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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. 

Vrijwilliger

De Nederlandse samenleving draait voor een groot 
deel op mensen die vrijwilligerswerk doen. Zeker 
ook de sport. Denk aan al die bestuurders, leiders, 
barmedewerkers et cetera. Ook onze vereniging. Wij 
zijn trots op onze vrijwilligers en handelen daar ook 
naar.

De KNVB heeft ook veel te danken aan vrijwilligers. 
Niet alleen bij de verenigingen, maar ook in allerlei 
commissies en functies. Denk aan scheidsrechters, 
rapporteurs en dergelijke. We zien de laatste jaren 
dat er meer werkzaamheden naar het professionele 
apparaat van de KNVB verschuiven. De KNVB wil zo 
onder andere de kwaliteit verhogen. Daar staan we 
achter, want alleen een kwalitatief hoogwaardig 
scheidsrechters- en rapporteurskorps kan uiteindelijk 
bijdragen aan een beter imago en daardoor ook meer 
kwantiteit, meer aanwas van nieuwe mensen.

In die professionalisering vraagt de KNVB steeds meer 
van bijvoorbeeld scheidsrechters en rapporteurs. 
Denk aan het bezoeken van allerlei bijeenkomsten 
(vaak ver weg), het volgen van cursussen (met soms 
een eigen bijdrage in de kosten), de verplichte test 
en toets, minimaal aantal wedstrijden beschikbaar et 
cetera. Vrijwillig = niet vrijblijvend. 

We kunnen de nieuwe aanpak van de KNVB 
grotendeels best begrijpen, maar zorg dan als grote 
bond dat je ook voor je vrijwilliger zorgt. Regel die 
kleding nu eens goed, zorg voor kwalitatief goede 
opleidingen, probeer bij het plannen van zaken 
rekening te houden met de vrijwilliger. Kortom, 
vergeet die vrijwilliger niet. Liefde moet van twee 
kanten komen. Verplicht = niet vrijwillig…

w w w.covsgroningen.nl

De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken. De redactie heeft het recht 
bijdragen niet of geredigeerd te plaatsen. Niets uit deze 
uitgave mag zonder toestemming en zonder bronvermelding 
worden overgenomen.
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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@hotmail.com 
Martin Schipper, vice-voorzitter, 050-5261178
martin.schipper@ziggo.nl
Jannes Mulder, technische zaken, 050-3093028 
mulderheeren@home.nl 
Marc van der Haak, nieuwe projecten,
 06-27578829, marc.vanderhaak@gmail.com
Marco Oosting, aspirant-bestuurslid, 06-15557178, 
marco_oosting@hotmail.com

Colofon

Correspondentieadres: Postbus 6039, 9702 HA 

Groningen - covsgroningen@gmail.com  

Rekeningnummer (IBAN): NL52INGB0001200817 

t.n.v. Scheidsrechtersvereniging Groningen

en Omstreken.

Volg ons op op twitter (@COVSGroningen) en 
vindt ons leuk op Facebook (www.facebook.com/
covsgroningen). 
Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
De volgende Aftrap verschijnt medio juni. Uw 

bijdragen kunt u tot 1 mei aanstaande naar het 

redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina: Ons eigen REF United won op 21 januari het NK zaalvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen. 
Staand v.l.n.r. Sam Dröge, Harold Basstra, Koen van der Laan, Tiemen Dijk, Derk Hofman, Jurjen Kaper, Sander Eisinga 
en Alex Traa. Gehurkt v.l.n.r. Bart Pleiter, Adem Secer, Mauricio Plat, Dogan Karacaoglan en Marc van der Haak.
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Donderdag 2 maart

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Maandag 13 maart 

Seniorensoos, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Maandag 20 maart

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Maandag 10 april

Seniorensoos, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Donderdag 13 april

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Donderdag 11 mei

Pubquiz, 21.45 – 22.15 uur (GRC)

Zaterdag 17 juni

NK veldvoetbal COVS-teams (Rotterdam)

Verenigingskalender 2017

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. 

Stamppotbuffet smaakt goed tijdens instuif 

Ondanks de winterse omstandigheden en een weeralarm ging de nieuwjaarsinstuif op 
7 januari gewoon door. Voorzitter Robert van Dorst blikte tevreden terug op 2017. Voor 
het eerst kon worden genoten van een uitgebreid stamppotbuffet.  Lees en kijk ook 
pagina 5.

Stormachtig Sportweekend Ameland beregezellig

De negentiende editie van Sportweekend Ameland van 13-15 januari had te maken met 
een flinke storm, maar dat deerde de ruim dertig deelnemers niet. Er werd hard gewerkt, 
veel gelachen en het was beregezellig. Een impressie vanaf pagina 6.

REF United oppermachtig op NK zaalvoetbal

Ons eigen voetbalteam REF United was tijdens het NK zaalvoetbal voor COVS-teams, op 
21 januari in Emmeloord, oppermachtig. Na de verloren finale in 2016 werd nu wel de 
titel veroverd, met veel plezier en sportiviteit. Een verslag vanaf pagina 11.



  

Rund- en lamsvlees van eigen boerderij 
en streekproducten.

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

Verbouwingen

Onderhoud

Renovatie

Interieurbouw    

Nieuwbouw

Deuren, sloten en kozijnen

Verzekeringswerk

Overige werkzaamheden



Schoon Installaties Bedum
van Speijkstraat 18, 9781 BP Bedum - 06 - 23 33 26 39

www.schoon-installaties.nl
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M K B  V E R Z E K E R I N G E N
Z AKE L I J K E A S S U R A N T I Ë N  B.V.

J A K O B  R O O R D A
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Terugblik clubavond Mulder-broers in volgende uitgave

Op maandag 27 februari was dit blad nog 
bij de drukker, terwijl in het GRC-clubhuis 
onze eigen Siemen en Christian Mulder 
een ongetwijfeld boeiende clubavond ver-
zorgden. Een impressie is terug te vinden 
op www.covsgroningen.nl én in het juni-
nummer van dit clubblad. 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

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 kwart velden (5 – 5) gespeeld. Het toernooi wordt gespeeld op de velden van 
vv. Helpman, op de Esserberg in Haren/Groningen dus. Speeldata zijn 22 en 29 maart 
én 5 en 12 april. Op alle dagen wordt er rond 10.30 uur afgetrapt en zijn de laatste wed-
strijden rond 15.00 uur afgelopen. Op de laatste dag wordt er om 11.30 begonnen en is 
de laatste wedstrijd om 17.00 uur.

Heb je zin om op één of meer van bovengenoemde dagen te fluiten? Neem dan even 
contact op met John ten Cate van de commissie schoolvoetbal via telefoonnummer 
(06) 11 18 03 15 of johntencate@kpnmail.nl. Zet dan in de mail even je adres en telefoon-
nummer.  De vergoeding is veertig euro. Daarnaast wordt de lunch geregeld. Bovendien 
wordt er op de derde dag direct na de laatste wedstrijden een Chinees buffet geser-
veerd.

Seniorensoos nog steeds elke maand bijeen

We hebben met onze activiteiten natuurlijk volop oog voor jonge talenten (denk aan 
het project videofeedback), maar ook onze seniorleden vergeten we niet. Zo komt een 
groep senioren elke tweede maandag van de maand van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-
clubhuis bijeen. En dan wordt er echt niet alleen over vroeger gepraat… Iedereen, lid en 
oud-lid, is welkom. Deze ‘seniorensoos’ is ontstaan na de zeer succesvolle reünie in 2008. 
Meer weten? Vraag Garbrand Nienhuis of Jan Niko de Boer even of mail het secretariaat 
op covsgroningen@gmail.com. 

Christian Mulder

Siemen Mulder
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Zorg voor een tijdige betaling van je contributie….
Bij het lidmaatschap hoort onder andere de jaarlijkse betaling van je contributie. Die 
is voor dit jaar door de jaarvergadering vastgesteld op 50 euro (en voor bestaande 
‘gevallen’ van niet-actieve leden op 44 euro). Leden die op 1 januari 2017 jonger dan 
22 jaar zijn krijgen elf euro korting. Dit heeft te maken met een lagere afdracht aan COVS 
Nederland. Om de inning van de contributie soepel te laten verlopen, heeft het bestuur, 
met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, de volgende contributieregeling 
opgesteld.

Er zijn drie manieren om te betalen:

1. per machtiging tot automatische incasso. Jouw contributie wordt dan medio mei van 
je rekening afgeschreven, of – indien je voor twee termijnen hebt gekozen – eind april 
en eind juni. Je hoeft dus niets te doen! Ben je al lid en wil je alsnog machtigen? Vul dan 
op de site het machtigingsformulier in.
2. je kunt ook zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL52INGB0001200817 t.n.v. penningmeester Scheidsrechtersvereniging Groningen en 
Omstreken. Indien je dit doet voordat je een brief/factuur van de penningmeester ont-
vangt, bespaar je jezelf daarmee administratiekosten.
3. je wacht de brief met nota van de penningmeester af. Deze worden medio maart/april 
verstuurd. Je wordt dan verzocht voor de aangegeven datum te voldoen. Bij deze manier 
van betalen wordt vijf euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag is 
bij de contributie opgeteld.

Mocht je om wat voor reden ook problemen hebben met het kunnen betalen van de 
contributie, dan is een betalingsregeling bespreekbaar. Neem in dat geval even contact 
op met het bestuur. Kijk voor de volledige contributieregeling ook op 
www.covsgroningen.nl onder de menuknop leden. 

Kledinglijn nog steeds verkrijgbaar

Eind 2015 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 ruim 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. 
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Smakelijke start nieuwe jaar ondanks

winterse omstandigheden

De start van 2017 verliep niet geheel volgens planning. Zo moesten de trainingen van 
17 en 19 januari worden geschrapt, omdat er sneeuw op het kunstgrasveld lag. Ook de 
voor 7 januari geplande nieuwjaarstraining ging daarom niet door. Hoewel Theo Kok 
keurig in trainingspak de kantine in kwam lopen… 

Ondanks het weer kon de nieuwjaarsinstuif wel doorgaan en kwamen toch nog zo’n 35 
leden naar het sportpark. Ze vonden elkaar in een gemoedelijke sfeer en genoten van 
het uitgebreide stamppotbuffet. De stamppot verving de jarenlange traditie van snert 
en het smaakte goed!

Voorzitter Robert van Dorst blikte in zijn speech zeer tevreden terug op het verenigings-
jaar 2016. Hij sprak zijn zorgen uit over de positie van de vrijwilliger binnen de KNVB, een 
belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe jaar. Op www.covsgroningen.nl de volledige 
speech en een fotoreportage van Roel Visscher.
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Sportweekend Ameland: intensief, leerzaam en gezellig

Wat moet je na negentien jaar eigenlijk nog schrijven over het Sportweekend 

Ameland? Elk jaar weer blijkt het een ijzersterke formule: met elkaar in een 

fantastische omgeving lekker trainen, met aandacht voor spelregels en de nodige 

ontspanning. Ook van 13 – 15 januari jongstleden was het weer een intensief, 

leerzaam en gezellig weekeinde.

Het was stormachtig weer, maar gelukkig kon de 
boot vrijdagochtend gewoon varen. Eenmaal op 
Ameland bleek het weer wel wat mee te vallen. Na de 
eerste zeer pittige training (bos, duinen, paar pittige 
hellingen) en een leerzame spelregelsessie was het 
tijd voor een zeskamp. Met leuke, soms buitengewoon 
grappige spelletjes, een vorm van paintbal en 
handboogschieten. Zeer leuk en de regen deerde de 
groep dan ook niet. De eerste prijs ging naar een team 
van Albert Oost, Robert de Wit, Jurjen Kaper, Peter 
Mulder en Nanko Kuiper.

Sportquiz

Op vrijdagmiddag werd de eerste borrel gecombi-
neerd met een leuke sportquiz, samengesteld door 
Henk Steenhuis en Klaas Smith. Na een prima diner-
buffet kon iedereen de vrijdagavond vrij invullen. Met 
klaverjassen, of gewoon met een borrel in de lobby 
van het gastvrije Hotel Ameland. Tussendoor had onze eigen ‘Nico Dijkshoorn’ nog even 
verbaal van zich laten horen.

De bestuurskamer

De zaterdag werd benut voor een 
lekkere training in de ochtend, een 
inleiding door voetbalbestuurder 
Martin Broekmans over het reilen 
en zeilen in de bestuurskamer en 
een tweede ronde van de sportquiz 
(winnaars Albert Oost, Marc de Lang 
en Tonnie Westerloo). In de middag 
was er de keuze tussen wandelen, 
mountainbiken en trainen. Helaas 
kon het paintbal niet doorgaan. Na 
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het eten verzorgden Marco Oosting en Marcel Bellinga een pubquiz (winnaar Alex Traa) 
en werd gezamenlijk naar studio sport gekeken. Voor sommigen was het daarna bedtijd, 
en voor anderen nog (lang) niet…

Theo, duiken en wandelen

De zondagochtend stond traditio-
neel in het teken van de conference 
van Theo Kok. Onovertroffen. De 
lachsalvo’s moeten tot bij de vuur-
toren te horen zijn geweest… Daarna 
opnieuw trainen en een enkele 
dappere dodo waagde zich aan een 
nieuwjaarsduik. Daarna werd het 
weekend relaxed afgesloten met een 
verfrissende gezamenlijke wandeling 
door duinen en over strand en een 
prima maaltijd. Het zat er alweer op. 
Organisatoren Marc van der Haak en 
Marcel Boekholt, trainers Henk Steen-
huis en Bert Kamstra, spelregelman 
Klaas Smith en Marco, Simona, Agnes 
en collega’s van Hotel Ameland: dank 
jullie wel voor weer een geweldig 
weekeinde! 
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Heeft Ameland toekomst?

Hoewel het Sportweekend Ameland opnieuw zeer geslaagd was, zien we laatste 
paar jaar de deelname wel wat teruglopen. In januari waren 32 leden mee. Dat komt 
vermoedelijk deels door de overvolle voetbalkalender, met bijvoorbeeld bijeenkom-
sten in Zeist, maar wellicht zijn er nog andere oorzaken. We zullen ons daarom de 
komende periode buigen over de toekomst van het technisch weekeinde en kijken 
of er aanpassingen nodig zijn. Uitgangspunt is om in januari voor de 20e keer de 
boot te pakken. Wordt vervolgd. 
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Ingezonden: de Nul-editie

We schrijven 3 januari 1993. COVS Groningen e.o. heeft zich geplaatst voor de 
landelijke finale zaalvoetbal te Sittard. We vertrekken bijtijds. In de bus worden we 
bijgepraat m.b.t. de spelregels (door Klaas) die er straks bij het zaalvoetbal gelden. Er 
is ook ruim de tijd voor. De Maas wordt overbrugd, we zijn er “bijna”… Maar Sittard 
is ver. Héél ver. Omdat we bijna te laat aankomen, zit er maar één ding op: “Kleed’n 
in de bus”.  De eerste wedstrijd wordt glansrijk verloren en we eindigen als 8e. Van 
de 8. Ook de terugweg is lang en ver. Weer aangekomen te Corpus Den Hoorn moet 
er nog ijs van de auto’s gekrabd worden. Eentje moet harder krabben dan de rest, 
omdat er nog een scheids naar het station gebracht moet worden en áls die de 
laatste trein naar Delfzijl zou missen, nou “dan zou er wat zwaaien…”. 

Peter Kraan vraagt tijdens de jaarvergadering in maart of zoiets niet eens structureel 
georganiseerd kan worden. De voorzitter zegt dat zoiets geld kost. Maar toch gaan 
twee mannen aan de slag. Henk Steenhuis en Roel Bellinga. In ieder geval géén 
Sittard, maar een mooi (tropisch) eiland. 

Sindsdien zijn er al 19 edities van een technisch weekend georganiseerd door deze 
scheidsrechtersvereniging, die ik nog allemaal heb meegemaakt. Op een eiland niet 
eens zover van hier. En allemaal zonder noemenswaardige wanklanken. En was er 
een keer iets niet in de haak, dan werd dat opgelost. Op naar editie 20! Overigens 
blijft alles dat er gebeurt op Ameland ook óp Ameland. (’t Begint wél vol te geraken 
daar).

Peter Kraan
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Maak gebruik van 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 
(covsgroningen@gmail.com). 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.

Uiteraard is het los van het 
videoproject ook mogelijk extra 
begeleiding te krijgen. Loop je ergens 
tegen aan bij het scheidsrechteren? 
Heb je vragen? Wil je dat iemand één 
keer of vaker met je meegaat naar 
een wedstrijd? Neem dan contact 
met het bestuur op!

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’!

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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REF United oppermachtig en sportief naar titel

Op zaterdag 21 januari  is ons eigen zaalvoetbalteam (REF United) Nederlands kam-

pioen zaalvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen/ COVS-teams geworden! In de 

finale werd titelverdediger  Nijverdal met maar liefst 6-2 verslagen. In de finale scoor-

den Koen (2x), Tiemen, Derk en Mauricio. Nijverdal schoot ook één in eigen doel. Ook 

vorig jaar speelden Nijverdal en Groningen de finale. Toen won Nijverdal met 3-2. Na 

het gewonnen NK veld 2015 en tweede plaatsen op het NK zaal en NK veld in 2016 

was het voor Groningen de vierde finale op rij.  Het NK werd georganiseerd door 

COVS Zwolle en gespeeld in Emmeloord. Een verslag!

De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen de buren van HZO Drenthe, dat de dag voor 
het toernooi nog een team op de been heeft gebracht in verband met de late afzegging 
van Zeeuws-Vlaanderen. Hulde hiervoor voor Drenthe, maar kwalitatief kwam de ploeg 
helaas wat te kort. Al na 14 seconden had Koen van der Laan de score geopend voor 
Groningen en na enkele minuten verdubbelde hij de score naar 2-0. Hier bleef het een 
tijdje bij doordat meerdere kansen werden gemist, totdat supersub Dogan Karacaoglan 
in de ploeg werd gebracht. Binnen 3 minuten maakte hij een zuivere hattrick, waaronder 
één goal op spectaculaire wijze achter zijn standbeen langs. Na Dogans publiekwissel 
maakte Koen het af met nog twee goals. Eindstand een keurige 7-0 overwinning voor 
Groningen.

Na deze motivatieboost stond in het 
tweede duel de finale van vorig jaar op het 
programma, Groningen – Nijverdal. Dat 
Groningen gedreven was en op revanche 
aasde, werd al vanaf het beginsignaal 
duidelijk. De ploeg zat er kort op, won bijna 
alle duels en liet Nijverdal kansloos. Ondanks 
dat Jurjen Kaper nog een bal voor een leeg 
doel naast wist te schieten, kwam Groningen 
via Tiemen Dijk alsnog op 1-0. Ook de 2-0 na 
negen minuten spelen kwam op naam van 
Tiemen, uit een rebound na een gemiste kans 
van Sander Eisinga. Dat de overwinning hierna 
binnen was, bleek wel uit het spel van Nijverdal. 
Men raakte gefrustreerd, ruziede met elkaar en 
ging veel overtredingen maken, wat dan ook tot een terechte gele kaart leidde. Ondanks 
dat deze overtalsituatie niet werd benut door Groningen, eindigde de wedstrijd toch 
nog in 3-0, dankzij een goal van Koen.

Topscorer  Koen van der Laan 
in actie
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De laatste poulewedstrijd was tegen Boxmeer/Cuijk. Een tegenstander waar de afgelopen 
jaren al menig partij tegen gespeeld is, en altijd spanning gegarandeerd. Boxmeer/
Cuijk was ook de eerste ploeg vandaag die Groningen bij vlagen in de verdediging kon 
drukken. De eerste paar minuten was Boxmeer/Cuijk dan ook de bovenliggende ploeg, 
wat leidde tot een paar halve kansjes. De eerste aanval , een counter uit het boekje, was 
gelukkig meteen raak voor Groningen: de doelman van de tegenstander verkeek zich 
op een strak schot van Derk Hofman en liet de bal tussen z’n benen door het doel in 
rollen. Hierna kon Groningen zijn favoriete spelletje spelen, namelijk verdedigend wat 
achterover leunen en proberen in de tegenaanval gevaarlijk te worden. Dit resulteerde 
nog in een enorme kans, waarbij Tiemen de kwaliteit van de paal testte en Jurjen de 
rebound snoeihard onderkant lat schoot. Op het eind moest doelman Adem Secer nog 
twee reddingen brengen, maar de 1-0 overwinning was binnen.

Tijdens de door Scheidsrechtersvereniging Zwolle uitstekend verzorgde lunch bleek 
dat in de andere poulewedstrijd HZO Drenthe met liefst 13-0 had verloren van Nijverdal, 
en dat Nijverdal hierdoor op doelsaldo over Boxmeer/Cuijk heen was gegaan. In de 
andere poule waren De Zaanstreek en thuisploeg Zwolle uitgeschakeld voor de titel, 
en gingen respectievelijk Arnhem en Oss/Uden met de eerste en tweede plek aan de 
haal. Groningen zou dus Oss/Uden in de halve finale gaan treffen, een ploeg waar we 
afgelopen jaren vrijwel ieder zaal- of veldtoernooi tegen speelden. 

Verrassend genoeg bleek de halve finale ineens een half uur vervroegd te zijn, waar-
door we ineens onverwachts al aan de bak moesten. Dat men er nog niet helemaal met 
de gedachte bij was, bleek in met name de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Passes 
kwamen niet aan, loopacties werden verkeerd begrepen en men liet Oss/Uden een 
aantal keer gevaarlijk worden. Ook werd de bal door een verdediger een tweede keer 
teruggespeeld op doelman Adem, waardoor Oss/Uden een indirecte vrije trap op een 
gevaarlijke plek kreeg. Gelukkig werd dit overleefd en kwam Groningen langzaamaan 
ook wat beter in het spel. De tanden Koen-Tiemen werd een aantal keer gevaarlijk, maar 
kwam niet tot scoren. Wie dat wel lukte was Jurjen Kaper. En hoe! In een lastige hoek was 
zijn enige mogelijkheid om een hakje te proberen en dat lukte hem op geweldige wijze. 
Deze goal van het toernooi bleek uiteindelijk de enige te zijn deze wedstrijd, waardoor 
Groningen weer de finale had behaald!

Aanvoerder Sander Eisinga legt 
aan voor een schot
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In deze finale was Nijverdal wederom de tegenstander, net als vorig jaar. Zij hadden in 
hun halve finale met 2-1 afgerekend met Arnhem. Nijverdal probeerde dezelfde tactiek 
als vorig jaar: 3 man verdedigend en de grote, sterke spits het voorin laten uitzoeken. 
Vorig jaar wonnen ze hiermee de finale en ook dit keer leek het te werken. Al binnen de 
minuut draaide de spits handig weg bij Sander en ramde de bal loeihard achter de kans-
loze Adem. REF United moest nu vol aan de bak en legde aanval na aanval op de mat. 
Uiteindelijk was het Koen die voor de gelijkmaker zorgde. Hierna zorgde Captain Sander 
bijna weer voor de achterstand door de bal richting eigen doel te schieten, maar zoals 
we Sander kennen eindigde de bal uiteraard op de paal. Met Bart Pleiter in de ploeg als 
mandekker op de sterke spits, ging Groningen meer vooruit voetballen. Het was dan ook 
meer dan verdiend dat Tiemen voor de 2-1 voorsprong zorgde na een goeie individuele 
actie. Net als in de poulewedstrijd ging Nijverdal ook nu weer vooral tegen zichzelf voet-
ballen door onderlinge ruzie in hun team. Hierdoor kon Derk, die met afstand man of 
the match was in de finale, voor de 3-1 zorgen. Door een eigen goal van Nijverdal en een 
goal van Koen liep Groningen uit naar 5-1 met nog slechts enkele minuten op de klok. 
Voorzichtig werd alvast een feestje gevierd, en de 5-2 van Nijverdal deed daar niets meer 
aan af. Toen Mauricio Plat op het eind de 6-2 op het scorebord zette, was het einde wed-
strijd en kon het echte feest gaan beginnen! Groningen is Nederlands kampioen!

Na de prijsuitreiking werd het feestje terug in Groningen nog even voortgezet met een 
hapje en een drankje in de stad. Spelers Sander Eisinga, Koen van der Laan, Tiemen 
Dijk, Bart Pleiter, Adem Secer, Derk Hofman, Dogan Karacaoglan, Mauricio Plat en Jurjen 
Kaper, technische staf Harold Basstra, Sam Dröge en Marc van der Haak en natuurlijk 
lijnrechter Alex Traa zorgden met elkaar voor een mooie dag met uitstekende teamsfeer. 
In de zaal gaat er het komende jaar niets boven Groningen, op naar het volgende 

toernooi!

Dit verslag staat ook op 
www.covsgroningen.nl. 
Daar kun je ook een uit-
gebreide fotoreportage 
vinden, met dank aan Marc 
van der Haak en COVS 
Zwolle.
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Nats Braam overleden

Eind 2016 is Nats (Dirk) Braam uit Uithuizermeeden 
overleden. hij was al sinds december 2005 lid van onze 
vereniging. Een enkele keer bezocht hij een clubavond, maar 
een vaste bezoeker was hij niet. Wel steunde hij het werk 
van onze club. Nats was bij onze donateurvereniging De 
Heracliden onder andere actief als consul en scheidsrechter. 
Hij is slechts 57 jaar geworden. We wensen familie en 
vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Nuttige reanimatietraining weer achter de rug

De jaarlijkse reanimatietraining op 13 februari was voor de deelnemers zeer nuttig. 
Docent Wim Grimberg nam de cursisten mee in de zeer praktijkgerichte training, waar 
veel werd geoefend. De deelnemers behaalden allen het officiële NHS-certificaat. Zij 
weten precies wat ze moeten doen in een levensbedreigende situatie, als elke seconde 
telt. Doe jij volgend jaar ook mee?

 Nats Braam



* Tuinaanleg

* Onderhoud

* Renovatie

* BestratingJ.S. van Bruggen
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

Bezoekadressen

Ampèrelaan 11

9207 AM Drachten

Grondzijl 12

9731 DG Groningen

Kleine Dreef 59-B

5504 LG Veldhoven

Telefoonnummers

Drachten

0512 35 13 33

Groningen

050 541 00 75

Veldhoven

040 820 00 68

De Haan Westerhoff is een begrip 

op het gebied van zonwering.

Met meer dan 50 jaar ervaring 

weten we bij De Haan Westerhoff 

alles over

binnen- en buitenzonwering.



HOUTHANDEL HARKEMA

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl

Aan de slag met hout van

Alles voor slimmer bouwen een gedegen advies
en echte service

Voor elk moment de juiste buiten meubelen

  Tuinhout, vele soorten
  Hardhout
  Tuinschermen
  Pergola’s
  Houten tuinmeubilair
  Blokhutten en tuinhuisjes

  Speeltoestellen
  Tuindecoratie
  Onderhoudsproducten
  Hang- en sluitwerk
  Dierenverblijven

Erkend dealer van:

5.500 m 2 



DeAftrap Jaargang 37, nummer 1    (Februari/maart 2017)

15Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017

Het aantal deelnemers dat zijn antwoorden instuurt, is nog nooit zo matig geweest als 
dit seizoen. Na de spelregelwijzigingen van 1 juli begon alles zeer hoopvol. Over beide 
categorieën samen waren er in ronde 1 bijna 50 deelnemers. Na ronde 2 en 3 was dit 
gehalveerd en na ronde 4 en 5 is dat nogmaals gehalveerd. Nu is het aantal amper 15 
personen, verdeeld over de groepen leden en niet-leden. 

Wel is het nog ongemeen spannend wie zich dit jaar spelregelkampioen van onze 
vereniging mag noemen en daamee de Johan Roedersbokaal wint. Er zijn nog zeker 6 
kandidaten, die hierop nog goede kans maken. Een barrage na ronde 6 is dan ook niet 
uitgesloten. Bij de niet-leden/niet-donateurs vinden we één kandidaat, die alle vragen tot 
dusverre foutloos heeft beantwoord.

De maandwinnaars van de afgesloten rondes zijn na loting de volgende personen: Bert 
Kamstra, Ger Rijskamp, Auke van der Horn en Bert Volders.   Alle winnaars proficiat. 
De correcte antwoorden voor ronde 4 waren als volgt : 1-D, 2-C, 3-B, 4-B en 5-A. En de 
antwoorden op de vragen van ronde 5: 1-C, 2-A, 3-D, 4-B en 5-D.

En nu hieronder de vragen voor ronde 6 (februari/maart 2017):

           
Vraag 1) Tijdens het uitvoeren van een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied 

trapt een verdediger een aanvaller net buiten het strafschopgebied. Op dat moment 

heeft de bal wel de grond geraakt, maar geen van de spelers heeft de bal al gespeeld 

of aangeraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

a.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de 
rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanval-
lende partij net buiten het strafschopgebied.

b.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de 
rode kaart en het spel wordt hervat met een strafschop.

c.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de 
rode kaart en de scheidsrechtersbal wordt opnieuw uitgevoerd omdat de bal nog 
niet in het spel was.

d.  De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de 
rode kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije schop voor de aanval-
lende partij net buiten het strafschopgebied.
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Vraag 2) Op het moment dat aanvaller A op het doel schiet, staat een medespeler 

van A aan de rechterkant van het doel en binnen het speelveld buitenspel. De 

scheidsrechter is van oordeel dat de medespeler op dat moment niet actief bij het 

spel betrokken is. Het schot wordt door de doelverdediger gekeerd, maar komt bij 

genoemde medespeler terecht en die trapt de bal vervolgens in het doel. Wat moet de 

scheidsrechter beslissen?

a. Hij keurt het doelpunt goed.
b. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop 

voor de tegenpartij op de plaats waar de medespeler de bal ontving.
c. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop 

voor de tegenpartij op de plaats waar de buitenspel staande speler de bal in het 
doel trapte.

d. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een doelschop.

Vraag 3) Terwijl de bal nabij de strafschopstip 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 strafschop 
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 de bal was toen   
het spel werd onderbroken. 

Vraag 4) Een doelverdediger, staande binnen zijn eigen strafschopgebied maar buiten 

het doelgebied, slaat de bal die door een medespeler doelbewust met de voet is 

teruggespeeld, met de hand in het eigen doel. Wat beslist de scheidsrechter?

a.  Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij op de plaats waar 
de doelverdediger de bal raakte.

b.  Hij kent een doelpunt toe.
c.  Hij kent een hoekschop toe.
d.  Hij kent een doelschop toe.
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Vraag 5) Na het missen van een doelrijpe scoringskans trekt een speler van partij A 

uit schaamte zijn shirt over zijn hoofd. De bal gaat een halve meter over het doel. Het 

zichtbare ondershirt is geheel blanco en vertoont geen reclame. Wat moet de scheids-

rechter nu beslissen?

a. Hij besluit tot doelschop, maar vermaant de speler dit niet meer te doen.
b. Hij besluit tot doelschop, maar toont de speler een gele kaart.
c. Hij besluit tot doelschop en doet verder niets.
d. Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar 

de speler stond toen hij zijn shirt over zijn over zijn hoofd trok. 
 
Je kunt de antwoorden op de gebruikelijke wijze inzenden,
via www.covsgroningen.nl, naar klaassmithuq@gmail.com of per post naar Klaas Smith, 
Hoofdstraat 1, 9988 RS  Usquert. De antwoorden dienen binnen te zijn voor 10 maart 
2017, met dus mogelijk nog voor de jaarvergadering een barrage. Succes.

Klaas Smith
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Nieuwkomer wint meteen pubquiz

Hij kwam, zag en overwon. Voor de eerste keer kwam Otmar Schoonderwoerd 2 februari 
sfeer proeven en meetrainen. Ook de pubquiz na de training werd even meegepakt. En 
samen met Aron Tepper pakte hij meteen de eerste prijs. De vragen van quizmasters 
Marco Oosting en Marcel Bellinga waren blijkbaar lastig, want de scores lagen niet heel 
hoog. 

In maart, april en mei zijn de volgende rondes van de pubquiz. Doe jij ook mee? 

Nieuwe scheidsrechters vv. Gorecht

Voetbalvereniging Gorecht mocht onlangs enkele nieuwe jonge scheidsrechters 
begroeten. De jonge cursisten ontvingen het felbegeerde diploma 
’verenigingsscheidsrechter.’ Dit uit handen van KNVB-docent Jermaine Lapar. De 
cursus startte in oktober 2016 met 20 cursisten van diverse verenigingen.  Op initiatief 
van de scheidsrechterscommissie van Gorecht werd deze cursus bij hen gehouden. 
De scheidsrechters van Gorecht hadden eerder al de cursus ‘pupillenscheidsrechter’ 
gevolgd en waren toe aan een nieuwe uitdaging: op groot veld de elftallen fluiten!

De opleiding bestond uit vier  centrale bijeenkomsten in het Gorecht-clubhuis. Tijdens 
elke bijeenkomst werd een echte oefenwedstrijd gespeeld, geleid door de cursisten, die 
werden beoordeeld door medecursisten en natuurlijk de cursusleider. Daarna volgde 
feedback op hun optreden. Afgezien daarvan moesten alle jonge scheidsrechters 4 keer 
een wedstrijd leiden, waarbij ze werden begeleid en beoordeeld door hun begeleiders.

Wij feliciteren de nieuwe Gorecht-scheidsrechters (en overige deelnemers!) Carla Harms, 
Nick Groenbroek, Rosier Heidanus, Erwin Jager, Edo Stolk, Siebren Jan Das en Tom Traas 
met hun welverdiende diploma, en wensen hen veel plezier op het veld.

Met dank aan Klaas van der Velde, voorzitter scheidsrechters-
commissie  Gorecht. Op de foto’s de jonge cursisten bijeen. 
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Naam:  Rik Berends

Leeftijd: 23 

Woonplaats: Oosterwolde (FR)

Burgerlijke staat: samenwonend 
 
Beroep: Leraar geschiedenis

Favoriete stad: Freiburg im Breisgau.  

Vakantieland: Duitsland

Beste boek, cd en/of film: Alle boeken van Tolkien. 

Kranten/tijdschriften: Volkskrant (als ze weer eens een actie hebben)

Favoriete website: Vermoedelijk ‘The 3rd team.’

Andere hobby’s: Lezen, voetbal kijken, niets doen, geschiedenis in het algemeen.

Scheidsrechter vanaf: 2006, sinds 2010 voor de KNVB. 

Eigen voetbalverleden: Een groots voetbalverleden, wat mij langs respectievelijk de 
E8, D6, D4 en de C5 heeft gevoerd. Het hoogtepunt was het kampioenschap met de D4, 
hoewel de laatste plaats met de D6 ook memorabel was, vooral door het aantal tegen-
doelpunten. Ik was zelf linksback, met name omdat ik daar het minste kwaad kon. 

Scheidsrechter geworden omdat: eigenlijk was dat de reden om te gaan voetballen. 
Het voetballen zelf heb ik nooit zo goed gekund, maar het fluiten leek me altijd al leuk. 

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.  
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Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: Van de F4 in 2006 naar de 1e klasse (2014), een 
eerste topklasseteam in de beker (2016) en de eredivisie voor dames (2016). Momenteel 
groep za-D. Daar zal het voorlopig ook wel bij blijven, hoewel ik me wel hoop te hand-
haven in deze groep. In 2016 ook voor het eerst als begeleider op pad geweest en dat 
hoop ik uit te bouwen. 
 
Voorbeeld als scheidsrechter: Ik heb Kevin Blom ook altijd erg gewaardeerd als scheids-
rechter. Qua inzet en motivatie zonder enige twijfel Henk Krans.

Wedstrijdvoorbereiding: Die is minder intensief dan die is geweest, maar dat komt 
ook doordat ik de ploegen in de eerste klasse inmiddels allemaal wel ken. Dat maakt de 
noodzaak om alles tot in de puntjes uit te zoeken kleiner. Toch probeer ik vaak een leuk 
feitje te kennen, om in de bestuurskamer wat te hebben om over te praten. Verder is het 
fijn om te trainen van te voren. 
 
Trainen: Bij voorkeur één keer in de week, als het lukt.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Zoals iedere 
scheidsrechtersvereniging moet ook COVS Groningen aan de slag met het werven van 
leden, want de daling van het aantal leden in Nederland is zorgelijk. Aan de andere kant 
verdient Groningen een groot compliment voor het aantal leden dat de vereniging al 
heeft en de kwaliteit die er wordt geboden.

Wat wil je verder nog kwijt?: Dat het leuk was om deze rubriek eens in te vullen!

Rik (hier rechts) tijdens het NK veld 2016 samen met 
Freek vandeursen (links) en Kristian Bakkelo
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Van de bestuurstafel

Deze periode staat traditiegetrouw in het teken van de jaarvergadering. Daar leggen 
we als bestuur rekening en verantwoording over het gevoerde beleid af en schetsen we 
onze plannen. Voor jou als lid de plek om je stem te laten horen! In dit blad de agenda en 
het algemeen jaarverslag. Op de site de overige stukken. Het bestuur is zeer verheugd 
dat Marco Oosting in maart verkiesbaar is als bestuurslid. Marco is niet alleen een 
talentvolle scheidsrechter, maar heeft bovendien bij vv. Niekerk de nodige bestuurlijke 
ervaring. Marco heeft inmiddels een paar maanden meegelopen en na de formele 
benoeming in maart gaan we verder kijken naar de precieze taakverdeling binnen ons 
bestuur. 

Januari was een mooie maand, met het geslaagde Sportweekend Ameland en het 
gewonnen NK zaal. Ook zagen we meteen alweer grote groepen leden op de trainingen. 
Dat stimuleert! Overigens zien we het aantal deelnemers ‘aan Ameland’ steeds wat 
teruglopen. Reden om dat nader te onderzoeken. Zie hiervoor ook elders in dit blad.

Na 20 maart tref je op de site onze beleidsvoornemens voor de komende periode aan. 
Nu al kun je in de kalender de nodige activiteiten terugvinden. Tot binnenkort?

Marcel Bellinga, secretaris

Wist je dat…?

…  Rik Berends onlangs een speler maande volwassen te doen?
… die speler reageerde door te zeggen dat hij nog A-junior was?
… Hobie Huizer aan Freek Vandeursen vroeg het verhaal te vertellen?
… Freek daarop zei dat Rik dat best zelf kon?
… Hobie zuchtend zei ‘maar dan duurt het zo lang’?
… Martina Boer onlangs vanuit huis meedeed aan de pubquiz?
… ze daardoor de vragen niet kon zien en dus moest gokken? 
… ze toch nog geen laatste werd?
… Thom Winkel alles doet om in deze rubriek genoemd te worden?
…  het hem ook nu weer gelukt is?



Een opgave de begroting sluitend te krijgen? 

Toe aan nieuwe tenues?

Gemakkelijk sportartikelen bestellen?

Bel of mail:

Henk Steenhuis, Dé Teamwearspecialist

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

SPORTHUIS WINSUM

Sponsort
uw

vereniging

VRAAG BIJ
SPORTHUIS WINSUM

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

steenhuis@sporthuiswinsum.nl

HOGE KORTINGEN

GROTE VOORRAAD

HOGE KWALITEIT

SNELLE LEVERING

CLUBUNIFORMITEIT

VOOR ALLE
GROTE MERKEN



Sponsor
zoekt

vereniging

INFORMEER BIJ 
STEENHUIS@SPORTHUISWINSUM.NL

NAAR DE MOGELIJKHEDEN
VOOR UW VERENIGING

www.sporthuiswinsum.nl

Jaarlijkse
sponsorbijdrage

Bonussysteem voor
extra sponsoring

Online bestellen

Online 
ledenshop

Beste club,

Is uw club dringend toe aan nieuwe tenues? 

Is het ieder jaar weer een flinke opgave om de

begroting sluitend te krijgen?

En wilt u ook meer overzicht en gemak bij het bestellen 

van uw sportartikelen?

Laten wij u dan een fantastisch aanbod doen!

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

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

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

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

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

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

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

sponsorbijdrage oplopen.

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

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

Meer informatie vindt u ook op www.sporthuiswinsum.nl.
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De jaarvergadering in 2016

Kom naar de jaarvergadering op 20 maart

Graag nodigen we alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op 
maandag 20 maart 2017. De vergadering begint om 20.00 uur in het GRC-clubhuis, sport-
park Corpus den Hoorn in Groningen. Ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

De agenda:

01. Opening door de voorzitter R.F. van Dorst

02. Mededelingen en ingekomen stukken (door de secretaris)

03. vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016
  door Evert IJspeert
 Notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl, of vraag 

ze per mail op via  covsgroningen@gmail.com

04. Jaarverslag 2016 van secretaris Marcel Bellinga 
 Zie hiervoor De Aftrap nummer 1 (februari/maart 2017) of kijk op
 www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2016 van penningmeester Marcel Boekholt
 Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden 

kunnen een exemplaar aanvragen bij de penningmeester. Op 
20 maart ligt het ter inzage. Eventuele vragen uiterlijk vijf dagen 
voor de vergadering schriftelijk indienen: postbus 6039, 9702 HA Groningen of 
covsgroningen@gmail.com.

06.  Verslag van de kascommissie

07. Goedkeuring en decharge voor het 
 bestuur

08. Vaststellen begroting 2017
 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)

09.  Vaststellen contributie 2018
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 

2018 voor actieve leden met één euro te 
verhogen en vast te stellen op 51 euro, 
en voor niet-actieve leden met één euro 
verhoging op 45 euro. 
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10. Vaststellen minimum donaties 2018
 Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2018 ongewijzigd vast te stellen 

op 25 euro voor verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs.   

11. Bestuursbeleid

12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
 Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Marcel Bellinga (secretaris), Martin 
 Schipper, Jannes Mulder en Marc van der Haak. Het bestuur stelt daarnaast voor om 

Marco Oosting te benoemen tot lid van het bestuur. Om een evenwichtig rooster 
van aftreden te houden, stelt het bestuur voor Marco voor één jaar te benoemen, 
zodat hij in 2018 aftredend is en dan voor de gebruikelijke termijn van twee jaar 
kan worden benoemd. (Tegen-)kandidaten kunnen tot zeven dagen voor aanvang 
van de vergadering worden ingediend. Deze kandidaatstelling dient aangetekend 
te worden gezonden aan de secretaris. Kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te 
verklaren een eventuele benoeming te aanvaarden. Iedere kandidaatstelling dient 
schriftelijk te worden gesteund door minimaal 25 stemgerechtigde leden.

14. Benoeming leden diverse commissies
 Het bestuur stelt voor de commissies als volgt samen te stellen:
 - technische commissie: Bert Kamstra, Henk Steenhuis (trainers), Marc van der   

 Haak, Marcel Boekholt (beiden technisch weekeinde) en Marije Deuring 
  (voetbalzaken)
 - communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen,   

 Wouter Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak 
 - commerciële commissie: Henk Steenhuis  
 - kascommissie: Paul Lips, Max Haanstra, 1 vacature + vacature voor 2 reserves.    
  Bert Volders en Wouter Horst zijn aftredend, Marco Oosting is aftredend in   

 verband met zijn voorgenomen benoeming als lid van het bestuur.

15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris
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Niemand buitenspel
Algemeen jaarverslag 2016 - Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

2016 kunnen we een bijzonder en zeer geslaagd verenigingsjaar noemen. Niet alleen 
verlopen de vaste activiteiten van de vereniging succesvol en vervullen we onze rol als 
belangenbehartiger actief, er zijn ook meerdere speciale momenten door het jaar heen. 
Ze rollen we een eigen kledinglijn uit, organiseren we een vlekkeloos NK veldvoetbal 
voor COVS-teams, schaffen we een eigen camera voor het project videofeedback aan en 
zetten we ons een jaar lang in voor de gehandicaptensport. Bovendien begroeten we 
een grote groep leden die overkomen van het opgeheven COVS Centraal Drenthe. Voor 
ieder lid  is er in de loop van het jaar wel iets te doen. Niemand buitenspel dus!   

Bestuurssamenstelling

Het bestuur neemt in 2016 helaas afscheid van Evert IJspeert, die ook na zijn aftreden 
gelukkig wel als vrijwilliger actief blijft voor de vereniging. Na de jaarvergadering van 21 
maart ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haakjes het jaar van aantreden):
Robert van Dorst, voorzitter (1990, voorzitter vanaf 1994)
Marcel Bellinga, secretaris (1994)
Marcel Boekholt, penningmeester (2012)
Martin Schipper, vice-voorzitter (bestuur sinds 1997, penningmeester van 2010 tot 2012)
Jannes Mulder, 2e secretaris & portefeuille technische zaken (1991)
Marc van der Haak, portefeuille werving & behoud, speciale projecten (2013, aspirant 
vanaf 2012).

Vanaf november 2016 draait Marco Oosting als aspirant-bestuurslid met het bestuur 
mee.

Evert IJspeert (links) met 
voorzitter Robert van Dorst
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Samenstelling commissies

De commissies zijn na de jaarvergadering in maart als volgt samengesteld:
- technische commissie: Bert Kamstra en Henk Steenhuis (trainers), Marc van der Haak 

en Marcel Boekholt (beiden technisch weekeinde) en Marije Deuring (voetbalzaken);
- communicatiecommissie: Marcel Bellinga, Bert Kamstra, Freek Vandeursen, Wouter 

Horst, Evert IJspeert en Marc van der Haak
- commerciële commissie: Henk Steenhuis 
- kascommissie: Bert Volders, Marco Oosting en Wouter Horst. Reserves: Paul Lips en 

Max Haanstra. 

Daarnaast is tot medio 2016 een tijdelijke organisatiecommissie voor het NK veldvoetbal 
2016 actief, met daarin Marije Deuring, Sander Eisinga en Marja Adema.  Alfons de Graaf 
(technische commissie) en Ate Jongeling (kascommissie) treden af.

De NK-commissie bijeen, vl.n.r. 
Marije, Sander en Marja.

Assen en omgeving komt erbij

Op 1 januari 2016 wordt de COVS-vereniging Centraal Drenthe opgeheven. 24 leden 
maken de overstap naar onze club. En het is mooi om te zien dat velen van hen de weg 
naar de vereniging meteen al weten te vinden. In februari organiseren we een speciale 
welkomstavond, waar we in een ongedwongen sfeer kennis met elkaar maken en 
de wederzijdse verwachtingen uitspreken. Door de opheffing van Centraal Drenthe 
begroeten we ook ruim 20 nieuwe donateur-voetbalverenigingen én wordt ons 
werkgebied groter. Onze vereniging is voortaan actief in het gebied tot en met Assen, 
inclusief plaatsen als Zuidlaren, Roden et cetera. Het maakt onze vereniging alleen 
maar krachtiger, omdat je met meer leden een grotere slagkracht krijgt. De overgang 
van clubs en leden van Centraal Drenthe naar ons verloopt zeer harmonieus en soepel, 
dankzij de voortreffelijke werkzaamheden van met name Henk Pastoor. 
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In actie voor gehandicaptensport: niemand buitenspel!

Onder de noemer  ‘Niemand buitenspel’ maken we ons een jaar lang sterk voor Fonds 
Gehandicaptensport, omdat we vinden dat iedereen moet kunnen sporten, ongeacht 
of hij of zij een handicap heeft. Tijdens de nieuwjaarsinstuif lanceert voorzitter Robert 
van Dorst een SMS-actie en kondigt hij aan dat van elk verkocht kledingpakket twee 
euro naar het goede doel gaat. Als we in aanloop naar de landelijke collecteweek leden 
vragen als collectant op pad te gaan loopt het helaas niet storm. Na een signaal vanuit 
het bestuur melden zich toch nog een paar extra collectanten aan. Bob Brinkhuizen, 
Henk Steenhuis, Martin & Maurits Schipper, John ten Cate, Wouter Horst, Marc van der 
Haak, Marja Adema, Marcel & Luka Bellinga én GRC-voorzitter Henk Mekenkamp lopen in 
april uiteindelijk het geweldige bedrag van 1258,85 euro bijeen. 

Op 6 juni fietst Robert de Wit als Lid van Provinciale Staten ‘van Lauwerszee tot 
Dollard tou’  voor het goede doel. Bovendien gaat hij in gesprek met verenigingen en 
gehandicapte sporters. Het levert 250 euro in de collectebus op, een prachtig initiatief. 
Op het NK veldvoetbal wordt door middel van een bijdrage van de teams én een 
verloting geld ingezameld voor Fonds Gehandicaptensport.

Het actiejaar voor het goede doel wordt in november afgesloten met een online veiling 
van diverse scheidsrechtersshirts van Jochem Kamphuis en een gesigneerd EK-shirt 
en EK-jack van Björn Kuipers. De veiling levert ruim vierhonderd euro op, waarmee 
het totaalbedrag voor Fonds Gehandicaptensport op bijna 3100 euro komt. Een prima 
bedrag: niemand buitenspel!

De collectanten bijeen

Robert de Wit (op fiets) en zijn
mede-fietsers



SMS: woz 

[postcode] [huisnummer] 

[woz-waarde] 

naar 2400 

of ga naar 

www.bezwaarwozwaarde.nl

WOZ-waarde te hoog 

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

KOSTELOOS!
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en betaalt



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.

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

Ontwerp en opmaak van o.a.
Website - Drukwerk - Nieuwsbrief - etc.

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

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

G.A. Medema
Molenweg 5, 9781 GL Bedum

06-22809819
www.medemaadministratie.nl

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

COMPUTERVERKOOP • IT-BEHEER • WEBDESIGN

COMPUTERREPARATIE AAN HUIS

Dansschool
Marijke

Dansschool
Marijke

O
p t

im
a a

lD
e s

ig
n -

20
16

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

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

Kapelstraat 1, 2 & 2b, 9781 GK Bedum
tel: 050-3010375

www.chrisslagermakelaardij.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050 - 30 13 775
info@dijkvastgoed.nl • www.dijkvastgoed.nl

Molenweg 22 • 9781 GM Bedum • T 050-3016 153
info@dijkbelga.nl • www.dijkbelga.nl

Dijk Vastgoed

Makelaardij

Dijk & Belga
Hypotheken | Verzekeringen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Administratie & Advies

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

GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop
  alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

SCHILDER NODIG?
Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte.

H. Zijl Schilderwerken
Boterdiep Z.Z. 15
9781 GN Bedum
06-15151616

info@zijlschilderwerken.nl • www.zijlschilderwerken.nl

De Gele Klap

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

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

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

De Gele Klap, uw adres voor:

www.dansschoolmarijke.nlwww.dansschoolmarijke.nl

'Opvallend Natuurlijk'

Molenweg 1c  9781 GL Bedum
050-3012382

ONDERHOUD - REPARATIE
VERKOOP

BOTERDIEP Z.Z. 28 IN BEDUM
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Vlekkeloze organisatie NK veldvoetbal

Het NK veldvoetbal voor COVS-teams wordt op zaterdag 11 juni door onze vereniging 
georganiseerd. Het is ook aanleiding voor de acties voor Fonds Gehandicaptensport, 
omdat we meer willen doen dan alleen maar een voetbaltoernooi organiseren. Dat toer-
nooi verloopt vlekkeloos. Dankzij de voortreffelijke organisatie van Marije Deuring, Marja 
Adema en Sander Eisinga én dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Hulde! De aankleding, 
een eigen dj/omroeper (Paul Lips), de uitstekende lunch en een gezellige afsluitende 
BBQ, het zorgt voor een topdag. Het wordt een echte COVS-dag en we laten zien dat er 
niets boven Groningen gaat.

Hoewel, op voetbalgebied gaat Helmond/Venlo boven ons, want zij winnen de finale na 
strafschoppen van ons eigen team. Het op het laatste moment ingevallen combinatie-
team uit Zeeland pakt de fair play prijs. Op een enkele wedstrijd na wordt er sportief 
gestreden op de velden van sportpark Corpus den Hoorn. Mede dankzij de uitstekende 
arbitrale trio’s. Naast onder andere 
de broers Siemen en Christian 
Mulder is er nog een opvallende 
scheidsrechter actief, want Kristian 
Bakkelo maakt eenmalig zijn 
rentree. 

Verliezend finalist NK zaalvoetbal

De verloren finale op het veldtoernooi staat niet op zich, want in januari is ook het 
zaalteam goed voor plaats 2. In Sittard/Geleen wordt in de finale met 3-2 verloren van 
Nijverdal. De ploeg en aanhang heeft zich in het verre zuiden prima vermaakt, nadat al 
op vrijdag afgereisd is naar Maastricht. 

Prachtige eigen kledinglijn

De eind 2015 gelanceerde kledinglijn wordt begin 2016 ‘uitgerold’. Meteen kleurt het op 
bijvoorbeeld de trainingsavonden ‘groen’.  Het Hummel-kledingpakket valt in de smaak. 
Voor slechts honderd euro schaffen ruim zeventig leden het pakket aan, dat bestaat uit 
een trainingspak, poloshirt, sweater, trainingsshirt, warme jas en sporttas. Een prima 
actie van de commerciële commissie, die samen met Sporthuis Winsum en dankzij Dak 
Montage Noord, Hotel Ameland en John Schokker makelaardij wordt gerealiseerd.

De arbitrage van het 
NK veldvoetbal bijeen
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Sportweekend Ameland erg gezellig

De 18e editie van het Sportweekend Ameland zorgt voor veel plezier bij de 37 deel-
nemers. Er wordt fanatiek getraind, er is aandacht voor spelregels en er wordt een sport- 
en spelregelquiz gehouden. Op zondag is er een, mede door de flinke tegenwind, iets 
te pittige fietstocht door de duinen van Nes naar de vuurtoren in Hollum. Het is goed 
toeven in Hotel Ameland en direct na thuiskomst kunnen sommigen niet wachten tot de 
volgende editie op het programma staat. Marc van der Haak en Marcel Boekholt tekenen 
voor de prima organisatie.

Er wordt volop getraind op Ameland

Voorzitter tijdens nieuwjaarsinstuif: ‘zorgen over gevolgen piramide’

Voorzitter Robert van Dorst kijkt tijdens een drukbezochte nieuwjaarsinstuif bezorgd 
vooruit naar de invoering van de nieuwe scheidsrechterspiramide. Hij vreest de 
gevolgen ervan en pleit voor aanpassingen, onder andere in de jeugdgroepen. Die 
aanpassingen komen er later ook. Ook het geringe aantal rapporten dat scheidsrechters 
nog krijgen baart de voorzitter zorgen. Hij spreekt zijn waardering uit voor de nieuwe 
kledinglijn, heet de nieuwe leden vanuit Centraal Drenthe welkom én lanceert ons 
actiejaar voor Fonds Gehandicaptensport. Namens de overgestapte leden van Centraal 
Drenthe bedankt Pieter Wimmers voor de warme ontvangst. Hij reikt symbolisch een 
oud trainingsjack van Centraal Drenthe uit aan de voorzitter. De aanwezigen genieten 
van de prima snert van Roel Bellinga. Voor de instuif doen 15 leden fanatiek mee aan de 
nieuwjaarstraining.

Zorgen over ontwikkelingen KNVB

Op meerdere momenten in 2016 reageren we op ontwikkelingen binnen de KNVB. 
Signalen met betrekking tot de piramide worden goed door COVS Nederland opgepakt 
en leiden tot goede aanpassingen van de plannen. De snelle verkoop van de kaarten 
voor de bekerfinale (te weinig kaarten voor de scheidsrechtersactie beschikbaar) én de 
verplichte eigen bijdrage voor deelname aan de SOI en SOII leiden tot een statement 
vanuit onze vereniging. We komen in gesprek en kunnen onze standpunten goed 
toelichten, hoewel het niet altijd voor het gewenste resultaat zorgt.  
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Eigen camera voor videofeedback

In 2016 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het project videofeedback. Het blijkt 
opnieuw zeer waardevol om als scheidsrechter naar beelden van je eigen optreden te 
kunnen kijken. Om vaker op pad te kunnen, wordt in de zomer een eigen camera aan-
geschaft. Bovendien gaan naast Marc van der Haak en Evert IJspeert ook enkele andere 
leden als cameraman op pad. We zijn hiermee de pilotfase voorbij, het project hoort tot 
de standaard faciliteiten van onze vereniging. Na de zomer van 2016 voegen we er een 
proef met gebruik van GPS aan toe.
 
Week van de Scheidsrechter: Pleur op met het geweld op het veld!

In het verlengde van een uitspraak van premier Rutte gebruiken we stevige taal (met 
een knipoog) om op de vooravond van de Week van de Scheidsrechter in oktober op te 
roepen tot een moment van bezinning. We stellen dat sport dan wel emotie is, maar dat 
dat geen vrijbrief mag zijn alles maar te doen en te roepen. We schrijven in de oproep 
dat het nog te vaak fout gaat en roepen iedere betrokkene bij de voetbalsport op in de 
spiegel te kijken en zijn of haar steentje aan fair play en respect bij te dragen. De oproep 
wordt veelvuldig gedeeld op social media en krijgt aandacht van de pers.

Fair play prijs voor vv. Peize

Tijdens de Week van de Scheidsrechter reiken we op 9 oktober voorafgaand aan de wed-
strijd Peize – Groninger Boys de fair play prijs 2015-2016 uit aan voetbalvereniging Peize. 
In het klassement blijven ze de stadse clubs Lycurgus en Oranje Nassaau voor. 

Marc van der Haak reikt voorafgaand aan Peize – Groninger Boys
 op 9 oktober de fair play prijs 2015-2016 uit aan Peize.
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Meer samenwerking met verenigingen

In 2016 onderhouden we goede contacten met tal van instanties en verenigingen. 
De samenwerking met voetbalverenigingen krijgt impulsen doordat de 
KNVB de verantwoordelijkheid voor het organiseren en aanbieden van 
scheidsrechtersopleidingen deels bij de club legt. Met KNVB en clubs in de provincie 
kijken we waar we samen kunnen optrekken. De KNVB organiseert regelmatig 
themabijeenkomsten in ‘ons’ GRC-clubhuis en in het najaar start er ook een BOS-cursus. 

We laten begin 2016 al ons gezicht zien bij een bijeenkomst van het zogenoemde Asser 
convenant en verzorgen spelregelactiviteiten/instructies bij onder andere Groen Geel, 
Harkstede en FC Groningen jeugd. Ook vormen we een vraagbaak voor verenigingen 
en waar door ons nodig wordt geacht spreken we clubs aan op gedrag of bijvoorbeeld 
onheuse bejegening via twitter of clubsites. Als aangesloten vereniging bij het amateur-
convenant van FC Groningen bezoeken we een boeiende avond in het Noordlease 
stadion over onder andere verenigingsarbitrage en sportiviteit.

Sportpark in beweging

Na de volledige renovatie van de velden in 2015, blijft er ook in 2016 volop beweging op 
‘ons sportpark’ Corpus den Hoorn. Dat levert veel overleg met clubs en gemeente op. 
Besprekingen gaan onder andere over het optimaliseren van de kleedkamer-faciliteiten 
en de komst van het topsportzorgcentrum. Dat centrum zal onder andere invloed heb-
ben op de parkeergelegenheid van het sportpark. De komst van ook de eerste selectie 
van FC Groningen naar het sportpark zorgt voor de nodige leven in de brouwerij. Het 
contact met de andere verenigingen en gemeente is goed. We houden de vinger aan 
de pols in de discussie over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het gebruik van kunstgras-
velden, en volgen daarin de lijn van de gemeente.

Het sportpark wordt steeds mooier.
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Goede relatie met GRC

Met ‘huisbaas’ GRC Groningen wordt in harmonie samengewerkt. De afspraken worden 
in onderling overleg na evaluatie herzien. Dat betekent dat we een bescheiden jaarlijks 
bedrag gaan betalen voor het gebruik van de accommodatie. We blijven ook de kantine-
diensten op donderdagavond verzorgen. Nadat Alex Traa en Robert van Dorst aangeven 
hierin een stapje terug te willen doen, nemen enkele andere leden hun verantwoorde-
lijkheid. Marije Deuring neemt hierin het voortouw en zorgt voor een goed rooster.

Laatste jaar districtslaag COVS

Binnen de landelijke COVS-organisatie wordt in 2016 het besluit genomen de 
bestuurlijke districtslaag per 2017 te schrappen. Er voor in de plaats komen 
inhoudelijke commissies op gebied van bijvoorbeeld werving & behoud, commercie en 
communicatie. Wij juichen deze ontwikkeling toe. De districtslaag heeft jarenlang goed 
gefunctioneerd, maar is door de bestuurlijke vernieuwing van de KNVB (waarbij alles 
landelijk wordt aangestuurd) én de digitalisering van informatie grotendeels overbodig 
geworden. Tijdens de laatste bijeenkomst van het districtsbestuur met de Noordelijke 
COVS-verenigingen dankt voorzitter Robert van Dorst de districtsbestuurders voor hun 
enorme inzet. Hij overhandigt ons lid en scheidend districtsvoorzitter Jan Ensing en zijn 
medebestuurders een attentie.  

Ernest Faber tijdens grote clubavond: 

‘een fout van een scheidsrechter is nooit een excuus’

FC Groningen-coach Ernest Faber zorgt 21 november voor een boeiende clubavond. 
Hij stelt dat het voetbal te ingewikkeld is geworden voor één scheidsrechter, pleit voor 
meer inzet van technologische ontwikkelingen en schetst de ‘speler van de 21e eeuw’.  
Hij geeft aan geen energie te willen steken in zaken waarop die geen invloed heeft en 
zegt dat ‘een fout van een scheidsrechter nooit een excuus mag zijn’.  Ruim veertig aan-
wezigen beleven een zeer geslaagde avond.

Ernest Faber
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Maandelijkse pubquiz vaste waarde

De maandelijkse pubquiz wordt in 2016 een vaste waarde op de verenigingskalender. 
Op 2 juni wordt het seizoen 2015-2016 van de pubquiz tijdens de laatste trainingsavond 
afgesloten. Duo M & M (Marco Oosting en Marcel Bellinga) winnen voor de tweede keer. 
Ze nemen daarna de rol van quizmaster over van Marc van der Haak. Na de zomer wordt 
de pubquiz hervat en blijken Carim Mesbah en Bart Pleiter over de nodige parate kennis 
te beschikken. In totaal worden in 2016 acht rondes van de pubquiz gehouden. 

De Aftrap nog steeds visitekaartje

Het cluborgaan De Aftrap blijft ondanks alle digitalisering om ons heen in een behoefte 
voorzien en is daarmee een mooi visitekaartje voor onze vereniging. Het blad verschijnt 
opnieuw viermaal, in een oplage van 450 stuks per keer. Marcel Bellinga voert de 
redactie, terwijl Bert Kamstra de verzending voor zijn rekening neemt. Vormgeving en 
drukwerk wordt verzorgd door drukkerij/boekhandel Haan in Bedum. Klaas Smith, Paul 
Lips en Theo Kok zorgen voor de nodige bijdragen, terwijl onder andere Wouter Horst, 
Erika Persson, Evert IJspeert, Marije Deuring en Marc van der Haak voor de nodige foto’s 
zorgen. Naast het clubblad wordt ook viermaal een digitale nieuwsbrief uitgebracht.

Vernieuwing website uitgesteld 

De voorgenomen vernieuwing van www.covsgroningen.nl wordt in 2016 niet 
gerealiseerd. Betrokkenen hebben het daarvoor te druk met andere zaken. De site 
voldoet als centrale communicatiemiddel echter nog steeds en wordt veelvuldig 
bezocht. 11.944 verschillende mensen bezoeken de site (12.895 vorig jaar). Ze zijn goed 
voor 63.344 paginaweergaven. Zo’n 45 procent van de bezoekers keert ook terug. Prima 
cijfers voor een relatief kleine vereniging.

Naast de site zijn we zeer actief op twitter en facebook. Op twitter wordt ons account  
@COVSGroningen door 633 personen gevolgd. We gebruiken het medium ook om 
in gesprek te komen met voetballiefhebbers, clubs en KNVB. De facebookpagina 
(facebook.com/covsgroningen) is door bijna 300 personen ‘geliked’. Voor REF United is 
nog een aparte facebookpagina actief.

Bert Volders winnaar Johan Roeders spelregelkampioenschap

Met slechts één foutje in zes vragenrondes herovert Bert Volders de Johan Roedersbokaal 
als beste spelregelkenner van onze vereniging. In 
het klassement van niet-leden winnen Colin Prooi 
en  Auke Sikke Broersma. Klaas Smith verzorgt de 
rubriek in De Aftrap en op onze site opnieuw op 
voortreffelijke wijze.

Bert Volders (links) krijgt de Roedersbokaal van 
Klaas Smith en Robert van Dorst 
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300e Spelregelvraag van  de Week

Op vrijdag 22 april publiceren we de 300e achtereenvolgende Spelregelvraag van de 
Week op www.covsgroningen.nl. Een bijzondere mijlpaal voor vragensteller Klaas Smith, 
die we daarvoor in de bloemen zetten. Naast de wekelijkse vraag en de strijd om de 
Roedersbokaal verzorgt Klaas op 28 januari na de training ook een spelregelinstructie 
voor leden. Dit in aanloop naar een spelregeltoets die veel leden kort daarna moeten 
maken. Twintig leden doen er hun voordeel mee. In toenemende mate wordt Klaas ook 
een spelregelvraagbaak voor voetballiefhebbers uit het hele land, getuige de vragen die 
regelmatig via het contactformulier van onze site binnen komen. Klaas zorgt steevast 
geduldig voor een bruikbaar antwoord.

Trainingen steeds beter bezocht 

De trainingen worden in 2016 flink beter bezocht dan het jaar ervoor. Gemiddeld komen 
er op dinsdag 13 personen trainen (in 2015 nog 9), terwijl op donderdag gemiddeld ruim 
19 leden meedoen. Dat waren er in 2015 nog 16. Vooral na de zomerperiode stijgt de 
deelname explosief. Ook de zomertrainingen voorzien met gemiddeld 17,4 deelnemers 
(2015: 15) in een behoefte. 

In totaal worden in 2016 74 trainingen georganiseerd, met ‘1206 deelnemers’. Henk 
Steenhuis geeft 38 keer training, terwijl Bert Kamstra 34 keer de leiding heeft. Sam 
Dröge en Wouter Horst verzorgen beiden eenmaal de training. 
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Sportmasseur gewaardeerde service

De gratis beschikbaarheid van sportmasseur Peter Sulmann op de donderdagavonden 
wordt in 2016 gecontinueerd en gewaardeerd. Er wordt dan ook veelvuldig gebruik van 
zijn diensten gemaakt. 

Diensten fysiosportief blijven beschikbaar

De sportmedische samenwerking met fysiosportief wordt in 2016 voortgezet. Leden 
kunnen gebruik maken van het gratis blessurespreekuur en krijgen korting bij gebruik 
van de sportzaal. In het najaar wordt besproken hoe de samenwerking eventueel verder 
uitgebouwd kan worden. Dit wordt in 2017 nader uitgewerkt.

Reanimatietraining, omdat elke seconde telt

Onder het motto ‘elke seconde telt’ organiseert de vereniging op 22 februari opnieuw 
een reanimatietraining. Elf deelnemers halen het certificaat, na een praktijkgerichte en 
leerzame avond van docent Wim Grimberg.

Seniorensoos maandelijks bijeen

Elke tweede maandag van de maand komen tussen de 10-15 oudere leden bijeen onder 
de noemer van de seniorensoos. Er wordt bijgepraat, anekdotes uitgewisseld en soms 
een kaartje gelegd. Op 11 januari vieren ze met gebak het vijfjarig bestaan. In mei sluiten 
ze het seizoen af met een smakelijk buffet. Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer coör-
dineren de bijeenkomsten.

Commerciële commissie: kledinglijn gerealiseerd 

De commerciële commissie realiseert in 2016 de eind 2015 
gepresenteerde kledinglijn, samen met Sporthuis Winsum. 
Het aantal adverteerders loopt licht terug, terwijl het 
rondom het NK veld moeizaam blijkt sponsors te werven. 
Er ligt echter een stevige basis, waardoor ook in 2016 
sponsoring een substantieel bedrag oplevert.  

De 50 euroclub verliest één lid en telt 31 december 2016 
zeventien sympathisanten.

Aantal leden 

Het aantal leden stijgt fors, doordat per 1 januari 2016 
24 leden van COVS Centraal Drenthe in verband met de 
opheffing van hun vereniging overstappen. Daarnaast 
melden nog zestien nieuwe leden zich aan. Negentien 
leden worden uitgeschreven. Het stoppen als scheidsrechter is voor twaalf leden reden 
om op te zeggen. Twee leden verhuizen en worden elders COVS-lid, terwijl helaas ook  
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twee leden komen te overlijden. Bij drie opzeggingen is er geen reden bekend. Op 31 
december 2016 telt onze vereniging 222 leden. 

Het aantal individuele donateurs  daalt met één. Tegenover vier opzeggingen (waarvan 
één nu lid is geworden) staan drie aanmeldingen. We tellen eind 2016 45 donateurs. Het 
aantal donateurverenigingen stijgt door de opheffing van COVS Centraal Drenthe met 
maar liefst negentien, waardoor we op 31 december 2016 102 donateurverenigingen 
tellen. 

Bouwe Elzinga en Nats Braam overlijden

Op 2 oktober komt Bouwe Elzinga te overlijden. Bouwe is dan negentien jaar lid van 
onze vereniging. Hij was enkele jaren actief als barmedewerker, maar was de laatste jaren 
vooral een lid op afstand. We moeten ook afscheid nemen van Nats Braam, die vooral als 
verenigingsscheidsrechter en consul voor De Heracliden actief was. Nats was lid sinds 2005. 

Daarnaast nemen we in 2016 afscheid van Piet Plant, eminent lid van COVS Oost 
Groningen en donateur en lid van de 50 euroclub. Ook oud-lid Ab Hilbrants en COVS 
Meppel-bestuurder Bertus Spijkerman komen te overlijden. We blijven ons hen 
herinneren.

Jaarvergadering: Jan Regtop erelid, Jannes Mulder lid van verdienste

Ruim vijftig aanwezigen maken op 21 maart een vlotte Jaarlijkse Algemene Leden- 
vergadering mee. De afwezige Jan Regtop wordt benoemd tot erelid van de  
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Daarmee nemen we zijn erelid-
maatschap van Centraal Drenthe over.  Jannes Mulder wordt dubbel onderscheiden, 
omdat hij al 25 jaar bestuurslid is. Hij ontvangt de gouden speld van COVS Nederland 
én wordt benoemd tot lid van verdienste. Huldeblijken en bloemen zijn er ook voor Jan 
Ensing en Geert Ellens (beiden 40 jaar lid), Marije Deuring (als blijk van waardering voor 
haar inspanningen op COVS-voetbalgebied), scheidend bestuurslid Evert IJspeert en 
spelregelkampioen Bert Volders. 

Jan Regtop

De jubilarissen en voorzitter bijeen.
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Sportief succes leden

Door de invoering van de piramide is er in het amateurvoetbal geen sprake van 
promoties, toch beleven tal van leden genoeg sportieve hoogtepunten. Zo mag Thom 
Winkel op 21 mei de Noordelijke bekerfinale tussen Staphorst en Flevo Boys leiden. 
Michael Dijk is één van zijn assistenten. Een week later is Marije Deuring scheidsrechter 
van de bekerfinale bij de dames, tussen ADO Den Haag en Ajax. Danny Kempinga mag 
als assistent-scheidsrechter fungeren bij de landelijke bekerfinale voor amateurs, tussen 
Staphorst en Noordwijk. Ook bij de jeugd leiden diverse leden van onze vereniging 
mooie duels, zoals Hobie Huizer, die de bekerfinale bij de C-junioren tussen Buitenpost 
en Olde Veste fluit. Van geheel andere aard is de eer die Ernst van der Hoek ten deel valt. 
De beroepsmilitair mag in de zomer naar Frankrijk, waar hij in Rennes scheidsrechter is 
bij het WK voor militaire vrouwen. 

Thom Winkel en Danny Kempinga (als assistent) promoveren in of net na de zomer naar 
de talentenlijst betaald voetbal. In dat betaalde voetbal zien we een behoorlijk aantal 
leden regelmatig actief. Onze scheidsrechters betaald voetbal Jochem Kamphuis en 
Siemen Mulder gaan als zesde official inmiddels ook de grens over. Zo zien we Jochem 
onder andere bij het CL-duel Arsenal – Basel, terwijl Siemen aan de achterlijn staat bij 
het EL-duel Schalke – Red Bull Zalsburg. Siemen valt op 13 juni samen met zijn broer 
Christian de eer ten deel van de Sportpenning van de gemeente Eemsmond.

Een heel ander mooi moment beleven Wouter Horst en zijn Erika op 28 augustus, want 
dan wordt Quinn Angelina geboren.

Marije Deuring
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van Bedum. Sterk verbonden met het Groninger Hogeland en al ruim 
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DeAftrap Jaargang 37, nummer 1    (Februari/maart 2017)

37Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Secretariaat: bijna alles per e-mail

Het secretariaat verwerkt zo’n 285 ingekomen brieven en mails en verstuurt zelf 218 
stukken. Het merendeel van de correspondentie verloopt via mail. 

Tot slot: ook in de toekomst niemand buitenspel…

2016 kunnen we zondermeer een zeer succesvol en inspirerend verenigingsjaar noemen. 
Hulde is daarbij op zijn plaats voor al die vrijwilligers en hun grote inzet. Dat maakt onze 
vereniging zo sterk. We rekenen ook in 2017 en daarna op ieders inzet, zodat we ook in 
de toekomst ervoor kunnen zorgen dat geen enkele scheidsrechter buitenspel staat.

Marcel Bellinga, secretaris
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Co
lu
m
n Wangedrag  Column door Principaul

Iedere scheidsrechter heeft er weleens mee te maken. Het is wijdverbreid, 
alom vertegenwoordigd en volgens sommigen een gevolg van de 
verruwing van de samenleving. Anderen beschouwen het meer als gehuil 
van ons, de scheidsrechters, die doen alsof ons groot onrecht wordt 
aangedaan terwijl we thuis niks te zeggen hebben. Wat natuurlijk deels waar 
is. Soms dommel ook ik mezelf in slaap met kaarten en fluitje, om lekker te 
gaan dromen over de wedstrijdbepalende invloed die ik heb gehad. 

Maar wat ik laatst hoorde sloeg toch wel alles. Echt een schoolvoorbeeld. 
Een scheidsrechter uit het betaald voetbal fluit een doorsnee duel om een 
plek in de middenmoot. Niets aan de hand verder. Tot het einde van de 
wedstrijd. De trainer, die toch blij moet zijn met de gelijke stand, wordt 
weggestuurd. Hij lijkt niet tevreden met die beslissing, te zien aan zijn wilde 
armgebaren naar alles en iedereen die zich in een andere kleur dan de 
twee ploegen beweegt. Tot zover niets bijzonders. Althans, dat beeld doet 
niemand meer écht verbazen. 

In het verleden schijnen vele leidsmannen, die met ‘’echt nog karakter’’ weet 
u wel, scheldwoorden in hun repertoire te hebben gehad die ze gebruikten 
om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Zo kan ik me een anekdote 
uit het boek van Mario van der Ende herinneren die, tijdens de Champions 
League finale, iemand in het Haags finaal de grond in boorde. Met alle 
goden en vloeken die maar te bedenken zijn. Ook heeft Eric Braamhaar ooit 
eens een speler van Celtic in plat Twents uitgescholden, waarop de spits van 
die ploeg, de atypische breekijzer Vennegoor of Hesselink, verhaal kwam 
halen. ‘’Dat kon toen nog’’, wordt er vaak melancholisch aan toegevoegd als 
mensen dit oprakelen. Die goede ouwe tijd! Maar dat is nog maar klein bier 
vergeleken met wat ik heb gehoord.

De trainer schreeuwde namelijk met schuim op de lippen naar de 4e man: 
‘Ik zaag na afloop je kop eraf.’’, vlak voordat hij uiteraard naar de tribune 
verwezen werd. Toen ik dit hoorde viel m’n mond open.  Wat die trainer zich 
niet beseft: zijn gedrag bepaalt, samen met de spelers en anderen op het 
voetbalveld, in hoge mate het gedrag van jongens en meisjes bij de plaat-
selijke voetbalvereniging. Misschien tegen wil en dank, maar ze hebben een 
voorbeeldfunctie. Wangedrag als dit geeft aanleiding tot kopieergedrag. 
Niemand zit daarop te wachten. Heeft die Mark Rutte toch nog ergens gelijk 
in gehad met zijn open brief. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal 
doet.
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De 50 euroclub

De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok   Klaas Smith

Freek Vandeursen  Schilderbedrijf Cleveringa

Valley Dusink   Eddy en Marjan Kamphuis 

Klaas Mulder    Jacob Hettinga 

Henk Renken                                          Metis cnc draai- en freeswerk

Jan Kamps   Bert Kamstra

Felix Nordhauzen  G.R.C. Groningen

Martin Schipper  John Schokker Makelaardij

Truus Visser 

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

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

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

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

min. nr. min. nr.

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

wissels

waarschuwing/tijdstraf

uit het veld gestuurd

min. in naam/rel.nr.  uit

min. rugnr./naam  code

min. rugnr./naam  code

Clubartikelen nodig?

Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. Bestellen kan online: www.
covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun je naar CLUBARTIKELEN). 
Zie voor onze kledinglijn ook de site. 

Momenteel is het volgende leverbaar:
COVS-mouwembleem   €   2,50
KNVB-scheidsrechtersembleem  €   2,50
Embleem vereniging    €   1,-
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks) €   5,-
Vaantje Pupil van de Week   €   1,-
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo €   5,-
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Kledingpakket    € 100,-
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Co
lu
m
n Tiamo

Net terug uit Barcelona. Met Suaréz Sangria gedronken op de Ramblas. 
Wel de hand op de knip en extra schoudervulling, want hij blijft 
onvoorspelbaar. Gevoelstemperatuur 15 graden in de schaduw. Messi 
en Neymar hadden ook mijn vrouw en onze andere vrienden uit Onnen 
(ligt bij Haren) uitgenodigd voor Tapas. Genoeg tijd. Twee dagen geleden 
zonder problemen gewonnen van Atletico Madrid. Wat is die jongen 
van Messi groot geworden! Vooral als hij naast zijn vader staat. Gelukkig 
hangen er genoeg shirtjes in verschillende maten in de talloze Barça-
winkels. Laat ik toch Jeroen Krabbé tegen het lijf lopen in de Sagrada 
Familia van Gaudi. Als hij met Picasso is uitgepraat, wordt dit zijn volgende 
project. Vooral doorgaan!!! Zelf raakt hij zijn eigen schilderijen niet aan de 
straatstenen kwijt.

Ik had een druk programma. Doorgevlogen naar Madrid. Ronaldo 
gefeliciteerd met zijn 4e gouden bal. Volgens mij heb je voor het 
nageslacht wel genoeg aan 1, maar toch. En je gelooft het misschien 
niet, maar Patricia Paay liep op Schiphol poedeltje naakt over de lopende 
band te geilen tegen vooral 30 jaar jongere mannen. Gelukkig, dat mijn 
fototoestel met telelens het acuut begaf bij ELLE.

Gijp, Kieft, Deelder, Palmen zijn óf depressief óf dronken óf gewoon 
interessant voor de massa. Dus tijd voor een gala. 

Ben benieuwd of mijn wedstrijdje straks op 19 februari a.s. doorgaat? Door 
de vrieskou een extra jack aantrekken onder mijn naamloze zwarte shirt. 
Niet te laat eten. Een boterham met pindakaas. Een beetje zenuwachtig 
met nog 2 ballen in mijn broek. De wedstrijdbal ligt al op het veld.
Geen fotograaf te bekennen. Opgewekt karakter en bijna nooit in de olie, 
behalve op de grootse momenten in je leven. Dus weinig publiek. Blijven 
bewegen totdat je de kwetsbaarheid van het leven gaat voelen. 

Trumpiaans fluiten. The Toss, first (2x).

Na afloop drinken Valley en de leidsman samen uit 1 flesje een glas rode 
wijn. Het glas is half vol. Wat kan voetbal toch mooi zijn!

Tiamo

Wat kan voetbal toch mooi zijn!





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


