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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.

Colofon

Bijzaak

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. Wouter Horst, Erika Persson, Richard Meints,
Jan Westman
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 maart.
Uw bijdragen kunt u tot 20 februari aanstaande
naar het redactieadres sturen/mailen.

Voetbal is oorlog zei Rinus Michels ooit. Maar
hij zal het niet zo bedoeld hebben als half
november in Parijs en Hannover. Wat een
ellende. Wat een angst. Sport wordt misbruikt.
En waarvoor? Wat maken we ons dan nog druk
om al dan niet buitenspel, een wel of juist niet
gegeven strafschop of een gemiste rode kaart?
Sport is bijzaak, had Michels beter kunnen
zeggen…
En toch gaan we meestal snel weer over tot
de orde van de dag. Misschien maar goed
ook. Heerlijk toch om je druk te kunnen
maken om bijzaken? Dus hopen wij dat al
die voetballiefhebbers in 2016 eindelijk gaan
begrijpen dat fair play en respect normaal
zouden moeten zijn. Dat het proberen een
kaart aan je tegenstander aan te smeren niet
professioneel is, maar gewoon onsportief. Dat
een scheidsrechter soms fouten maakt, maar net
als de keeper, trainer en bestuurder zijn of haar
best doet. Zullen we dat afspreken voor 2016 en
verder?
Laten we hopen dat we ons druk kunnen maken
om een spelletje zonder al te veel gevolgen.
Sport als belangrijkste bijzaak van het leven?

Bij de voorpagina: Ons lid John ten Cate nam 14 november afscheid als actief scheidsrechter en kreeg de
symbolische rode kaart van aanvoerder Jay Kuiper van FC Groningen D2 (foto Jan Westman).

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verenigingskalender 2015-2016
Donderdag 3 december
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 14 december
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 17 december
Laatste training 2015, 20.00 uur
Zaterdag 2 januari
Nieuwjaarsinstuif + training, 14.30 uur
Vrij-zo 8-10 januari
Sportweekend Ameland
Maandag 11 januari
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Dinsdag 12 januari
Eerste training 2016, 20.00 uur (GRC)
Zaterdag 16 januari
NK zaalvoetbal voor COVS-teams (Sittard)
Maandag 8 februari
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 11 februari
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 22 februari
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Donderdag 10 maart
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Maandag 14 maart
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 21 maart
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Maandag 9 april
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 12 april
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Donderdag 12 mei
Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)
Zaterdag 11 juni
NK veldvoetbal voor COVS-teams

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 GRCclubhuis. 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

Start 2016 met training en snert
De traditionele opening van het verenigingsjaar wordt op zaterdag 2 januari 2016
gehouden. Er kan eerst worden getraind, waarna tijdens de nieuwjaarsinstuif in het
GRC-clubhuis onder andere een kop snert voor de liefhebber wordt geserveerd. Noteer
de datum dus. Lees ook pagina 3.

Ga je ook mee naar Ameland?
Ga je ook mee met het technisch weekeinde Ameland, van 8-10 januari 2016? Trainen,
spelregels, boottocht, pubquiz, lekker eten en drinken…. Kijk op pagina 5 voor alle
informatie. Ameland, here we come again!

Boeiende clubavond met Gerard Kemkers
Het was een boeiende clubavond op 2 november jongstleden. Gerard Kemkers vertelde
over zichzelf, zijn visie op topsport en de plannen met het topsportzorgcentrum van FC
Groningen. Een impressie op pagina 9.
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Training, speech en snert als start van 2016

Op zaterdag 2 januari begint het verenigingsjaar 2016 pas echt. Bijgekomen van
champagne, oliebollen en vuurwerk wordt dan in het GRC-clubhuis op sportpark Corpus
den Hoorn onze nieuwjaarsinstuif gehouden. De instuif is van 15.30 – 17.30 uur. In een
ongedwongen sfeer kan elkaar het beste voor het nieuwe jaar worden gewenst en
kunnen we vooruit kijken naar alles wat komen gaat. Voorzitter Robert van Dorst zal dat
ook doen in zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Voor de liefhebber wordt er een kop
echte Hollandse snert geserveerd.
Voor de instuif kan er net als vorig jaar eerst worden getraind. Van 14.30 - 15.30 uur
wordt deze nieuwjaarstraining gehouden op het kunstgrasveld achter het clubhuis.
Kom je 2 januari ook trainen en/of naar de instuif? We begroeten je daar graag! En dan
wordt het vast net zo gezellig als in januari 2015, zoals je op bijgaande foto’s kunt zien.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Elke seconde telt: doe mee aan de reanimatietraining
Maandag 22 februari 2016 wordt de jaarlijkse reanimatietraining gehouden.
Het is een prima manier om ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een
levensbedreigende situatie. Dus doe mee en weet hoe je levens kunt redden!
De training is zowel bedoeld voor de jaarlijkse herhaling voor eerdere deelnemers als
voor nieuwe helden….
Deelnemers kunnen een praktijkgerichte training van docent Wim Grimberg
verwachten. Ze zullen uitgebreid oefenen op de meegebrachte poppen. De training is
gericht op het herkennen van een levensbedreigende situatie en het handelen volgens
protocol. Zo komen tijdens de training aan bod:
- de werking van de Automatische Externe Defibrilator (AED)
- het herkennen van én eerste hulp bij een ademhalingsstilstand en een
circulatiestilstand
- het herkennen van én eerste hulp bij een afsluiting van de luchtweg.
Bij succesvolle afronding ontvang je als deelnemer na afloop het officiële NHSreanimatie-certificaat.
De training wordt gehouden in het GRC-clubhuis, van 19.30 – 22.30 uur.
Deelname kost 15 euro en staat open voor leden, donateurs en relaties van de
Scheidsrechtersvereniging en hun partners. Ken je dus familieleden, vrienden of
collega’s die mee willen doen? Nodig ze uit en schrijf ze in.
Wil je meedoen? Stuur dan voor 7 februari 2016 een mail naar
covsgroningen@gmail.com. Op de avond zelf kun je het verschuldigde
bedrag voldoen. De reanimatietraining, omdat elke seconde telt!

Ook in 2015 werd de
reanimatietraining
georganiseerd
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Rund- en lamsvlees van eigen boerderij
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Restaurant Zalencentrum H.Balk

De Gast 39 9801 AB Zuidhorn Tel. (0594) 50 21 43 Fax. (0594) 50 55 34
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Ameland, we komen eraan!
Zou er net als een paar jaar geleden een
pak sneeuw liggen? Krijgen we weer
sneeuwduinen? Of wordt het net als vorig
jaar zo nat, dat de kade onder water staat?
Het zonnetje kan natuurlijk ook gewoon
schijnen!
Hoe dan ook, van 8 – 10 januari gaan we
opnieuw voor het technisch weekeinde
naar Ameland. Drie dagen plezier, lekker
trainen, beetje spelregels, een gezellige
pubquiz, voor de fanatieke fietser een
mountainbiketocht. En voor de liefhebber
de Robbentocht. En natuurlijk lekker eten
en drinken. Hotel Ameland is tijdens die
drie dagen onze uitvalsbasis en huiskamer.
Kortom, drie dagen als optimale
voorbereiding op de tweede seizoenshelft.
Deelnemen kost 175 euro en daarvoor
krijg je, behalve veel plezier en een leuk
programma, de reis per touringcar – boot
– bus v.v., twee overnachtingen (inclusief
handdoeken), tweemaal ontbijt, een
welkomstsandwich, driemaal diner, een
fiets gedurende het hele weekeinde….
Gewoon meegaan dus. En dan beleef je
net zoveel plezier als de deelnemers in
2015, zoals op de foto’s te zien.

Aanmelden kan nu op www.covsgroningen.nl!
Daar kun je ook het volledige programma vinden.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Jezelf als scheidsrechter verder ontwikkelen? Doe mee
aan ons project videofeedback
Wil jij je verder ontwikkelen als scheidsrechter? Dan is het project videofeedback wellicht
iets voor jou. De camera volgt jouw optreden gedurende een wedstrijd en achteraf
wordt je dus geconfronteerd met jezelf. Ontzettend leerzaam, omdat je dan goed ziet
hoe je loopt/volgt, hoe je overkomt als scheidsrechter en welke gebaren je gebruikt.
Meer weten of opgeven? Neem contact op met Marc van der Haak (zie colofon) of mail
naar covsgroningen@gmail.com.

Seniorensoos ook in 2016 maandelijks bijeen
De oudere leden en enkele oud-leden van onze vereniging komen ook in 2016 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.

Trainingen hebben korte winterstop
Tot en met donderdag 17 december kan er iedere dinsdag en iedere donderdag van
20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in
Groningen. Trainers zijn Bert Kamstra en Henk Steenhuis.
Na 17 december is er een korte winterstop. Er kan dan weer worden getraind vanaf
dinsdag 12 januari. Bovendien kan er op zaterdag 2 januari voorafgaand aan de
nieuwjaarsinstuif worden getraind van 14.30 - 15.30 uur.
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Droomt u om te kopen,
wilt u verkopen,
of heeft u een taxatie nodig,
wij helpen u graag!
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De Wilper Boys trotse winnaar fair play prijs
Op 2 november hebben Evert IJspeert en Robert van Dorst de fair play prijs 2014-2015
uitgereikt aan De Wilper Boys. De trotse clubvertegenwoordigers kregen naast eeuwige
roem een grote oorkonde, een wedstrijdbal en een setje grensrechtersvlaggen. De
uitreiking vond plaats tijdens de grote clubavond met spreker Gerard Kemkers. De
Wilper Boys, ook vanaf deze plek nogmaals van harte gefeliciteerd!

Debuut Christian Mulder in betaalde voetbal
Ons lid Christian Mulder heeft 6 november zijn debuut gemaakt als scheidsrechter in
het betaalde voetbal. Hij mocht Helmond Sport – Jong PSV leiden. Christian staat op de
masterclass betaald voetbal. Christian, van harte met je debuut en op naar (veel) meer!
Ondertussen mocht Jochem Kamphuis een aantal keren als zesde official Europa in. Zo
zagen we hem onder andere bij wedstrijden van Liverpool en Napoli. Jochem, van harte.

Christian Mulder (midden)

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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REF United op 16 januari naar NK in Geleen
Ons eigen voetbalteam (REF United) zal op zaterdag 16 januari deelnemen aan het
Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen/COVS-teams
in het verre Geleen. In sporthal Glanerbrouk zal COVS Sittard-Geleen het NK organiseren.
Het is de tweede maal in onze historie dat we aan een NK zaalvoetbal in Sittard-Geleen
meedoen. De eerste keer was in 1993 en toen werd ons team glansrijk achtste (en
laatste). Dat kan nu vast beter….
In Geleen treffen wij in poule B Boxmeer-Cuijk, SVA Amsterdam en Tilburg.
In poule A spelen Drachten, Sittard/Geleen, Nijverdal en Oss-Uden.

Voorbereidingen NK veld in volle gang
Het NK zaal mag dan ver weg zijn, het NK veldvoetbal voor COVS-teams is dichterbij
dan ooit, want dat wordt op zaterdag 11 juni door ons zelf georganiseerd op de
velden van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Naast ons eigen team (de
regerend kampioen!) zullen onder andere Deventer, Enschede, Alkmaar en Amsterdam
deelnemen. Noteer alvast deze datum, want we willen er een geweldig evenement
van maken.

Ons voetbalteam veroverde in juni 2015 de Nederlandse titel in Gorinchem
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Gerard Kemkers tijdens clubavond:
‘een wedstrijd leiden is een stevige job’

Tijdens de grote clubavond op 2 november in het GRC-clubavond gaf oud-schaatscoach
Gerard Kemkers een mooie impressie over de plannen van FC Groningen met het
topsportzorgcentrum, dat medio 2017 bij sportpark Corpus den Hoorn moet worden
gerealiseerd. Een plek waar straks mogelijk ook onze toppers van nu en de toekomst
zichzelf verder kunnen ontwikkelen. En waar ook plek is voor de breedtesport.
Schaatser en coach
Voor een met zo’n vijftig aanwezigen goed gevulde zaal blikte Kemkers kort terug
op zijn eigen loopbaan, met Olympisch brons in Calgary 1988 op de 5 kilometer als
hoogtepunt. Ook zijn val op de Olympische 10 kilometer datzelfde jaar, de zwabbervoet
en zijn korte voetballoopbaan met als eindstation Actief B1 (met leider Robert van Dorst)
passeerden de revue. Natuurlijk kwam ook de periode als succesvol schaatscoach van
onder andere Ireen Wüst en Sven Kramer voorbij. En in alles ademt Kemkers passie en
drive, zoals dat in topsport thuis hoort.
‘Van voetbalcultuur naar
topsportcultuur’
Om niet meer 240 nachten per jaar
in een hotel te hoeven slapen en om
zichzelf van een nieuwe prikkel te
voorzien, besloot Kemkers aan de
slag te gaan bij FC Groningen. En daar
heeft hij een breed takenpakket. ‘Ik
hoop binnen de FC aanjager te zijn
van nieuwe ideeën en methodes.’
Eén van zijn belangrijkste ambities
is het creëren van een optimaal
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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topsportklimaat. Door de hele club op één complex te laten trainen is een eerste stap
gezet. Ook de realisatie van een outdoor field lab, perfecte grasmatten en straks het
topsportzorgcentrum zijn belangrijke stappen. Zo zijn twee velden op Corpus zo
ingericht dat FC Groningen alle inspanning en beweging van een speler kan volgen.
‘Voetbal kan nog wel stappen zetten om professioneler en beter te worden,’ zo
reageerde Kemkers op de vraag of voetbal topsport is. ‘Het is een uitdaging om van een
voetbalcultuur een topsportcultuur te maken’, zo vervolgde de oud-schaatscoach zijn
betoog. Die er meteen aan toevoegde dat voetbal natuurlijk wel topsport is. ‘Maar dat
vraagt ook een topsportmentaliteit van alle betrokkenen.’

‘Wedstrijd leiden is topsport’
Kemkers had ook een duidelijke mening
over scheidsrechters. ‘Scheidsrechters
zijn zonder discussie sporters en in de
top is het ook echt topsport. De fysieke
inspanning en de mentale druk om een
wedstrijd te leiden is enorm. Een wedstrijd
leiden is gewoon een stevige job,’ aldus
Kemkers. Hij gaf aan dat hij zou toejuichen
als scheidsrechters meer met techniek
geholpen zouden worden. ‘Daarmee maak
je de sport eerlijker, en maak je het voor de
scheidsrechter wellicht ook veiliger.’
Al met al een boeiende avond. Op deze pagina’s ook enkele foto’s van de avond,
gemaakt door Wouter Horst. Op onze site zijn meer foto’s te vinden.
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In Memoriam: Age de Goede
Vrijdag 23 oktober is Age de Goede overleden. Zijn gezondheid was de laatste tijd al
zwak. Age was een betrokken, positief-kritisch en actief lid. De laatste jaren volgde hij de
vereniging noodgedwongen op iets meer afstand, maar de verbondenheid bleef.
Age was lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken sinds 1 augustus
1957, daarvoor was hij lid van COVS Centraal Drenthe vanaf 1952. Hij was dus al ruim
63 jaar lid van de COVS! Voor onze vereniging vervulde Age diverse functies. Zo was hij
een aantal jaren actief in de ontspanningscommissie en toto/lottocommissie en was hij
bestuurslid en penningmeester. Die functies vervulde hij in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw. Hij was in 1974 de eerste COVS-vertegenwoordiger op de zogenoemde
kwaliteitszetel in de scheidsrechterscommissie van de KNVB afdeling Groningen. Later
werd hij lid van de districtscommissie scheidsrechterszaken van KNVB district Noord. Age
ontving diverse onderscheidingen en werd in 1983 benoemd tot lid van verdienste van
onze vereniging. In 2012 werd hij nog gehuldigd voor het zestig jarig COVS-lidmaatschap.
Age, bedankt voor je jarenlange steun en inzet, je
vriendschap en je betrokkenheid. We wensen de
nabestaanden sterkte toe met het verlies van Age.
Age (midden) werd in 2012 onderscheiden
voor zijn 60-jarig lidmaatschap

In Memoriam: Drewes Koezema
Op 30 oktober is ons trouwe lid Drewes Koezema overleden. Hij was al enige tijd ziek.
De in Bedum wonende Koezema was niet alleen een trouw lid, maar met zijn eigen bedrijf
ook sponsor/adverteerder van onze vereniging.
Koezema voelde zich prima op de achtergrond en zo nu en dan kwam hij, vaak met zijn
Bedumer maatjes, naar een clubavond. Dré was lid sinds 1 juni 1986 en werd in 2011
gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Nadat hij
stopte als KNVB-scheidsrechter, bleef hij actief voor
sv Bedum, tot vorig seizoen. Bij die club was hij ook
een graag geziene persoon.
Drewes, bedankt voor je trouwe lidmaatschap, je
vele jaren als sponsor en je nuchterheid!
Drewes tijdens de huldiging voor 25 jaar
trouw lidmaatschap in 2011
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Wethouder zegt nieuwe kleedkamers sportpark toe
Zoals in de vorige Aftrap al gemeld, is het vernieuwde sportpark Corpus den Hoorn op
27 oktober officieel geopend. Het nieuwe bord bij de entree met de namen en logo’s van
alle sportverenigingen werd onthuld, er waren mooie woorden van clubs, FC Groningen
en gemeente én het beheerplan voor het sportpark werd ondertekend. In dat plan
hebben clubs en gemeente afspraken over het beheer vastgelegd. En er werd deze
avond gevoetbald. FC Groningen speelde met een mix van A1 en beloften tegen GRC 1
en Groen Geel 1 (beiden een helft). Scheidsrechter Paul Lips en zijn assistenten Danny
Kempinga en Rik Berends zorgde voor de prima arbitrale begeleiding.
Tijdens de opening zegde wethouder Paul de Rook een vernieuwing van de huidige
kleedkamers toe op het sportpark. Daarmee zou het nieuwe sportpark ‘af en klaar voor
de toekomst’ zijn. Een mooie gedachte!

’De Aftrap’ op naar de 36e jaargang…
Waar veel verenigingen en bedrijven alle info alleen nog maar digitaal verspreiden,
blijven wij ons cluborgaan De Aftrap koesteren. Tuurlijk gaan wij met onze tijd mee
en hebben we met www.covsgroningen.nl een drukbezochte site, zijn we actief op
facebook (220 likes) en twitter (515 volgers). Maar ook De Aftrap blijkt nog in een
behoefte te voorzien.
En dus gaan we in 2016 de 36e jaargang van dit blad in. Dat is dan meteen de 26 e
jaargang van onze redacteur Marcel Bellinga. Er is veel veranderd in de loop der jaren:
de frequentie is teruggelopen van ooit 10x per jaar naar nu 4x. Het aantal pagina’s
is juist behoorlijk toegenomen. En waar we in de beginjaren het blad maakten met
typemachine, correctielint en stencilmachine (van vv Zuidhorn), wordt het tegenwoordig
op de laptop gemaakt en komt er een professionele vormgever en drukker aan te pas.
Het verschil is zichtbaar, zoals je op de foto kunt zien. Links de allereerste Aftrap die
Marcel maakte 25 jaar geleden, rechts het nummer van oktober 2015.
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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

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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Pubquiz elke keer weer hilarisch
Als je dit leest hebben we dit seizoen inmiddels drie ronden van de leukste pubquiz
van Nederland achter de rug. Drie avonden vol leuke feitjes, aha-momenten, gefronste
wenkbrauwen, haperende smartphones en hilarische vragen. Marc van der Haak bleek
opnieuw onze eigen onvolprezen quizmaster… Sam Dröge (oktober) en duo M & M
(Marco Oosting en Marcel Bellinga; november) waren de winnaars. Die van december
was bij het maken van dit blad nog niet bekend.
Uiteraard gaan we door in 2016 en wel op de donderdagen 11 februari, 10 maart, 12 april
en 12 mei. De pubquiz is telkens na de training, van 21.45 - 22.15 uur in het GRC-clubhuis.
Per avond is een grappige prijs te winnen en na de 7e avond wordt een algemeen
klassement opgemaakt. De slechtste score vervalt, dus als je keer mist is dat niet erg.
Doe je volgende keer ook mee?

ARAG certiﬁcaat voor Achilles 1894
Het Asser Achilles 1894 heeft op 20 november het ARAG fair play scheidsrechterscertificaat ontvangen van KNVB en ARAG. Naast een oorkonde en het fair play zone bord kreeg de vereniging ook bijvoorbeeld scheidsrechterstenues en andere materialen
aangeboden. Het ARAG-certificaat is een keurmerk dat aangeeft dat een voetbalvereniging het belang van arbitrage onderkent en een en ander in het beleid van de
vereniging heeft verankerd. Een mooie beloning voor goed beleid derhalve! Op de
uitreikingsavond verzorgde onze eigen Jochem Kamphuis een boeiende inleiding.
Achilles 1894, van harte gefeliciteerd!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016
Ronde 2 en 3 waren bij het inleveren van deze kopij nog maar mondjesmaat beantwoord.
Ook ronde 1 kwam moeizaam op gang. Uiteindelijk waren er toch nog zo’n 50 personen
die antwoorden hebben ingestuurd. De juiste antwoorden:
Ronde 2: 1-A, 2-C, 3-C, 4-C en 5-D
Ronde 3: 1-C, 2-B, 3-B, 4-D en 5-D
Omdat ik verwacht dat er voor het uitkomen van deze Aftrap nog wel wat antwoorden
binnen komen, kunnen de maandwinnaars nog niet bekend worden gemaakt. In
de tussenstand is er nog een aantal personen, die alle drie ronden foutloos hebben
beantwoord.
Hieronder volgen de vragen voor ronde 4 en 5. Antwoorden voor deze ronden gaarne
inzenden voor 1 februari 2016 via de site, via mail naar klaassmithuq@gmail.com of per
post naar K. Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert.
Ronde 4
Vraag 1) Een doelverdediger staande binnen zijn eigen strafschopgebied, maar
buiten het doelgebied, slaat de bal met zijn hand over de doellijn, die door een
medespeler doelbewust met de voet is teruggespeeld. Wat moet de scheidsrechter
beslissen?
a.
Hij kent een indirecte vrije schop toe voor de aanvallende partij op de plaats waar
de doelverdediger de bal raakte
b.
Hij kent een indirecte vrije schop toe voor de aanvallende partij op de plaats waar
de doelverdediger de bal raakte en de doelman krijgt een waarschuwing door het
tonen van de gele kaart
c.
Hij kent een hoekschop toe
d.
Hij kent een doelpunt of een indirecte vrije schop.
Vraag 2) In de 8e minuut van de eerste helft ontvangt een speler van ploeg A zijn
tweede gele kaart. Het ontgaat de scheidsrechter echter dat dit zijn tweede gele
kaart is. In de rust komt genoemde speler van ploeg A bij de scheidsrechter en deelt
de scheidsrechter mede, dat hij een foutje heeft gemaakt, door hem na de 2e gele
kaart niet weg te sturen. Hoe dient hij nu te handelen?
a.
Hij kan niets meer doen
b.
Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond
c.
Hij kan hem pas wegsturen als hij nogmaals een gele of een directe rode kaart
krijgt
d.
Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen.
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Vraag 3) Op het moment dat een inworp wordt genomen, staat een tegenstander
op minder dan 2 meter afstand en krijgt daarbij de bal ongelukkiger wijze in het
gezicht en heeft een bloedneus .De scheidsrechter fluit en staat verzorging toe,
maar toont de te dichtbij staande speler de gele kaart wegens onsportief gedrag.
Hoe moet het spel nu worden hervat?
a.
indirecte vrije schop
b.
directe vrije schop
c.
inworp
d.
scheidsrechtersbal
Vraag 4) In een wat rommelig duel wordt het spel onderbroken voor onsportief gedrag
ten opzichte van de scheidsrechter. Hoe wordt het spel daarna dan weer hervat?
a.
met een directe vrije schop
b.
met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding
c.
met een scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding
d.
met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was
Vraag 5) Een scheidsrechter geeft in een wedstrijd in de 72e minuut een strafschop,
terwijl er geen enkele overtreding werd gemaakt. Beide ploegen proberen de
scheidsrechter hiervan te overtuigen. De scheidsrechter blijft echter bij zijn
beslissing . De “omstreden” strafschop wordt zeer demonstratief naast geschoten,
omdat de nemer het ook niet eens is met de beslissing van de scheidsrechter. Wat
moet de scheidsrechter doen?
a.
doelschop toekennen
b.
indirecte vrije schop voor de tegenpartij geven
c.
strafschop laten overnemen en de betrokken speler een waarschuwing geven
d.
doelschop plus waarschuwing geven aan de nemer

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw
vereniging

VOOR ALLE
GROTE MERKEN

3HOGE KORTINGEN
3GROTE VOORRAAD

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

3HOGE KWALITEIT
3SNELLE LEVERING
3CLUBUNIFORMITEIT

Bel of mail:
Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist
steenhuis@sporthuiswinsum.nl
of (06) 55 76 83 68
VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM
NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING
steenhuis@sporthuiswinsum.nl

Sponsor
zoekt
vereniging
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!

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

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.

Online bestellen

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

Bonussysteem voor
extra sponsoring

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.

Online
ledenshop

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.

INFORMEER BIJ
STEENHUIS@SPORTHUISWINSUM.NL
NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING
www.sporthuiswinsum.nl
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Ronde 5
Vraag 1) In de eerste helft van een wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter
vanwege hevig onweer tijdelijk de wedstrijd. Na 20 minuten wordt het spel weer
hervat. In de 2e helft gaar het weer onweren. Hoelang mag er nu onderbroken
worden?
a.
10 minuten
b.
20 minuten
c.
30 minuten
d.
totaal maximaal 60 minuten.
Vraag 2) De doelverdediger heeft de bal gevangen. Staande met de bal in zijn hand
binnen het eigen strafschopgebied, slaat hij een vervelende toeschouwer, die naast
het doel, maar achter de doellijn staat, tegen de borst. De scheidsrechter fluit af.
Wat zal hij verder beslissen, nadat de toeschouwer door de aanvoerder van de
thuisclub is weggestuurd?
a.
Hij zendt de doelman van het veld en laat hervatten met een indirecte vrije schop
b. Hij geeft de doelman een waarschuwing en laat hervatten met een strafschop
c.
Hij zendt de doelman van het veld en laat hervatten met een scheidsrechtersbal
d. Hij zendt de doelman van het veld en laat hervatten met een strafschop
Vraag 3) Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De
nemer van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de
knie terug speelt op de doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en
schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a.
Hij laat doorspelen
b.
De nemer van de vrije schop ontvangt een gele kaart wegens onsportief gedrag en
de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte
vrije schop toegekend
c.
De nemer van de vrije schop krijgt een gele kaart wegens onsportief gedrag en de
vrije schop wordt overgenomen
d.
De nemer van de vrije schop ontvangt een gele kaart wegens onsportief gedrag en
de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een directe
vrije schop toegekend.
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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
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Vraag 4) In een reglementair duel tussen een aanvaller en de doelverdediger
belanden beiden in de netruimte van het doel achter de doellijn, terwijl de bal
via de doelpaal terug het veld in stuit. Alleen deze beide spelers zijn in de buurt
van de spelsituatie. De doelman die snel reageert, wordt in de netruimte door de
aanvaller vastgepakt, waardoor de aanvaller toch eerder bij de bal kan komen. De
scheidsrechter fluit af, maar wat moet hij nu beslissen?
a.
Hij toont de aanvaller de rode kaart en laat hervatten met een indirecte vrije schop
b.
Hij toont de aanvaller de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
c.
Hij toont de aanvaller de gele kaart en laat hervatten met een indirecte vrije schop
d.
Hij toont de aanvaller de gele kaart en laat hervatten met een directe vrije schop.
Vraag 5)
I. Tijdens een wedstrijd in het amateurvoetbal in de A-categorie raakt een
doelverdediger geblesseerd. Er zijn op dat moment nog geen 3 wissels gebruikt
en het team heeft geen reserve doelman op de bank zitten. Nu wil de trainer de
keeper van het 3e elftal (B-categorie) laten invallen, die net klaar is op een ander
veld. Echter, deze speler stond vooraf niet op het wedstrijdformulier vermeld. De
scheidsrechter staat dit zonder meer toe.
II. Een speler van partij A rent het veld uit richting de dug-out van de tegenstander
en beledigt daar op grove wijze de trainer van de tegenpartij. De scheidsrechter
onderbreekt het spel en stuur de speler weg met een rode kaart en laat vervolgens
het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.
a.
Alleen stelling I is juist
b.
Alleen stelling II is juist
c.
Beide stellingen zijn juist
d.
Beide stellingen zijn onjuist
Succes met het maken van deze vragen!
Klaas Smith
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Centraal Drenthe per 1 januari opgeheven; overstappende
leden welkom!
Zoals we al eerder schreven, wordt COVS Centraal Drenthe per 1 januari 2016 helaas
opgeheven. De vereniging bleek te klein om zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan.
We hebben groot respect voor de bijdrage die de vereniging in de loop der jaren aan
de arbitrage en COVS heeft geleverd. Hulde ook voor de inzet van al die vrijwilligers van
Centraal Drenthe. Inmiddels worden er afspraken gemaakt binnen de COVS over het
aanpassen van de werkgebieden van de verenigingen.
De huidige leden van Centraal Drenthe kunnen zelf kiezen of ze willen overstappen naar
één van de andere COVS-verenigingen en zo ja naar welke. Inmiddels hebben al diverse
leden de keuze gemaakt om per 1 januari naar Groningen en Omstreken over te stappen.
We heten jullie van harte welkom!
Het is de bedoeling medio januari alle overstappende leden voor een kennismaking uit
te nodigen. Daarnaast zal het bestuur nadenken hoe we het gewijzigde gebied (een
grotere regio), de nieuwe voetbalverenigingen en de leden in de nieuwe regio het beste
van dienst kunnen zijn. We komen daar begin 2016 op terug.

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).

Wist je dat...?
... Paul Lips onlangs na de training de sporttas van Freek Vandeursen meenam?
... hij deze vervolgens met de auto naar Freek in Assen zou brengen?
... hij er onderweg achter kwam dat hij de tas vergeten was?
... hij een dag later met het openbaar vervoer alsnog postbode heeft gespeeld?
... Jan-Willem Bouw als Ajax-fan na de training via zijn mobiele telefoon Celtic - Ajax ging kijken?
... hij na tachtig minuten van zijn provider bericht kreeg dat zijn internetbundel van 10 GB
er doorheen was?
... Jan-Willem de wedstrijd niet meer uitgekeken heeft?
... ook onze leden hun favoriete club hebben?
... onlangs FC Groningen, PSV, Vitesse, Heerenveen en Ajax zichtbaar op het trainingsveld
aanwezig waren?
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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

w ww. o p t i m a a l d e s i g n . n l

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

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

www.gertzijlstra.nl

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

Specialist in voordelig drukwerk!

Drukkerij, Boek, en Kantoorboekhandel
Haan-Bedum
Stationsweg 29, 9781 CG Bedum - T (050) 3012271 - E info@haan-bedum.nl
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John ten Cate neemt op mooie manier afscheid
Ons lid van verdienste John ten Cate nam onlangs afscheid als actief scheidsrechter. Op 14
november floot hij FC Groningen D2 – Drachtster Boys D1. En daarmee is het mooi geweest
voor de 75-jarige John. Bij zijn afscheid waren familie, onze vereniging, de KNVB en enkele
persoonlijke sportvrienden van John aanwezig. Van FC Groningen kreeg hij een erehaag,
de symbolische rode kaart en twee kaarten voor het duel tegen Sporting Braga cadeau.
John begon ooit in de jaren zestig als scheidsrechter en haalde de top van het amateurvoetbal. Zo floot hij in 1979 een duel om het algeheel amateurkampioenschap. Hij moest
vervolgens in verband met de toen geldende leeftijdsgrens stoppen, maar ging als grensrechter en leider aan de slag bij de jeugd van FC Groningen. Daar maakte hij onder andere
Arnold Kruiswijk, Martijn van der Laan en Arjen Robben mee. Een aantal jaren geleden
begon John weer met het fluiten van jeugdwedstrijden voor de KNVB. In 2014 werd hij door
de KNVB nog onderscheiden met de titel ‘scheidsrechter van verdienste’.
Op deze pagina het afscheid van John in beeld, met dank aan fotograaf Jan Westman.
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Lief-en-leed-pot voor alle trainende leden
De trainingsgroep heeft al sinds jaar en dag een spaarpotje van waar uit men bij ‘lief’ of
‘leed’ een attentie kan verzorgen. Denk aan zware blessures, geboortes, huwelijken et
cetera. Bovendien wordt uit dat potje aan het einde van het jaar een hapje en drankje
geregeld. Voor een heel seizoen bedraagt de inleg dertig euro.
Je kunt op de trainingsavonden je inleg contant kwijt bij Bert Kamstra. Het mag in kleine
porties of in één keer het hele bedrag. Maak je het liever over per bank dan kan dat op
NL51INGB0002544770 ten name van A. Kamstra in Groningen, onder vermelding van lief
en leed-pot. En nu hopen op veel ‘lief’ en weinig ‘leed’!

Ledenmutaties
We hebben de afgelopen periode de volgende nieuwe leden mogen begroeten:
Patrick Olthof, Ten Boer
Maikel Pieterman, Gasselternijveen
Chris Klijnstra, Leeuwarden
Martijn Terpstra, Roden
Arnold Haan, Zuidhorn
Hobie Huizer, Assen
We hebben afscheid genomen van donateur Ben Drosten, lid Luuk van Dijk en de
overleden leden Drewes Koezema en Age de Goede.

Jaarvergadering op 21 maart
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 21 maart 2016.
Het bestuur zal dan rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid,
de voornemens voor de nabije toekomst uit de doeken doen en enkele leden in het
zonnetje zetten. In de eerstvolgende uitgave van De Aftrap publiceren we de agenda en
het algemeen jaarverslag 2015. Noteer alvast de datum!
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Uw ondergoed specialist!

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

* Bestrating
Tel. 0592 - 613 509
Mob. 06 - 15142762

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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Scheidsrechters gezocht voor schoolvoetbal
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 23 en 30 maart
én 6 en 13 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 uur
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 mail: johntencate@kpnmail.nl. Zet dan in de mail even je adres en
telefoonnummer. De vergoeding is veertig euro. Bovendien wordt er op de derde dag
direct na de laatste wedstrijden een buffet geserveerd.

COVS peilt mening over arbitrage-piramide
In november ontvingen alle actieve KNVB-scheidsrechters een brief van de KNVB over
de nieuwe arbitrage-piramide. De invoering van deze piramide heeft gevolgen voor
de groepsindeling van scheidsrechters en de bijbehorende wedstrijdpakketten. COVS
Nederland wilde graag van al haar leden in Nederland weten wat ze van de nieuwe
piramide vinden en organiseerde een online raadpleging. Op de site www.covs.nl en op de
facebookpagina van de COVS kon men een reactie geven. Als Scheidsrechtersvereniging
Groningen en Omstreken hebben we de oproep van harte gesteund. Er kwamen veel
reacties binnen en veel reagerende leden zijn kritisch en bezorgd. Wij zullen er bij COVS
en KNVB op hameren dat er serieus naar deze kritiek en zorgen wordt gekeken. Wordt
ongetwijfeld vervolgd. De KNVB-brief en COVS-oproep zijn nog te vinden op onze site:
www.covsgroningen.nl.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

21

DeAftrap

Jaargang 35, nummer 4 (December 2015)

Slagerij Menno Knot
De ambachtelijke slager die veel
meer in huis heeft dan alleen
vlees en vleeswaren

Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Grillspecialist
Buffetten - Saladeschotels - Hapjesschotels

Slagerij Menno Knot
Aandacht voor lekker!
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In de schijnwerpers….
In deze rubriek zetten we elke keer een lid
van onze vereniging kort in de schijnwerpers.
Zo leren we iedereen ook eens op een andere
manier kennen. Ook in deze rubriek?
Mail de redactie: covsgroningen@gmail.com.
Leeftijd: 34 jaar (zou je niet zeggen natuurlijk ;-)
Woonplaats: Groningen
Burgerlijke staat: Samenwonend met Brianne

Pascal
Souhuwat

Beroep: Projectmedewerker bij Euromobil Nederland
Favoriete stad: New York
Vakantieland: In de winter de Oostenrijkse pistes en ik verwacht veel van Nieuw
Zeeland waar ik binnenkort heen ga.
Beste boek, cd en/of film: Geen specifieke titel die mijn voorkeur geniet.
Autobiografieën vind ik interessant. In de auto (naar een wedstrijd) moet er een lekkere
beat in de muziek zitten.
Kranten/tijdschriften: Ik lees geen kranten, maar bezoek online nieuwssites en als
tijdschrift pak ik vaak “Helden”.
Favoriete website: Social media-websites zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en
Twitter. En natuurlijk m’n OP ;-)
Andere hobby’s: Ik voetbal zelf nog actief en mag graag golfen, wielrennen en skiën.
Scheidsrechter vanaf: 8 april 2011
Eigen voetbalverleden: Ik heb mijn hele jeugd bij LTC uit Assen gevoetbald en speel,
na omzwervingen via FC Assen, Lycurgus, DIO Groningen en BSVV, inmiddels alweer 8
seizoenen bij Vako uit Vries.
Scheidsrechter geworden omdat: Tijdens een stageperiode voor mijn studie, die ik
bij de KNVB in Zeist mocht volgen, kwam ik in aanraking met het Masterplan Arbitrage.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Hiermee was mijn interesse in het fluiten gewekt. Pas enkele
jaren later besloot ik om het fluiten in de praktijk te brengen.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe:
In het seizoen 2011-2012 ben ik begonnen in de startgroep
ZA06 en inmiddels fluit ik voor het tweede achtereenvolgende
seizoen in groep ZA02.
Voorbeeld als scheidsrechter: Ik heb geen specifieke
scheidrechter als voorbeeld. Ik probeer van iedere
scheidsrechter wat te leren, teneinde mijn eigen stijl van fluiten te ontwikkelen. Ik probeer
zoveel mogelijk (door) te laten spelen, zolang het maar fair is. Verder vind ik dat je als
scheidsrechter de dialoog met spelers niet moet schuwen. Door je beslissingen uit te
leggen schep je duidelijkheid!
Wedstrijdvoorbereiding: In de week voorafgaand probeer ik zoveel mogelijk spec’s
(uitslagen/stand/historie) van beide teams te vergaren/bekijken. Indien er neutrale
assistent-scheidsrechters zijn aangesteld, dan neem ik donderdags contact met hen op
om afspraken over (wedstrijd)kleding en vervoer te maken. Op de wedstrijddag zelf doe
ik ’s ochtends vooral lekker rustig aan en probeer ik zo’n 75 minuten van te voren op het
sportpark aanwezig te zijn.
Trainen: Ik heb de zomertrainingen bij de COVS gevolgd, maar train nu gedurende het
seizoen bij mijn eigen club, Vako. Met de trainingen en de wedstrijden die ik hiermee speel,
houd ik mijn conditie op peil.
Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?:
Ik ben pas sinds dit seizoen lid van de COVS en kan daarom moeilijk aangeven of ik iets
‘mis’. Tot nu toe heb ik alleen maar positieve ervaringen opgedaan en denk ik dat de COVS
Groningen veel en leuke activiteiten voor haar leden organiseert. Daarnaast is de COVS
namens alle scheidsrechters een goede spreekbuis naar de KNVB.
Wat wil je verder nog kwijt?: Tijdens de clubavond op 2 november jl. sprak Gerard
Kemkers over (top)talent in de schaatssport en dat vandaag de dag iemand al gauw
als Talent bestempeld wordt. Iedereen, dus ook een scheidsrechter, heeft op z’n eigen
manier talent en verdient hiervoor waardering en aandacht. Waardering in de vorm van
een passende beoordeling en aandacht door (persoonlijk) begeleiding en coaching.
Toptalenten, zij die exceptioneel zijn (die in het schaatsen de kanshebbers op Olympisch
goud zijn), verdienen extra aandacht, begeleiding en support om dat allerhoogste
doel te bereiken. Maar laten we daaronder toch vooral iedereen dezelfde hoeveelheid
aandacht en begeleiding geven, zonder daar het predicaat ‘talent’ aan te hangen. Enkel
dan wordt de kwaliteit van de gehele Nederlandse (voetbal)arbitrage verhoogd.
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J U U L K E ST E E N H U I S
www.huidhandenvoeten.nl
High-Tech bescherming van de gewrichten
H
Schokdempende capaciteit 98 %
Ideaal
voor het beoefenen van alle sporten en
Id
activiteiten
zoals voetballen, tennissen, hardlopen
activ
en alle zaalsporten.

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

sinds
1895

www.haan-bedum.nl

info@haan-bedum.nl

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel

HaaninBedum

Kopieren, printen, inbinden en lamineren:
ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.
Meer informatie:
info@haan-bedum.nl - www.haan-bedum.nl

A4 of A3 (full color) prints
Enkelzijdig of dubbelzijdig
Tot 300 grams papier
Stickers
A5 of A4 boekjes
Diverse afwerkingsmogelijkheden

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!

Drenthe

tours

Comfortabel en veilig naar uw bestemming!
DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN
SPORTREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

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

DeAftrap

Jaargang 35, nummer 4 (December 2015)

Heeft de visuele spelerspascontrole effect?
Naast het invoeren van de 10 minuten tijdstraf heeft de KNVB gelijktijdig de verplichte
visuele spelerspascontrole ingevoerd. Deze visuele spelerspascontrole moet leiden
tot meer mensen op het veld die speelgerechtigd zijn. De mogelijkheid dat niet speelgerechtigde spelers kunnen meespelen is een oude klacht in het voetbal en veel andere
sporten.
Voor deze nieuwe spelregels is Research & Intelligence (R&I) gevraagd om te komen met
een evaluatie. R&I heeft samen met Pennock & Postema vragenlijsten, interviews en
observaties gedaan om voetballers en scheidsrechters te vragen naar hun mening.
De verplichte controle van de spelerspassen leidt ertoe dat ongerechtigde spelers
minder snel proberen om met een wedstrijd mee te doen. De schaduwzijde van de regel
is dat het ook moeilijker is om invallers voor een team te regelen als dit nodig is. Hoewel
de meeste respondenten overtuigd zijn van een positief effect, geven sommige scheidsrechters aan de regel niet uit te voeren: "Je kunt toch niet uitsluiten dat er ongemerkt
een speler op het veld loopt die er niet thuishoort. Het systeem is niet waterdicht”, is een
van de reacties.
Toch is het merendeel van de ondervraagde mensen positief over de nieuwe spelregel.
"De verplichte controle van de spelerspassen leidt ertoe dat er minder ongewenste
spelers op het veld staan”, aldus een scheidsrechter over het effect van de controle van
de spelerspassen. De meeste respondenten zijn er tevens van overtuigd dat deze maatregel het aantal incidenten van agressie op en rondom het voetbalveld vermindert.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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De KNVB heeft het aantal excessen en gele kaarten het afgelopen seizoen zien afnemen.
Dit kan natuurlijk met verschillende factoren te maken hebben, maar men hoopt dat dit
mede te maken heeft met de gedifferentieerde inzet op het bevorderen van sportief
gedrag.
De visuele spelerspascontrole en de 10 minuten tijdstraf zijn dus bij lange na niet de
enige initiatieven waarmee de KNVB sportiviteit op de velden probeert te bevorderen.
Zonder uitputtend te zijn, zijn andere bekende campagnes bijvoorbeeld de
Aanvoerders, met als doel om via een viertal gouden regels sportiviteit te bevorderen,
de Volkswagen Blauwe Kaart waarbij teams elkaar een blauwe kaart kunnen geven na
een sportief gespeelde wedstrijd en het Fairplay voetbal naar Duits voorbeeld waarbij de
jongste jeugd zonder scheidsrechter speelt en de ouders op afstand staan om kinderen
‘hun spel terug te geven’.
Al deze campagnes vormen een uitgebreidere strategie om iedereen een leven lang van
voetbal te laten houden. Het effect van de campagnes wordt net als bij de verplichte
visuele spelerspascontrole en de 10 minuten tijdstraf onderzocht.
Door Laura Jonker, manager research & intelligence KNVB amateurvoetbal
Met dank aan: Sjors Brouwer en Pennock & Postema onderzoeks- en adviesbureau.
Bron: www.sportenstrategie.nl

Lekker even trainen en daarna een kop snert?
Kom zaterdag 2 januari naar de nieuwjaarsinstuif. De training op kunstgras is van
14.30 - 15.30 uur, de instuif in het GRC-clubhuis van 15.30 - 17.30 uur. Prettige
feestdagen en op naar een mooi 2016!
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Henk Hoiting in Verenigingsraad
nieuwe KNVB-organisatie
Per 1 januari 2016 wordt de reorganisatie van de
KNVB afgerond. Nadat eerder al de
arbeidsorganisatie gereorganiseerd was, wordt op
die datum ook de nieuwe bestuurlijke organisatie
van kracht door de installatie van de ledenraad. Deze
ledenraad bestaat uit 30 mensen die door de leden in
hun kieskring gekozen zijn.
Vanuit district Noord is er op aangedrongen om een ledenraad van 90 personen te
benoemen, omdat ieder lid dan circa 35 verenigingen vertegenwoordigt. Er is echter
gekozen voor een kleine ledenraad van 30 leden, met als gevolg dat ieder lid meer dan
100 verenigingen vertegenwoordigd. Daarnaast vertegenwoordigt het ledenraadslid
ook de individuele leden in zijn of haar kieskring en daaronder vallen onder andere de
scheidsrechters.
Voor de verkiezingen van de ledenraad is Nederland verdeeld in 30 kieskringen. De stad
Groningen, het Hogeland en het Westerkwartier vormen samen kieskring 3.
(Zie www.knvb.nl/ledenraad voor meer informatie). Tot eind oktober kon iedereen zich
beschikbaar stellen als kandidaat voor de ledenraad. Op 2, 3 en 4 december vonden de
verkiezingen plaats. Aangezien ik de enige kandidaat was in kieskring 3, vonden er hier
geen verkiezingen plaats. In feite ben ik dus gekozen voor de ledenraad. Op deze wijze
wil ik jullie daar graag van in kennis stellen.
Het zal een hele klus worden om niet alleen 108 voetbalverenigingen te vertegenwoordigen, maar ook nog eens honderden individuele leden, zoals scheidsrechters. Gelukkig
zijn jullie goed georganiseerd, zodat ik via de Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken kan vernemen wat er leeft bij de scheidsrechters en welke standpunten ik
in dien te nemen bij beleidskeuzes. Bovendien ben ik zelf actief als scheidsrechter voor
de KNVB. Kortom, ik hoop op een goede, vruchtbare samenwerking met jullie als KNVBleden en met de Scheidsrechtersvereniging!
Henk Hoiting

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

27

DeAftrap

Jaargang 35, nummer 4 (December 2015)

Column

Tiamo
Als ik een fluit van het type AK-47 Kalashnikov
had gekozen ….
Wel 20 x in de Lichtstad geweest; blank onschuldig licht. Eerst met mijn
vader, moeder en 3 broertjes. Later met mijn vriendin, die mijn vrouw
werd. Samen op een terrasje geluncht. Wij namen een baquette op een
kaasplankje. De wijn was donkerrood, maar fruitig. Vlakbij Père la Chaise,
waar Jim Morrison rust na zichzelf ten gronde te hebben gericht. Bloemen
gelegd op de zerk van Edith Piaf. Haar jonge dood werd verwacht.
De laatste keer was in mei met onze jongste dochter die in Amsterdam
verder haar leven viert. Ik ga er vanuit dat zij straks bij mijn graf een traan
laat. Een traan die langs haar linker wang loopt. En huppelt over naar haar
rechter. Glijdt nog een eind haar traanpad langs en valt in haar mond als in
een trechter. Nu ligt hij ziltig op haar tong, zij gaat hem eten en langzaam
wegspoelen. Geen leed waardoor de traan ontstond.
Maar voordat ik eens zal sterven moest ik nog een wedstrijdje fluiten.
Twee C-teams, 7 wisselspelers, 2 verzorgers, 2 coaches, 2 grensrechters, 3
vrijwilligers achter de bar en 112 man (of vrouw) publiek.
Ik gaf een penalty toen een aanvaller door een verdediger werd neergemaaid
ruim binnen het strafschopgebied. Kansloos.
De coach werd boos.
Als ik een fluit van het type AK-47 Kalshnikov had gekozen ….
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

