot slot wens ik mijn opvolgers op het trainingsveld veel succes.

Hartelijke groet, Roel Bellinga Roel Bellinga
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Wist je dat…?

… Rik Berends enorm schrok van Marije Deuring?
… wij ons afvragen of Sam Dröge dat ook wel eens heeft of dat het meer aan het 

geweten van Rik ligt? 
… Jan Willem Bouw een verzoek heeft ingediend voor een matje voor de 

grondoefeningen tijdens de trainingen?
… Wouter Horst nogal veel ruimte in de kleedkamer nodig heeft?
… Henk Krans zich voor trainingen alleen bij Gertjan Lania wenst af te melden?

Seniorensoos ook dit seizoen maandelijks bijeen

De oudere leden en enkele oud-leden van onze vereniging komen ook dit seizoen elke 
tweede maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur bijeen in het GRC-clubhuis. 
Deze seniorensoos werd ingesteld na de geslaagde jubileumreünie in 2008. Meer weten? 
Ga een keer langs of informeer bij Jan Niko de Boer of Garbrand Nienhuis.

De seniorensoos in mei 2015 bijeen
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FIFA-test fanatiek geoefend in Groningen

Begin dit seizoen moesten diverse leden van onze vereniging verschillende 
testen ondergaan. Een pittige klus en daarom werd er onder andere tijdens 
de reguliere trainingen een aantal malen geoefend. Op 4 augustus werd er 
een extra FIFA-test georganiseerd, op de atletiekbaan in het Groninger 
stadspark. Een extra service aan onze leden! Op deze pagina’s enkele 
foto’s van de vermoeide gezichten…

Er was 4 augustus zelfs publiek 
aanwezig, v.l.n.r. Robert van Dorst, 
Jannes Mulder en Gerard Helsma

Ook op het veld werd meermalen 
geoefend voor de diverse testen, zoals 
hier op 27 augustus

De deelnemers moesten 4 augustus vol aan de bak
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Leuk artikel van Bart Pleiter op tweenul.nl

Op de interessante voetbalwebsite tweenul.nl staat een leuk interview met 
ons lid Bart Pleiter. Bart zegt daarin onder andere iets over onze vereniging: ‘Dat is 
een actieve en collegiale groep. Een gemêleerd gezelschap met aanstormend talent, 
routiniers en echte liefhebbers. Kennisdelen en ervaringen uitwisselen is daarbij cruciaal. 
Vanaf het moment dat ik voor de KNVB ben gaan fluiten heb ik mij aangemeld bij de 
scheidsrechtersvereniging. We trainen twee 
keer per week puur op conditie en ondertussen 
delen we ervaringen en kennis uit. Erg handig, op 
deze manier kan je situaties uit de wedstrijden 
bespreken met personen die het ook al vaak 
hebben meegemaakt en in dezelfde positie 
hebben gestaan. Naast de ervaring en kennis zijn 
ook de fysieke trainingen voor mij van belang. In 
de tijd dat ik voetbalde trainde ik doorgaans één 
keer per week. Nu probeer ik twee keer te trainen en 
mijn conditie is op dit moment uitstekend.’ 
Het volledige artikel is te vinden op www.tweenul.nl 
en via onze twitterpagina @COVSGroningen. 

COVS-vereniging Centraal Drenthe opgeheven

COVS-vereniging Centraal Drenthe (actief in het gebied tussen Emmen en Groningen, 
zeg maar Groot-Assen) zal per 1 januari 2016 worden opgeheven. Dat hebben de leden 
eind september besloten. Het aantal leden en de geringe opkomst bij activiteiten heeft 
de vereniging genoodzaakt tot deze stap. Een dapper en moedig besluit, vooral omdat 
het bestuur er aan hecht dat leden en aangesloten voetbalverenigingen elders goed 
terecht kunnen. Daartoe heeft men al in vroegtijdig stadium overleg gevoerd met COVS 
Veendam, HZO Drenthe en onze vereniging, als zijnde de verenigingen die grenzen aan 
het werkgebied van Centraal Drenthe.

Binnenkort worden nader afspraken gemaakt over een nieuwe indeling van de 
werkgebieden van genoemde verenigingen, de overdracht van leden en verenigingen 
en andere zaken. Leden van Centraal Drenthe zijn vrij te kiezen van welke vereniging 
ze lid willen worden. De drie COVS-groepen hanteren daarbij voor de eerste twee jaar 
dezelfde voorwaarden. Zodra wij weten welke gevolgen deze opheffing voor Groningen 
en Omstreken heeft,  laten we dat uiteraard weten via dit blad of onze website.

Bart Pleiter



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!



 

Voor informatie: Juulke Steenhuis, Speenkruid 26 te Bedum 
voetverzorgingbedum@gmail.com - of bel ons 050-3014277 

High-Tech bescherming van de gewrichten 
Schokdempende capaciteit 98 %  

Ideaal voor het beoefenen van alle sporten en 
activiteiten zoals voetballen, tennissen, hardlopen 

en alle zaalsporten.

Voo
voet

H
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activ

JUULKESTEENHUIS
www.huidhandenvoeten.nl
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Het weerzien met Panenka….

De PANENKA, wie voetbalt weet wat dat betekent. Een 
penalty zo leep en gedurfd genomen, dat de vallende 
keeper voor schut staat. Of beter gezegd: ligt.  Want 
het stiftje dwars door het midden van het doel vereist 
eigenlijk arrogantie. Bedacht in 1976 door Antonin 
Panenka, middenvelder van Tsjecho-Slowakije. Die 
moest in de EK-finale tegen West-Duitsland op een 
stand van 4-3 de beslissende strafschop nemen. Hij 
stond tegen over Sepp Maier en toen die naar een hoek 
dook, dwarrelde er zomaar een geslaagde elfmetertrap 
over hem heen. De Panenka was geboren. Op youtube 
is die strafschop nog steeds een grote hit. Hij zij daar 
zelf ooit over: ‘Ik wist dat als ik zou missen onze com-
munistische regering zou denken dat het een politiek 
gebaar was, een protest dus. Dan zou ik misschien ein-
digen in de uraniummijnen’.
 
In De Aftrap nummer 2 van 2014 schreef ik een artikel over mijn ontmoeting met Antonin 
Panenka, als  arbiter bij Bohemians Praag tegen Harkema. Wij spraken de hoop uit elkaar 
nog een keer te ontmoeten op de groene velden. Helaas is dat er niet van gekomen. 
Maar toch, wonderen zijn de wereld nog niet uit. In een regionale krant las ik dat een 
Tsjechisch All Stars team een wedstrijd op 8 juli kwam spelen tegen een combinatie van 
verenigingen uit Joure  en omgeving. Het gezelschap bestond uit een vriendenclub van 
Panenka, atleten, zangers, acteurs, TV-persoonlijkheden, deejays, filmsterren en voetbal-
lers, onder wie Panenka en Dobias. De groep bestond uit 56 mensen, die hun vakantie 
vierden op de Friese meren.

Ik ben naar de voetbalwedstrijd toegegaan en heb een heel prettig gesprek met hem 
gehad over van alles en nog wat. Hij vond het erg fijn mij te ontmoeten, en wilde ook 
alles weten over het scheidsrechteren, en hoe het mij was vergaan. Ik gaf hem nog een 
ingelijste foto uit 1977 waar wij samen opstaan bij de aftrap van de wedstrijd. Hij was 
zeer vereerd. Zelf heb ik een grote ingelijste foto van ons samen, die hij met alle plezier 
signeerde. 

Panenka is nu Erevoorzitter van Bohemians Praag en is nog geregeld op het Stadion in 
Praag te vinden. Ook regelt hij nog veel zaken voor de club. We waren blij dat wij elkaar 
ontmoet hebben, en hij vertelde dat ik van harte welkom ben bij zijn club. Panenka, een 
ontzettend fijne man.

Gerard Helsma

Gerard Helsma (rechts) 
en Panenka 
(foto: René Otterloo)
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Column door Principaul

’Wijsneuzen en de kwaliteit 
van het Nederlandse voetbal’

8 september 2015. Ons Nederlands voetbal is officieel in staat van ontbinding 
geraakt. Uitgespeeld, afgelopen. Niets meer waard. Na het ontluisterende 0 – 3 verlies 
staan de kranten vol met de schreeuwende koppen dat het allemaal verschrikkelijk 
was en het voetbal niet om aan te gluren. Over een jaar zou in ons land een uitbraak 
van Oranje Koorts moeten zijn, maar in plaats daarvan kunnen we ons verheugen op 
een gezellige zomer op de camping in Frankrijk, waarin iedereen ons nog even lekker 
inpepert dat het allemaal graf was, dat spel van het Nederlands elftal.

Dit is nog enigszins te overzien. Maar weet je waar ik me nu écht aan stoor, als wannabe 
columnist? Die zogenaamde experts die pagina voor pagina uiteenzetten wáar en hóe 
het mis is gegaan en dat als ze zelf bondscoach waren geweest alles beter was. Nu 
heb ik zelf geen verstand van voetbal, ik ben scheidsrechter, maar ik kan me mateloos 
ergeren aan een journalist als Willem Visser in de Volkskrant, die stelt dat wij nu in 
het rijtje Gibraltar, Malta, San Marino en Andorra passen. Je hebt van die mensen, van 
dat volk dat altijd alles beter weet. Die, meestal achteraf, haarscherp hebben hoe het 
eigenlijk ook wel had gekund.  Op een toon van Johan Cruijff rondbazuinend dat ze het 
allemaal al wisten: de opstelling deugt voor geen kant, de spelers tonen  niet meer zoals 
vroeger karakter en werken niet meer voor elkaar. Om daarna meestal zo’n vies gezicht 
te trekken die ik nog wel eens door de war wil halen met poepen. ‘’Vroeger jongen, die 
Neeskens: die kon voetballen!’’

Tot de 85e minuut was scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz de beste man van het 
veld. Wát een klasbak van een scheidsrechter is dat. Tegen alle opgewonden standjes 
in het veld leek hij weerstand te kunnen bieden, met de charme van een groot 
leider. Fantastisch ook, de manier waarop hij de Turkse spits Turan aansprak na een 
overduidelijke valpartij. Zijn mimiek doodde die arme jongen bijna. Maar ach, zelfs 
dat mocht niet baten. Op het moment dat ik net de loftrompet toeterde tegen mijn 
onwetende vrienden, maakte de man een vreselijke fout door overduidelijk vasthouden 
niet te zien waarna Turkije op 0 – 3 kwam. Wedstrijd gespeeld. Bedankt Antonio, nu heb 
je mijn vakantie in Frankrijk helemaal tot een kwelling gemaakt.
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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. Schilderbedrijf Cleveringa
Valley Dusink   Eddy en Marjan Kamphuis 
Klaas Mulder    Jacob Hettinga 
Henk Renken                                          Metis cnc draai- en freeswerk
Jan Kamps   Bert Kamstra
Felix Nordhauzen  G.R.C. Groningen
Martin Schipper  John Schokker Makelaardij
Truus Visser    

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

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,-  NU € 5,-!
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 25,-
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Co
lu

m
n Tiamo

Met beide benen op de grond 

Laatst zag ik een bord bij het veld om a.u.b. te onthouden.
1. Dit zijn kinderen
2. Dit is een spel
3. De coaches zijn vrijwillig
4. De scheids is ook een mens
5. Dit is niet de Champions League

A.s. zaterdag zijn het kinderen, het is een spel, de coaches zijn vrijwillig en de 
scheids is ook een mens. Maar, het is een zeer serieus gebeuren. Want ik draag 
een headset onder begeleiding van een BV-scheidsrechter. U mag komen kijken, 
ware het niet dat het stadion is uitverkocht. Geen gesjoemel, de prijs van de 
kaarten is conform wat je mag verwachten. De wedstrijd is op een steenworp 
afstand van het vliegveld Eelde. Als de helft van de managers is ontslagen kan er 
weer een vliegtuig opstijgen en (niet te vergeten) landen.

Na afloop zal ik de eindbeoordeling horen. Doorgaan of stoppen? Spannend 
zeg! Ik neem een fles wijn mee voor mijn grote voorbeeld. En overhandigen na 
het rapport om iedere schijn van corruptie te voorkomen. Toch zal ik sowieso 
genieten. En dat op mijn leeftijd. En de gedachte dat een van mijn beste 
vrienden (B.B) mij genomineerd heeft maakt mij gelukkig. Er worden plannen 
gesmeed voor een 3e Europese competitie voor mindere clubs. Straks word 
ik nog aangesteld voor FC Bratislava B1 – GVAV Rapiditas B2. Daar zal ik voor 
bedanken.

Twee dagen geleden reed ik met de reserve-auto door Haren. Ik kwam van 
muziekles: klarinet en piano. Terug op weg naar een gezellig huis waar ons 
gezin jarenlang harmonieus heeft geleefd. Ik passeerde 6 donkergekleurde 
jongemannen. Op de fiets en allen met een brandend achterlampje in de 
duisternis. Waarheen? Het brengt mij weer met beide benen op de grond. 

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


