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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

Niemand buitenspel

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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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
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 14 februari aanstaande
naar het redactieadres sturen/mailen.

De decembermaand is er traditiegetrouw één van
terugblikken. En terugkijkend op ons verenigingsjaar
2016 valt op hoeveel er is gerealiseerd. Dat begon
al op 1 januari, toen er door het opheffen van COVS
Centraal Drenthe 24 nieuwe leden en een reeks
nieuwe donateurverenigingen konden worden
begroet. Bovendien is ons werkgebied groter
geworden. Inmiddels zien we meerdere overgestapte
leden regelmatig bij trainingen en andere activiteiten.
Mooi!
Maar ook verderop in 2016 gebeurde van alles.
Denk maar aan de uitrol van de kledinglijn, de
organisatie van het NK veldvoetbal, de clubavond
met Ernest Faber, en min of meer vaste activiteiten
als Sportweekend Ameland, de reanimatietraining
en deelname aan NK zaal en NK veld (met twee
tweede plaatsen!). We vergeten dan bijna de pubquiz,
seniorensoos, spelregels op de website, het project
videofeedback, de beschikbaarheid van masseur en
fysiotherapeut, het uitreiken van de fair play prijs en
natuurlijk de (uitstekend bezochte) trainingen op
dinsdag en donderdag.
Best een mooi jaar dus voor onze vereniging. Zeker
als je weet dat we tussendoor ook nog ruim 3000
euro ophaalden voor Fonds Gehandicaptensport.
Met collecteren, een verloting, een online veiling en
wat andere activiteiten. Niemand buitenspel was
het motto in 2016, en dat hebben we met elkaar
waargemaakt. Iets om trots op te zijn! Op naar 2017…

Bij de voorpagina: Ernest Faber verzorgde 21 november een zeer boeiende inleiding op onze clubavond
(foto Wouter Horst).

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verenigingskalender 2016-2017
Donderdag 15 december
Laatste training 2016, 20.00 – 21.15 uur
Zaterdag 07 januari
Nieuwjaarstraining + instuif, 14.30 uur
Dinsdag 10 januari
Eerste training 2017, 20.00 - 21.15 uur
Donderdag 12 januari
Tweede training 2017, 20.00 - 21.15 uur
Vrij-za-zo 13-15 januari
Technisch weekeinde Ameland
Zaterdag 21 januari
NK zaalvoetbal (Emmeloord)
Donderdag 2 februari
Pubquiz, 21.45 - 22.15 uur

Maandag 13 februari
Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)
Maandag 13 februari
Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Donderdag 2 maart
Pubquiz, 21.45 - 22.15 uur (GRC)
Maandag 13 maart
Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)
Maandag 20 maart
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Donderdag 13 april
Pubquiz, 21.45 - 22.15 uur (GRC)
Donderdag 11 mei
Pubquiz, 21.45 - 22.15 uur (GRC)

Trainingen
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 en Bert Kamstra. Op donderdagavond is van circa
19.30 - 21.45 uur sportmasseur Peter Sulmann aanwezig en voor leden gratis
beschikbaar.

Trainen, stamppot eten en meer tijdens nieuwjaarsinstuif
Ook 2017 beginnen we op sportieve en smakelijke wijze. Op zaterdag 7 januari kan
er eerst worden getraind, waarna in het GRC-clubhuis de informele nieuwjaarsinstuif
zal plaatsvinden. Nieuw dit keer is dat er gesmuld kan worden van een heus
stamppotbuffet. Tot 7 januari? Lees er alles over op pagina 3.

Maandag 27 februari is het woord aan Siemen en Christian
Op maandag 27 februari organiseren we in het GRC-clubhuis een boeiende clubavond.
Onze eigen Siemen en Christian Mulder zullen dan hun ervaringen met ons delen. De
broers hebben ongetwijfeld de nodige tips voor de ambitieuze scheidsrechters. Meer
weten over deze avond? Ga dan naar pagina 7.
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Stampotbuffet om nieuwe jaar in te luiden
Zaterdag 7 januari beginnen we het nieuwe jaar met de traditionele en vooral informele nieuwjaarsinstuif. Van 15.00 – 16.00 uur kan er worden getraind, waarna we van
16.00–18.00 uur in het GRC-clubhuis de gelegenheid bieden elkaar het beste voor 2017
te wensen. Uiteraard zal voorzitter Robert van Dorst in zijn nieuwjaarsspeech kort terugen vooruit blikken.
Nieuw tijdens de instuif is dat we kunnen genieten van een heerlijk stamppotbuffet.
Afgelopen jaren serveerden we snert, nu is het tijd voor andere winterse kost. De instuif
is voor het hele gezin, dus neem partner en kinderen gerust mee naar het GRC-clubhuis
op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen!
Het volledige programma van de instuif:
14.30 uur – GRC-clubhuis open, verzamelen voor de training / omkleden
15.00 uur – training o.l.v. Henk en Bert, op kunstgrasveld achter clubhuis
16.00 uur – einde training en douchen/kleden
16.00 uur – start instuif in GRC-clubhuis
17.00 uur – stampotbuffet
18.00 uur – einde instuif
Kom je ook op 7 januari? Graag tot dan! Op de foto’s op deze pagina een impressie van
de instuif in januari 2016.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Rund- en lamsvlees van eigen boerderij
en streekproducten.

Restaurant Zalencentrum H.Balk

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

Hotel ’t Gemeentehuis in Bedum
André Jutstra en Harold Walraven heten u van harte welkom in het
Café Restaurant Hotel ’t Gemeentehuis.
André Jutstra werkt al weer 8 jaar in het hotel. Hij staat vol passie in de keuken waar uitsluitend
met verse producten wordt gewerkt. Harold Walraven is de enthousiaste gastheer.
Het hotel, in een pand uit 1826, heeft een schitterend terras, twee zalen voor feesten;
partijen en vergaderingen. Ook heeft het hotel een restaurant waar u heerlijk kunt eten
voor een mooie prijs.

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum | T 050-3012213 | F 050-3014410 | info@hotelbedum.nl | www.hotelbedum.nl
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Reanimatietraining 13 februari: elke seconde telt
Ook dit seizoen bieden wij een reanimatietraining aan en wel op maandag
13 februari. Omdat elke seconde telt! De training is praktijkgericht en bestemd voor
zowel herhaling van de lesstof als voor nieuwe deelnemers. 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!
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 1 februari 2017 een mail naar covsgroningen@gmail.com.
Op de avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen. De reanimatietraining,
omdat elke seconde telt!

Een eerdere reanimatietraining in beeld.
Inmiddels al jaren een vaste activiteit van onze
vereniging.
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Mee naar Ameland? Schrijf je dan nu snel in!
Wil je van 13 – 15 januari nog mee naar Ameland voor het negentiende technische
weekeinde van onze vereniging? Schrijf je dan nu via www.covsgroningen.nl in en beleef
drie gezellige en sportieve dagen!
Zoals we eerder schreven kun je het programma voor het Sportweekend Ameland
deels zelf samenstellen. Want naast de trainingen en spelregels kun je bijvoorbeeld
kiezen voor paintbal, mountainbiken en powerboatracen. Ook wordt er een sportquiz
en pubquiz georganiseerd. Kortom, voor elk wat wils! Een prima voorbereiding op de
tweede seizoenshelft.
Deelnemers verblijven opnieuw in het sfeervolle Hotel Ameland, dat dit weekeinde
exclusief tot onze beschikking staat. Voor reis (bus – boot – bus), verblijf op de prima
kamers van het hotel en diverse maaltijden (welkomstsandwich, tweemaal ontbijt en
driemaal diner) betalen deelnemers slechts 175 euro. Dat is inclusief het gebruik van een
fiets gedurende het weekeinde.
Ga je ook mee? Schrijf je in op www.covsgroningen.nl. Ameland, here we come again!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Pubquiz wordt in 2017 vervolgd
De pubquiz is na 2,5 seizoen inmiddels niet meer
weg te denken uit het rijtje verenigingsactiviteiten.
Er wordt fanatiek gestreden, de hersens worden
gekraakt, er wordt gelachen en uiteraard roepen de
vragen soms ook de nodige reacties op. Kortom,
succes verzekerd bij de maandelijkse pubquiz.
Na twee seizoenen duo M & M (Marco Oosting en
Marcel Bellinga) lijken dit jaar Heer en Meester (Carim
Mesbah en Bart Pleiter), Sam Dröge, Marije Deuring
en Bert Volders de hoogste ogen te gooien. Maar
de strijd is nog lang niet gestreden, want we zijn na
de pubquiz van 8 december pas op de helft. En de
slechtste twee scores van de acht rondes vervallen.

De eindstand van ronde 3 op 10
november. Let op de bijzondere
namen…

Deelnemen is heel eenvoudig. De vragen worden op groot scherm getoond en
kunnen over van alles gaan: actualiteit, sport, onze vereniging, onzinnige weetjes, kunst
en cultuur, film, televisie…. Antwoorden doe je, alleen of samen met iemand anders, via
je mobiele telefoon.
De pubquiz wordt hervat op donderdag 2 februari, na de training, van 21.45 – 22.15 uur.
Daarna wordt je verwacht in het GRC-clubhuis op 2 maart, 13 april en 11 mei. Be there!

Jaarvergadering op 20 maart
Op maandag 20 maart zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Het
bestuur legt dan rekening en verantwoording af, bestuur en commissies worden
samengesteld en enkele leden worden in het verdiende zonnetje gezet. Noteer alvast de
datum.

De jubilarissen van de
jaarvergadering eerder dit jaar.
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Siemen en Christian Mulder 27 februari te gast
Het is een inmiddels bekend en toch ook bijzonder fenomeen. Twee broers die tegelijk als scheidsrechter in het
betaalde voetbal actief zijn. En daar mogen we als vereniging
trots op zijn, want Siemen en Christian zijn beiden lid van
onze club. Op maandag 27 februari verzorgen ze een bijzondere clubavond. Ze zullen ongetwijfeld over hun ervaringen
als fluitende broers vertellen en zullen daarnaast de nodige
tips en adviezen hebben voor de ambitieuze jonge scheidsrechters én de meer ervaren oude rotten. Komen dus!
Van de twee is Siemen de meest ervaren scheidsrechter. Hij
maakte zijn debuut in het betaalde voetbal op 19 oktober
2012 met het duel FC Oss – Fortuna Sittard. Op 6 december
2014 was Cambuur – NAC Breda zijn eerste eredivisiewedstrijd.
Inmiddels zien we hem ook al als zesde official internationaal
Siemen Mulder
actief. Broer Christian debuteerde op 6 november 2015 met Helmond Sport – Jong PSV.
Hij is nu onderdeel van de masterclass betaald voetbal.
De clubavond op maandag 27 februari is van 20.00 – 22.00 uur in het GRC-clubhuis, op
sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Graag tot
dan!

Christian Mulder

Christian en Siemen Mulder

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Heb jij de kledinglijn al?
Eind vorig jaar presenteerden we in samenwerking met Sporthuis Winsum een heuse
eigen kledinglijn. Mede mogelijk gemaakt door Dak Montage Noord, John Schokker
makelaardij en Hotel Ameland. Inmiddels zo’n zeventig leden hebben het volledige
pakket gekocht. Voor slechts honderd euro heb je het trainingspak (groen/zwart), het
zwarte polo, het groene shirt, de groene sweater, de sporttas en het warme jack. Alles
van het bekende merk Hummel.
Bestellen kan nog steeds via www.covsgroningen.nl.

Na korte winterstop beginnen trainingen 10 januari weer
We hebben dit jaar een korte winterstop voor wat betreft de trainingen. Na de laatste
training van 2016 op 15 december, wordt er vanaf dinsdag 10 en donderdag 12 januari
gewoon alweer getraind op het kunstgras van Corpus den Hoorn. Ook in 2017 zijn die
trainingen van 20.00 – 21.15 uur, onder leiding van Henk en Bert.
Overigens kan er al eerder weer worden getraind en wel op zaterdag 7 januari, de
nieuwjaarstraining. Zie daarvoor pagina 3 van dit blad.
De trainingen zijn in 2016 zeer goed bezocht, vooral na de zomervakantie. Ook op de
dinsdag is de deelname aanzienlijk gestegen. Een zeer positieve ontwikkeling!
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Ernest Faber tijdens grote clubavond: ‘een fout van een
scheidsrechter is nooit een excuus’
De ruim veertig aanwezigen waren van begin tot eind geboeid op maandag 21
november. FC Groningen-coach Ernest Faber verzorgde een interessante, leuke en
eerlijke inleiding over scheidsrechters, trainers, respect en ‘de speler van de 21e
eeuw’. Een korte impressie.
Faber hield een pleidooi voor meer samenwerking in de voetbalsport. ‘Alleen als we
meer samenwerken, meer begrip krijgen voor elkaars positie kunnen we iets veranderen. Waarom niet ook tijdens een training?’ Dat laatste werd meteen concreet gemaakt
en Faber sprak met Paul Lips af dat hij binnenkort een aantal partijvormen tijdens de
training van FC Groningen komt leiden. ‘Goed voor het begrip onderling, leerzaam voor
jullie en voor de spelers,’ aldus Faber.
Voordat Faber aan het woord kwam had vice-voorzitter Martin Schipper iedereen
welkom geheten en schetste Marc van der Haak het programma van het technisch
weekeinde Ameland. Daarna was het tijd om het gesigneerde EK-shirt van Björn Kuipers
uit te reiken aan Chieljan en moeder Coby Veen. Zie daarvoor elders in dit blad.
Vervolgens was het woord aan Ernest Faber.
De sympathieke coach was somber over alle inspanningen op gebied van fair play en
respect. ‘Het begint bij de opvoeding en de voorbeeldfunctie die we als volwassenen
hebben. Ouders zijn vaker een bedreiging voor plezier en respect, dan dat ze een
positieve bijdrage leveren. Meer respect begint bij de basis, bij de opvoeding.’ Dat Faber
er als coach ook zelf een rol in speelt, is hij zich heel goed bewust: ‘De voorbeeldfunctie
is van levensbelang. Iedereen is in het leven soort van scheidsrechter soms. Is het niet
op het veld, dan wel op de bank als trainer, thuis in het gezin of op het werk. Je moet
je bewust zijn van je voorbeeldfunctie. En focus houden. Hoe kan ik van mijn spelers
verwachten dat ze zich gedragen en hun taak uitvoeren, als ik zelf de emoties niet kan
controleren?’
‘Steek energie in die dingen
waar je invloed op hebt,’
stelde de FC Groningencoach. Een stelling die hij
met diverse voorbeelden
ondersteunde. Faber gaf aan
te vinden dat spelers moeten
leren aanvoelen hoe ver je bij
een scheidsrechter kunt gaan.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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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

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 w w.opti maal desi gn.nl

www.dijkvastgoed.nl

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

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

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS
SCHOOLSTRAAT 4A BEDUM

050 501 43 34 WWW.KESH.NL

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

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

OptimaalDesign-2014

Molenweg 1 9781 GL Bedum
050-3012382
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In dat leerproces wil hij zijn spelers begeleiden. Iedereen is daarbij verantwoordelijk voor
zijn of haar eigen gedrag. ‘Maar een al dan niet fout van een scheidsrechter mag nooit
als excuus worden gebruikt voor het niet presteren,’ zo betoogde hij.
Faber schetste de speler van de 21e eeuw. Een speler die continue online is, waarbij
lifestyle een rol speelt, en waarbij er 24 uur per dag prikkels zijn. Dat gekoppeld aan de
steeds groter wordende belangen in de sport en de druk van social media (‘alles wordt
gefilmd’) , ontlokte Faber de stelling dat het veel te moeilijk is geworden voor één
scheidsrechter. ‘Het wordt tijd voor twee scheidsrechters per wedstrijd. Het is te moeilijk
voor één iemand. We kunnen daarbij kijken naar en leren van andere sporten.’
Over de inzet van technologische hulpmiddelen is Faber duidelijk: ‘De belangen zijn te
groot om er geen gebruik van te maken. Maar we moeten wel een goede balans
vinden in wanneer wel en niet. De charme en romantiek van het voetbal moet wel
blijven bestaan. Tot op zekere hoogte horen daar ook fouten bij. Maar arbitrage 2.0 is wel
een must!’
Op de vraag of Faber zijn spelers spelregels bijbrengt verwees de coach naar de jaarlijkse
instructiebijeenkomst door een scheidsrechter betaald voetbal. ‘Ik neem de spelregels
verder vooral mee in de trainingsvormen, laat ze het in de praktijk ontdekken. Misschien
zijn er soms wel teveel regels, moeten we de scheidsrechter meer ruimte durven geven
om de wedstrijd aan te voelen, in de sfeer van de wedstrijd te leiden.’
En zo vloog de avond voorbij. Faber toonde zich reëel, als iemand met een duidelijke
mening en visie. De aanwezige leden keerden enthousiast terug naar huis, nadat
vice-voorzitter Martin Schipper de spreker had bedankt voor een boeiende avond.
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Online veiling mooie afsluiting actiejaar Niemand buitenspel
Een online veiling met fonkelnieuwe Adidas-scheidsrechtersshirts (beschikbaar gesteld
door Jochem Kamphuis) én een gesigneerd EK-scheidsrechtersshirt van Björn Kuipers
heeft ruim vierhonderd euro voor Fonds Gehandicaptensport opgeleverd. En daarmee is
het een mooie afsluiting geworden van onze inspanningen voor dit goede doel. In totaal
is er ruim drieduizend euro opgehaald!
Naar aanleiding van het mogen organiseren van het NK veldvoetbal voor COVS-teams
in juni dit jaar, wilden we iets meer doen. Onder de noemer Niemand buitenspel werd
besloten ons een jaar lang in te zetten voor de gehandicaptensport, omdat wij vinden
dat iedereen moet kunnen sporten. Ongeacht of je nu een handicap hebt of niet.
Op de volgende manieren zamelden we geld in:
Een SMS-actie en donatiepagina op de site
een afdracht van 2 euro per verkochte kledinglijn
leden liepen mee in de landelijke collecteweek
een speciale verloting tijdens het NK veldvoetbal
Robert de Wit fietste op een Riksja door de provincie Groningen,
ging gesprekken aan en zamelde geld in
Een online veiling.
Met ruim drieduizend euro hebben we een mooi resultaat voor Fonds Gehandicaptensport geboekt. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen als collectant, lotenverkoper,
SMS-er, bieder in de veiling et cetera. Niemand buitenspel!

Op 21 november reikte
Martin Schipper het
gesigneerde EK-shirt van
Björn Kuipers uit aan
Chieljan en moeder Coby
Veen.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Nieuwe ontwikkelingen sportpark
Nadat in 2014 de velden op ‘ons’ sportpark Corpus den Hoorn zijn verbeterd, wordt
ook de komende jaren gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het multifunctionele
sportpark. Zo zijn de clubs en gemeente momenteel in gesprek over nieuwbouw en
renovatie van kleedkamers, wordt door Groen Geel al gewerkt aan de renovatie van
het clubhuis en nieuwe kleedkamers, is de hockeyclub zich aan het oriënteren op
het vernieuwen van hun accommodatie én wordt gewerkt aan de realisatie van het
topsportzorgcentrum van FC Groningen.
In dat laatste licht zal ook de parkeerplaats volledig over de kop gaan. Het
topsportzorgcentrum zal op een deel van het parkeerterrein worden gerealiseerd.
Het terrein wordt ook anders ingericht. Netto blijven er straks 294 van de nu 311
parkeerplaatsen over. Voor de zaterdagen is een oplossing in de maak met het
parkeerterrein van het Martiniziekenhuis langs de Laan Corpus den Hoorn. In de loop
van mei 2017 wordt met het herinrichten van het parkeerterrein begonnen. We houden
je op de hoogte.

Wist je dat…..?
...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
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Sam Dröge na een training beelden van zijn wedstrijd liet zien?
hij er toen achter kwam dat hij het zelf niet was?
bij een nieuwe poging het volume van de telefoon wel erg hard stond?
vervolgens de telefoon in de GRC-kantine ging en Thom Winkel dacht dat de
buren van Groen Geel belden om te vragen of het wat zachter kon?
Thom Winkel ook handboeitraining schijnt te geven?
het hoe en wat (gelukkig) onduidelijk bleef?
Carim Mesbah de gehaktballen onlangs naar water vond smaken?
Paul Lips toen zei dat ook niet iedereen de ballen net zo goed kan frituren als Alex
Traa?
Jan-Willem Bouw het op een donderdag in oktober te koud vond om te trainen?
Thom Winkel denkt dat Jan-Willem met schoenen aan slaapt?
diezelfde Jan-Willem over vv Musselkanaal
zei: ‘oh, dat is toch die club met die
tribune’?
Chieljan Veen onlangs meer last van de
hoekvlag dan van de zon had? (zie foto)
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Interessant experiment met nieuwe regels

Professor, denkt u ook aan de scheidsrechter?
Door Jacques d’Ancona
Nog even, en professor Gerard Sierksma van de Groninger universiteit is bekender dan
Hans Nijland, Marcel Bellinga en Björn Kuipers. Deze hoogleraar sportstatistiek koestert
een afwijking die volstrekt onschadelijk is voor het milieu. Hij is een verklaard fan van de
voetbalsport en vindt dat we er wat aan moeten doen om de attractiviteit van de wedstrijden op te leuken.
‘Er gebeurt te weinig, het is apesaai’, vindt hij, de toeschouwers sukkelen weg. Zijn
voorbeeld: het EK van deze zomer. Er werd veel te weinig gescoord. Dan heeft hij dus het
niet over de onstuimige, traumatische ontwikkelingen aan de bestuurlijke kant van het
profvoetbal en binnen de top van de KNVB. Zijn punt: het spel is toe aan meer snelheid
en meer goals.
Wat doet de professor daaraan? Hij komt met 8 concrete voorstellen, onder meer om
onderdelen van het vertrouwde spelregelboek te schrappen en andere te wijzigen.
Natuurlijk weet Sierksma dat er een lange weg te gaan is, voordat the International
Board van de FIFA er naar zal kijken, maar hij is een echte liefhebber en tevens een
idealist. Hij heeft de tijd. Wie het Dagblad van het Noorden leest (wie niet…?) heeft
kennis genomen van zijn voorstellen. De journalist Thijs de Jong heeft ze in diverse
verhalen en commentaren toegelicht.
Intussen is er op 20 oktober op Corpus den Hoorn in Groningen een wedstrijd gespeeld
tussen Groen Geel en The Knickerbockers om de voorstellen te toetsen in de praktijk.
Podium TV maakte een rechtstreekse uitzending, RTV Noord was present en rond de
lijnen zag je diverse (zelfbenoemde) kenners, journalisten en gewone mensen, inclusief
enkele KNVB-functionarissen. Maar zij keken officieus toe. Op persoonlijke titel, zoals dat
heet. Wie niet naar Groningen kwam: Marco van Basten, thans zetelend bij de FIFA in
Zwitserland. Hij is een voorstander van wijzingen, maar liet dit experiment liggen.
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Wat wil de professor?
Professor Sierksma bepleit - in het kort - het volgende:
1.
De keeper mag de bal niet meer vangen. Hij mag alleen stompen.
Straf: een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.
2.
Terugspelen op de keeper of een speler binnen het eigen strafschopgebied mag
niet meer. Straf ook hier indirecte vrije trap.
3.
De ingooi en de vrije schop mag je naar jezelf spelen, een idee dat hij leende van
het hockey.
4.
Geen buitenspel in het strafschopgebied. Zodra er 2 verdedigers in hun eigen
strafschopgebied staan, (vaak een keeper en een veldspeler) staat een aanvaller
niet meer buitenspel. Op de rest van het veld geldt buitenspel wel.
5.
Invoering van de videoscheidsrechter.
6.
Wissels worden door supporters bepaald.
7.
Tijdstraf bij een gele kaart. Voorstel: 10 minuten strafbank.
8.
Live statistieken. Het publiek kan op de telefoon kijken hoe er gepresteerd wordt.
Hoe waren de ervaringen?
Wisselend… De punten 5 (misschien alleen interessant voor het profvoetbal), 6 (dito,
maar volstrekt onwerkbaar) en 8 (toekomstmuziek bij wedstrijden betaald voetbal) laat
ik even voor wat ze zijn.
Punt 2 levert geen tijdwinst op en de kans op nog
meer onoverzichtelijk gedoe en gerommel voor
de goal. En bovendien toenemend ongemak voor
de scheidsrechter. Hij moet het wel allemaal constateren… Het is misschien goed om die kant van
de zaak ook mee te nemen. In de voorstellen van
professor Sierksma wordt totaal geen aandacht besteed aan het functioneren van de scheidsrechter.
Dit lijkt me een aspect dat aandacht verdient als je
het van belang vindt dat wedstrijden overzichtelijk verlopen.
Wat punt 7 betreft: 10 minuten bankstraf voor een gele kaart is nogal drastisch en doet
geen recht aan de verhoudingen en een correct wedstrijdbeeld. Ik zou zeggen: 3
minuten en hooguit 5 voor een zwaardere overtreding, randje rood. In de profsector
krijg je dit er nooit door, denk ik. Dit is typisch iets als opvoedend element in het jeugdvoetbal.
Het beste voorstel zit bij punt 3. De ingooi in de vorm van een inrol werkt tempoverhogend. Een nog beter, aanvullend idee zou zijn: de ingooi te vervangen door de
INTRAP, waarbij je de bal als ‘inwerper’ zelf mee mag nemen.
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Wat de vrije schop betreft: een haalbaar plan. Inderdaad, in de testwedstrijd bleek dat
het verrassend is als de nemer zelf de bal meeneemt bij een vrije schop. Uiteraard zal dit
in de regels exact moeten worden vastgelegd. Blijft de afstand van 9 m 15 voor tegenstanders gehandhaafd, enzovoorts?
Diverse dingen spelen verder een rol. Zoals: hoe past de scheidsrechter zich aan? Jesse
Rozendal uit Zwaagwesteinde (lid van onze vereniging) had er geen enkele moeite mee.
Hoewel, buitenspel deed zich nauwelijks voor in deze slappe partij en er vielen weinig
overtredingen van regel 12 te melden.
Het voordeel van een wijziging van regel 11 is niet gebleken. Ik zie het niet gebeuren.
Dat gaat hem niet worden… Praktisch punt, voor de scheidsrechter: het is niet te
belopen en zelfs met collega assistenten aan de lijn wordt buitenspel nog lastiger te
constateren. Daar zitten we niet op te wachten.
Punt 1: weg er mee. De doelman wordt opgeleid om ballen te pakken en dat moet zo
blijven. Het gaat niet lukken om zijn specifieke vaardigheid (klemvast een bal stoppen)
er uit te halen. Ik zie het als een kunstmatige truc om op die manier meer aanvalskansen
en doelpunten te fabriceren.
Ten slotte dit. Het heeft geen zin om de voorstellen van professor Sierksma bruut af te
wijzen op grond van behoudzucht en de angst voor verandering en vernieuwing. Ze zijn
het waard er verstandig mee om te gaan. Dus moeten er herhalingsoefeningen komen,
ook op een hoger niveau. Dan is ook de vraag aan de orde hoe topspelers zullen
reageren op onbekende situaties.
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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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Jochem en Siemen de grenzen over
Onze twee scheidsrechters in het betaalde voetbal, Jochem Kamphuis en Siemen
Mulder, zijn afgelopen periode ook actief geweest over de landsgrenzen. Als zesde
official mochten ze aantreden in respectievelijk champions league en Europa league. Zo
mocht Jochem eind september naar Arsenal – FC Basel, terwijl diezelfde week Siemen
actief was bij Schalke ’04 – Red Bull Zalsburg. Mooie affiches. Heren, van harte en op naar
de volgende wedstrijden!

Jacob Cleveringa erelid Noorder Rondritten
Tijdens de jaarvergadering van de ijsvereniging
Noorder Rondritten heeft Jacob Cleveringa, ook
lid van onze vereniging, afscheid genomen als
bestuurslid. Jacob heeft 22 jaar in het bestuur van
de ijsvereniging gezeten. Voor zijn langdurige staat
van dienst is hij benoemd tot erelid van Noorder
Rondritten. Jacob, van harte gefeliciteerd.
Jacob Cleveringa

Ledenmutaties
We hebben afgelopen periode de volgende nieuwe leden welkom mogen heten:
Dirk van der Laag, Groningen
Douwe Pals, Erica (ook lid HZO)
Verder begroeten we Jitze Medema uit Bedum als nieuwe donateur.
Martina Hazenberg heeft haar lidmaatschap opgezegd, terwijl Johan Suurd bedankt
heeft voor zijn donateurschap.

Volg ons op twitter en facebook
De Aftrap verschijnt viermaal per jaar en biedt een mooi kijkje in ons verenigingsleven.
Voor de actualiteit kun je echter ook regelmatig onze website www.covsgroningen.nl
checken en ons volgen op facebook (www.facebook.com/covsgroningen) en
twitter (@COVSGroningen).
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Gezocht: barmedewerkers…
In de samenwerking met GRC Groningen is één van onze tegenprestaties voor het
gebruik maken van de kantine dat we de donderdagavond verantwoordelijk zijn voor de
bardienst, op de avonden na dat GRC zelf activiteiten (zoals wedstrijden, kaartavonden)
heeft. We zijn op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan een bardienst willen draaien.
Als we wat meer mensen hebben, kan er een rooster worden gemaakt, zodat je niet al
te vaal aan de beurt bent en we het met elkaar doen. Bij jij de volgende? Mail dan naar
covsgroningen@gmail.com.

Maak gebruik van het project videofeedback
Met een eigen camera en een
aanvullende pilot met gps gaat ons
project videofeedback gewoon door.
Je kunt je weer aanmelden bij Marc
van der Haak. Bij het project volgt de
camera je de hele wedstrijd en krijg je
na die tijd de volledige opnames via
een speciale afgeschermde website
te zien. Beelden zijn alleen voor eigen
gebruik. Door naar jezelf te kunnen
kijken in jouw functie als (assistent)
scheidsrechter, krijg je als het ware een
spiegel voorgehouden. Een mooie kans om
jezelf als scheidsrechter verder te ontwikkelen. Maak er vooral gebruik van!
Op www.covsgroningen.nl meer informatie over het hoe en het wat.

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’!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017
Ronde 1 had een record aantal deelnemers. 28 personen die lid of donateur zijn en 20
personen van buitenaf hadden hun antwoorden ingezonden. Dat was een mooi resultaat, misschien ingegeven door de vele spelregelwijzigingen bij aanvang van dit seizoen.
12 personen bleven foutloos en na loting is Danny Kempinga als maandwinnaar van
ronde 1 uit de bus gekomen. Proficiat! De attentie zal je binnenkort ontvangen.
Leverde ronde 1 een record aantal inzenders op, het insturen van de antwoorden voor
ronde 2 en 3 is bij het inleveren van deze kopij nog maar zeer matig.
Nog geen 20 personen!
De correcte antwoorden voor ronde 2: 1-B, 2-A, 3-B, 4-C en 5-C.
De correcte antwoorden van ronde 3: 1-A, 2-D, 3-B, 4-C en 5-D.
Ronde 4 (december 2016)
Vraag 1) Terwijl de bal nabij de middenlijn in het spel is gooit een speler, die binnen
het speelveld staat, een scheenbeschermer met kracht naar een wisselspeler van de
tegenpartij, die op de reservebank zit. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a.
Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een
indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de speler gooide.
b.
Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
c.
Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
d.
Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en laat het spel hervatten met een
indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar bal was toen het
spel werd onderbroken.
Vraag 2) Tijdens een luchtduel raken zowel een aanvaller als de doelman van de
tegenpartij geblesseerd na een botsing. Er is geen overtreding begaan, maar de
scheidsrechter fluit af en staat verzorging toe op het speelveld. Hoe moet de scheidsrechter handelen als de verzorging heeft plaatsgevonden?
a.
Hij laat de aanvaller buiten het speelveld wachten op een teken om het speelveld
weer te betreden, nadat het spel weer met een scheidsrechtersbal is hervat, op de
plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
b.
Hij laat de aanvaller buiten het speelveld wachten op een teken om het speelveld
weer te betreden, nadat het spel weer met een scheidsrechtersbal is hervat, op de
plaats van de botsing.
c.
Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal, op de plaats waar de bal was toen
het spel werd onderbroken.
d.
Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal, op de plaats van de botsing.
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Vraag 3) Bij een hoekschop wordt de bal hoog voor het doel, buiten het doelgebied,
geplaatst. De rechterspits springt op om de bal te koppen. Ook de doelverdediger
wil de bal wegstompen. Bij de hieruit voortvloeiende onopzettelijke botsing raakt de
doelverdediger uit balans en de bal verdwijnt in het doel. De scheidsrechter moet nu:
a.
De hoekschop laten overnemen.
b.
Een doelpunt toekennen.
c.
Directe vrije schop tegen de rechterspits toekennen.
d.
Indirecte vrije schop tegen de rechterspits toekennen

Vraag 4) Een trainer komt nabij de middenlijn het speelveld in en beledigt op een
grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet hij
nu verder handelen?
a.
De scheidsrechter stuurt de trainer naar de reservebank terug en hervat met een
scheidsrechtersbal.
b.
De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld en hervat met een directe vrije
schop.
c.
De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart
en hervat met een scheidsrechtersbal.
d.
De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart
en hervat met een indirecte vrije schop.

Vraag 5) Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm.
Plotseling ziet hij de bal, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een handsbal,
het veld uitrollen. Om nu te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden,
trapt hij de bal nog verder weg het veld uit. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen?
a.
Hij toont de wisselspeler de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije
schop wegens hands.
b.
Hij vermaant de wisselspeler en hervat het spel met een directe vrije schop
wegens hands.
c.
Hij hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.
d.
Hij toont de wisselspeler de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije
schop wegens hands.
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We gaan meteen door met ronde 5 (januari 2017):
Vraag 1) Bij een schot op doel dreigt de bal hoog in het verlaten doel van partij A te
gaan, omdat de doelverdediger enkele meters voor zijn doel op de grond ligt. Een
wisselspeler van partij A, die in de buurt van het doel aan het warmlopen is, ziet het
gevaar, loopt het doelgebied in en kopt de bal over het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a.
Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een gele kaart tonen.
b.
Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een rode kaart tonen.
c.
De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel laten hervatten met een
strafschop.
d.
De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het dichtst
gelegen bij de plaats van de overtreding.

Vraag 2) De nemer van de strafschop onderbreekt zijn aanloop vlak voor de bal. Vervolgens loopt hij door en schiet de bal naar het doel. Deze wordt door de doelverdediger gestopt, maar komt echter terecht bij een andere aanvaller, die de bal
alsnog in het doel schiet. Hoe reageert de scheidsrechter?
a.
Hij keurt het doelpunt goed; deze vorm van misleiden is niet strafbaar.
b.
Hij keurt het doelpunt goed, want het werd gescoord door een andere speler dan
de nemer van de strafschop.
c.
Hij keurt het doelpunt af, geeft de nemer een waarschuwing door het tonen van
de gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de
aanvaller (op de plaats van de misleiding).
d.
Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop
tegen de aanvaller.

Vraag 3) Welke van de volgende overtredingen, begaan door een speler tijdens het
spel, moet bestraft worden met een indirecte vrije schop?
a.
Een speler die binnen het speelveld een toeschouwer een trap geeft die het speelveld in is gelopen.
b.
Een speler die van buiten het speelveld een bidon in het gezicht van een tegenstander gooit, die binnen het speelveld staat.
c.
Een speler die door een spelsituatie buiten het speelveld is gekomen en daar een
tegenstander een trap geeft.
d.
Een speler die vanuit het speelveld een beledigend gebaar maakt naar een
toeschouwer die op de tribune is.
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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

Uw ondergoed specialist!

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

* Bestrating
Tel. 0592 - 613 509
Mob. 06 - 15142762
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Vraag 4) Tijdens het spel, in de buurt van de middenlijn en ongeveer een meter binnen het speelveld, krijgt een speler een paar andere voetbalschoenen toegeworpen
van de materiaalman van zijn team. De speler wisselt op die plaats van schoenen, zet
de gewisselde schoenen over de zijlijn en speelt weer verder. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a.
Doorspelen.
b.
Doorspelen en bij de eerstvolgende onderbreking het schoeisel controleren.
c.
Affluiten, de speler een gele kaart tonen, het schoeisel controleren en het spel
laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats
waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
d.
Affluiten, de speler een gele kaart tonen, het schoeisel controleren en het spel
hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel
werd onderbroken.

Vraag 5) Een aanvaller geeft de doelverdediger een schouderduw op het moment dat
deze één voet van de grond heeft. De doelverdediger valt daardoor met bal en al in
het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
a.
Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger.
b.
Een geldig doelpunt.
c.
Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger plus een waarschuwing voor de
aanvaller door het tonen van de gele kaart.
d.
Een directe vrije schop voor de doelverdediger, want deze mag niet worden aangevallen (of geduwd?) als hij de bal in zijn bezit heeft.

Succes met de vragen.
Antwoorden graag voor 1 februari sturen naar
klaassmithuq@gmail.com of per post naar:
Klaas Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert.
Deelnemen via www.covsgroningen.nl
kan natuurlijk ook.
Klaas Smith

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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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
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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.
Naam: Pieter Wimmers
Leeftijd: 51 Jaar
Woonplaats: Assen
Burgerlijke staat: Getrouwd met Marion en twee jongens Tim (17) & Sander (15)
Beroep: Directeur
Favoriete stad: Barcelona
Vakantieland: Spanje
Beste boek, cd en/of film:
Boek: Biografie over Alan Musk (Tesla Motors)
CD: Kensington – Control
Film: Soldaat van Oranje
Kranten/tijdschriften: Dagblad van het Noorden (dagelijks) en Volkskrant en
De Telegraaf (beiden op zaterdag)
Favoriete website: www.bmw.nl
Andere hobby’s: lezen van boeken/tijdschriften, skiën, autorijden in cabrio tijdens zomer.
Scheidsrechter vanaf: 1982
Eigen voetbalverleden: Ben in mijn jeugd begonnen bij vv Hees (buurtclub in Soest),
vanaf 13e jaar bij HVC in Amersfoort (vroegere sc Amersfoort = betaald voetbal), gestopt
op mijn 17e en later nog 3 jaar in Soest gevoetbald bij VVZ ’49 (tussen mijn 22e en 25e).
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Scheidsrechter geworden omdat: kreeg op mijn 17e helaas voetbal ongeluk. Twee
hoofden tegen elkaar met wat complicaties. Floot op dat moment wekelijks jeugdwedstrijden voor HVC en leek met toen juist moment om scheidsrechter te worden voor
KNVB.
Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Vanaf 17e scheidsrechter, toen nog regionaal.
Daarna KNVB regio Utrecht en vanaf 1999 na verhuizing naar Assen regio Noord. Ben nu
scheidsrechter in landelijke jeugdgroep, zaterdag jeugd A.
Voorbeeld als scheidsrechter: Ignace van Swieten, helaas veel te vroeg overleden
& Mario van der Ende. Beide zijn ook begeleider van mij geweest toen ik vroegere
talentengroep mocht meemaken.
Wedstrijdvoorbereiding: Begint op dinsdag met uitnodigen van assistentscheidsrechters, vrijdagavond op tijd onder de wol, zaterdagochtend vroeg op en dan
op gemak aantal zaken doen, zoals tas controleren, goed eten & drinken en op tijd
richting wedstrijdcomplex. Voor de wedstrijd goede, maar niet al te zware warming-up,
daarna ben ik klaar voor wedstrijd.
Trainen: doelstelling 2x per week, waarvan wanneer mogelijk in ieder geval 1x
gezamenlijk met COVS Groningen. Deze training(en) bevallen mij zeer goed en ben
vanaf zomer meer mee gaan trainen. Dit is in zeer positieve zin merkbaar. Ben erg blij
met beide trainers en de expertise die men heeft m.b.t. het lopen op juiste wijze van een
scheidsrechter, zowel conditioneel als technisch. COMPLIMENTEN!
Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Vind dat men
landelijk een voorbeeld dient te nemen aan o.a. ‘onze’ vereniging. Kom zelf vanuit COVS
Centraal Drenthe en hoe wij zijn opgevangen en wat dan een grote vereniging biedt
t.o.v. een relatief kleine is een groot verschil. Mij lijkt daarom clusteren van verenigingen
voor de toekomst de juiste oplossing, zodat men nog meer kan faciliteren als COVS.
Wat wil je verder nog kwijt?: Heb tijdens FIFA-test akkefietje gehad, waardoor ik helaas
ben uitgevallen. Door toedoen van derden en niet juiste omstandigheden dupe geworden van dit uitvallen. Heb hier met KNVB correspondentie over gevoerd met in de cc
onze vereniging. De oplossing vanuit KNVB is niet hetgeen je kunt verwachten bij overmacht en niet juiste omstandigheden bieden. Dan is het zo, dat er vanuit COVS Groningen
direct wordt gereageerd en ik als individu ter zijde wordt gestaan. Dit getuigt van klasse,
betrokkenheid maar ook van het belang om lid te zijn van vereniging. Verder voor een
ieder FIJNE Feestdagen en mooie Jaarwisseling en al het GOEDE voor 2017!!!
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Minder excessen op voetbalvelden
De aanpak van excessen in het voetbal, onderdeel van het actieplan ‘Naar een veiliger
sportklimaat’, werpt zijn vruchten af. Sinds seizoen 2011/2012 werkt de KNVB namelijk
met een nieuwe aanpak. Zo zijn onder andere de straffen verzwaard, zijn minimum
straffen ingevoerd en zijn de tuchtprocedures verkort. Het resultaat: minder excessen.
Zie ook het schematisch overzicht op deze pagina. De KNVB stelt in reactie op deze ontwikkeling het volgende: ‘Het is positief dat de hele voetbalwereld er in is geslaagd het
aantal buitensporige overtredingen net als vorig jaar te verminderen. Toch is en blijft
ieder exces er één te veel. Daarom zullen we samen met onder andere verenigingen,
scheidsrechters, trainers en voetballers sportiviteit op de Nederlandse velden blijven
stimuleren’.
En bij de reactie van de KNVB sluiten we ons graag aan. Er is nog veel te doen, want 300
excessen zijn er veel te veel. Zonder respect geen voetbal…

Van de bestuurstafel
En zo loopt het verenigingsjaar 2016 alweer richting het einde. Een bijzonder jaar, met
het toetreden van nieuwe leden vanuit Centraal Drenthe (en daaraan gekoppeld een
groter werkgebied), de acties voor Fonds Gehandicaptensport, de organisatie van het NK
veldvoetbal en recent de zeer boeiende clubavond met Ernest Faber. En dan noemen we
een heleboel dingen nog niet eens op. In deze Aftrap kun je over veel zaken meer lezen.
In 2017 gaan we gewoon door met het behartigen van jullie belangen, het bieden van
goede faciliteiten en het organiseren van leuke en nuttige activiteiten. Te beginnen met
de instuif, het Sportweekend Ameland en de reanimatietraining.
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Kunstgras
Zoals je elders in dit blad kunt lezen zal er op het sportpark van alles gaan veranderen,
met een herinrichting van de parkeerplaats, de bouw van het topsportzorgcentrum en
de aanpak van de kleedkamers. Daarmee worden onze faciliteiten straks nog beter!
Wat onze aandacht en zorg heeft, is de veiligheidssituatie van het kunstgras. In de media
is daar al van alles over verschenen. We volgen vooralsnog de lijn van de gemeente, die
de officiële onderzoeken naar de risico’s van het gebruik van de rubber korrels op de
kunstgrasvelden afwacht. Eind 2016 moet hierover meer duidelijk worden. We zullen dat
zeer kritisch volgen en de gemeente aanspreken op haar verantwoordelijkheid indien
nodig. Check hiervoor ook onze site.
COVS-structuur
Vanaf 1 januari aanstaande is de organisatiestructuur van de COVS gewijzigd. De
districtslaag is komen te vervallen. Ervoor in de plaats een aantal gerichte commissies. In
Noord hebben we onlangs afscheid genomen van de districtsbestuurders. We danken
hen voor hun vaak jarenlange grote inzet! In Noord hebben de zeven COVSlidverenigingen afgesproken elkaar jaarlijks in het voorjaar te treffen. De eerste keer
nemen wij daarvoor het initiatief.
Overleg KNVB
Naar aanleiding van onze kritische opstelling met betrekking tot de verplichte eigen
bijdrage voor het volgen van de SOI en SOII hebben we onlangs een zeer constructief
gesprek gehad met Werner ter Avest, coördinator scheidsrechtersopleidingen van de
KNVB. We hebben onze standpunten daar goed kunnen uitleggen en een goede
discussie kunnen voeren. Ook het feit dat testen en toetsen overdag in Zeist moesten
worden afgelegd is besproken. Op dat punt zal er voor de SOII mogelijk een en ander
worden aangepast. We bekijken of we op punt van nieuwe basisopleidingen in onze
regio samen kunnen optrekken. Een goede ontwikkeling en kans!
Graag tot 7 januari bij de instuif!
Marcel Bellinga, secretaris

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Menselijkheid
Column door Principaul
Op 3 december liet een Groningse scheidsrechter zien dat menselijkheid een groot goed
is in voetballend Nederland. Als een vanzelfsprekendheid gaf Jochem Kamphuis geen
geel aan Vitessespeler Nathan, tevens Braziliaan, voor het uittrekken van zijn shirt. Een
actie die alom in de media werd geprezen, op wat kritische geluiden van zijn baas na die
‘’geen precedent wilde scheppen’’. Een actie vanuit emotie boven rationaliteit.
Scheidsrechters zijn er in vele soorten en maten. De één is ooit begonnen vanwege gebrekkige voetbalkwaliteiten, doordat ze te oud waren om de linksbuiten bij te houden of
door tal van andere redenen. Toch is mijn ervaring dat de onderliggende reden waarom
wij ons vrijwillig negentig minuten laten uitkafferen vaak simpel is: we willen graag het
verschil maken, op een positieve manier een bijdrage doen aan de wedstrijd zodat deze
probleemloos van begin tot einde loopt.
De actie van Jochem is een kans die je slechts weinig krijgt. Hiér kan je laten zien:
scheidsrechters zijn mensen, ook wij begrijpen dat het spelletje om meer draait dan wat
spelregels toepassen in de wedstrijd. In de emotie van Nathan zag je één van zijn vrienden uit een vliegtuig klappen, met een vingerknip van de aarde verdwijnen. Met slechts
een klein gebaar toon je die jongen dat deze manier van rouw geaccepteerd wordt,
meer nog dan al die minuten stilte bij elkaar ooit zouden kunnen bereiken.
Ook in onze kelderklassen werd stilgestaan bij deze vreselijke vliegramp. Bij veel clubs
werd ietwat plichtmatig gereageerd, bij sommige anderen zag je juist ook weer persoonlijke, aangrijpende verhalen. Dan is het prachtig om door slechts een simpel gebaar,
een niet gegeven gele kaart, te laten zien dat ook wij denken aan Chapecoense.
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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

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

ba
Am

chtelijke koekbakke
rij
75 jaar

KNOL’S KOEK

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

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

GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN
TEL. 050 - 312 62 66
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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
Freek Vandeursen
Valley Dusink
Klaas Mulder
Henk Renken
Jan Kamps
Felix Nordhauzen
Martin Schipper
Truus Visser

Klaas Smith
Schilderbedrijf Cleveringa
Eddy en Marjan Kamphuis
Jacob Hettinga
Metis cnc draai- en freeswerk
Bert Kamstra
G.R.C. Groningen
John Schokker Makelaardij

De 50 €uro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro.
Interesse? Bel Henk Steenhuis (050-3014277) of mail: covsgroningen@gmail.com.

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

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

€ 100,€ 2,50
€ 2,50
€ 1,€ 5,€ 1,€ 5,€ 10,-

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

min. nr.

min.

min. nr.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf
min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

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

rugnr./naam

code

min.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf
min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

rugnr./naam
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Tiamo

Niet met de hand voor de mond
Ik fluit wat minder de laatste tijd. Last van de hamstrings. Wel 30 jaar
later dan Arjen Robben. Ik heb het dan ook lang weten te rekken. Niet
slecht voor een amateur-scheidsrechter. Het is door het vrijkomen van
extra zaterdagen aanlokkelijk geworden om meer te lezen. Toch kon ik de
verleiding weerstaan om het AD te kopen met op de voorpagina: Wat eet
Koeman met Guardiola?
Samen met mijn vrouw op een maandagmiddag in een kleine bioscoopzaal
naar de film ‘Tonio’ gekeken. De enige zoon van een beroemde schrijver,
die in Amsterdam op zijn fiets diep in de nacht verongelukte met
Pinksteren 2010. Zijn vader heeft over Tonio een hartverscheurend boek
geschreven, vol met herinneringen. De eerste 3 jaar dronken met de
gordijnen dicht.
Daarna in het satéhuis een voedzame maaltijd genomen. Met mes en vork
in de hand in gesprek met een alleen zittende man 2 tafeltjes verderop.
Ik kende hem van de oud-papier actie. Zijn vrouw was 3 ½ jaar geleden
overleden. Toen voelde ik de kwetsbaarheid van het leven. Mijn kinderen
hebben wij ook leren fietsen. En ik zou heel graag na mijn 65e gearmd
willen zingen, huilen, vechten en bewonderen.
Vlak voor de komende winterstop nog een aanstelling gekregen. In de
bestuurskamer werden Sinterklaasliedjes gezongen met speculaas bij
de koffie. Het kunstgrasveld was om te huilen. Een massale hoeveelheid
kunstkorrels en geen grassprietje meer te herkennen. JO-19 1. Dus
vechten om de bal. En mijn regio-coach en het jeugdbestuur van de
thuisvereniging bewonderd omdat de assistent terecht werd gewezen op
zijn onfatsoenlijke gedrag jegens de scheidsrechter.
Ik wens u mede namens mijn vrouw en kinderen een respectvolle Kersttijd
toe. Wij eten op 1e Kerstdag tapas in een gourmet-variant en op 2e
Kerstdag boerenkool met worst.
Maar bovenal: niet met de hand voor de mond.
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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

