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van alle sportmerken zoals o.a.:
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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. 

Beren

Het was onlangs Week van de Scheidsrechter. 
Tijd voor in elk geval twee voetballers in den 
lande om een scheids een klap te geven. 
Attent toch? Jammer dat niet iedereen snapt 
dat je met respect voor je tegenstander en de 
omgeving het verst komt. Wat zou het mooi 
zijn als we een dergelijke (goedbedoelde) 
week niet meer nodig hebben om de 
scheidsrechter in het zonnetje te zetten. Maar 
zover zijn we helaas nog lang niet.

Toch is het niet alleen kommer en kwel. 
Er gebeuren mooie dingen op en rond de 
voetbalvelden. Tijdens en buiten de Week 
van de Scheidsrechter. Voorbeelden genoeg. 
Kijk maar op internet en (hoe ouderwets) in 
de krant. Ook binnen onze vereniging: denk 
aan al die toppers in het betaalde voetbal, 
alle talenten in het amateurvoetbal, de echte 
liefhebbers in de B-categorie. Ik denk aan 
Siemen, Jochem, Freek. Ook aan Sam, Thom 
en Jesse. Maar net zo goed aan Pieter-Jan 
en Ernst, die onlangs zo terecht een KNVB-
onderscheiding kregen. Maar misschien nog 
wel het meest aan Henk Krans, die richting 50 
jaar scheidsrechteren gaat. 

Al die leden maken dat het onze vereniging 
goed gaat. Dat zoveel voetballers van hoog 
tot laag week in week uit kunnen spelen. Zoals 
ik mijn zoon van 8 jaar soms leer dat die geen 
beren moet zien, maar aan iets moois moet 
denken. Zo schrijf ik dat ook hier. Fluiten is 
gelukkig heel vaak gewoon een feest! 

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.

Vormgeving & drukwerk
Drukkerij Haan, Bedum - www.haan-bedum.nl
Advertenties
Henk Steenhuis, 050-3014277  
 Coördinatie
Bert Kamstra 
Redactie
Marcel Bellinga
Fotografie/illustraties
o.a. Wouter Horst, Marcel Bellinga, 
Douwe Efdee, Marc van der Haak 
De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

is opgericht op 8 maart 1933.  Het bestuur:

Robert van Dorst, voorzitter, 050-3094621 
robertvandorst@hotmail.com
Marcel Bellinga, secretaris, 06-13910724
covsgroningen@gmail.com
Marcel Boekholt, penningmeester, 06-25307514 
m_boekholt@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 december. 

Uw bijdragen kunt u tot 20 november aanstaande 

naar het redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina: In januari gaan we voor de 20e keer op rij naar Ameland voor een technisch weekeinde. Al die jaren 
wordt er onder andere heerlijk getraind.
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Maandag 6 november

Clubavond met Pol van Boekel, 

20.00 uur (GRC-clubhuis)

Maandag 13 november

Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)

Donderdag 16 november

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 11 december

Seniorensoos, 14.00 - 16.00 uur (GRC)

Donderdag 14 december

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 21 december

Laatste training 2017, 20.00 uur

Zaterdag 6 januari

Nieuwjaarstraining + instuif, 14.30 uur

Do-zo 11-14 januari

Sportweekend Ameland, 20e editie!

Dinsdag 16 januari

Eerste veldtraining 2018

Zaterdag  20 januari

NK zaal voor COVS-teams (Zeeuws Vlaanderen)

Zaterdag 20 januari

Noordelijk arbitragecongres, Assen

Maandag 12 februari

Reanimatietraining

Maandag 19 maart

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Verenigingskalender 2017-2018

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 en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren aanwezig 
en voor leden gratis beschikbaar. 

Kom 6 november naar grote clubavond met

Pol van Boekel
 

Maandag 6 november is Pol van Boekel te gast op onze grote clubavond, vanaf 20.00 uur 
in het GRC-clubhuis. Kom je ook? Blader naar pagina 3 voor alle info!

Boeiende clinic voor verenigingsscheidsrechters in Assen

Onze eigen Siemen Mulder verzorgde op 11 oktober, tijdens de Week van de 
Scheidsrechter, een boeiende clinic voor verenigingsscheidsrechters in Assen en 
omstreken. Een geslaagde avond, waarop we terugblikken op pagina 7.  

Sportweekend Ameland op naar 20e editie

Van donderdag 11 tot en met zondag 14 januari 2018 gaan we voor de 20e keer op rij 
naar Ameland voor het Sportweekend Ameland! Een weekeinde met voor ieder wat wils. 
Lees er meer over op pagina 10. 



De Herberg Ameland
Reeweg 28,

9163 GV Nes
0519 542 638

www.deherbergameland.nl



Contact & adresgegevens:
Hotel Restaurant de Jong

Reeweg 29, 9163 GT Nes (Ameland)
Telefoon 0519 542016

E-mail info@hoteldejong.nl

Hotel de Jong: hartje Nes, hart van Ameland
Hotel de Jong is het centrum van gezelligheid in het hart van 

Amelands sfeervolste dorp: Nes. Voor een betaalbaar, comfor-
tabel verblijf zonder een cent in te boeten aan kwaliteit. Ame-

landse gastvrijheid en gemoedelijkheid op z’n best. Jaarrond uw 
thuis. Uw uitvalsbasis naar alle windstreken. Uw hartelijk wel-
kom bij thuiskomst. En uw eigen Amelandkamer met heerlijke 
bedden om in uit te rusten! Plus verwenner van de inwendige 
mens. Welkom bij Hotel De Jong, waar u uit toch thuis bent.
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Internationaal scheidsrechter Pol van Boekel 6 november 

naar Groningen

Maandag 6 november is Pol van Boekel onze centrale gast tijdens de grote clubavond in 
het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. We beginnen om 20.00 
uur, ontvangst vanaf 19.30 uur. Pol is één van de beste en meest ervaren scheidsrechters 
in het Nederlands betaalde voetbal en is ook internationaal actief. Hij maakt bovendien 
internationaal deel uit van Team Kuipers.

Na 128 duels in de eerste divisie voor VVV Venlo (waarin hij acht keer scoorde) maakte 
Pol van Boekel in 1999 zijn debuut als scheidsrechter. In 2004 promoveerde hij naar het 
betaalde voetbal, en in 2008 werd hij ook international.

Van Boekel zal in Groningen met behulp van actuele beelden vertellen over zijn 
ervaringen als scheidsrechter en de nodige tips meegeven aan alle aanwezigen. We 
kijken ernaar uit!

Op 6 november starten we met nieuws over het Sportweekend Ameland en reiken we 
de fair play prijs 2016-2017 uit. Daarna is vanaf circa 20.10 uur het woord aan Pol. We 
sluiten rond 22.00 uur de avond af.

Graag tot 6 november!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Pol van Boekel
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Nieuwe opzet pubquiz trekt volle kantine

Bart Pleiter en Carim Mesbah verzorgen dit seizoen de pubquiz. En ze hebben gekozen 
voor een andere opzet. Met elke maand een specifiek thema en met verschillende 
soorten vragenrondes (algemeen, foto’s, muziek). Bovendien is er geen telefoon meer 
nodig en wordt er op pen en papier geantwoord. De vernieuwde pubquiz trok op 21 
september een volle kantine, met ongeveer dertig deelnemers. Het bleef lang spannend, 
maar uiteindelijk ging Team ‘M & M Plus’ (bestaande uit Marco Oosting, Evert IJspeert en 
Marcel Bellinga) er met de winst vandoor. Marcel won ook de individuele ronde. Op 19 
oktober won 12Trio, bestaande uit Pascal Souhuwat, Meine Groefsema en Ernst van der 
Hoek. Wouter Wiersma won de individuele ronde, na een spannende strijd met Paul Lips. 
Ook dit jaar telt de pubquiz acht avonden.

Trainingen in de zomer goed bezocht

Ook afgelopen zomer kon er wekelijks bij onze vereniging worden getraind. Na een 
korte stop in juni trokken de zomertrainingen op de donderdagen in juli en augustus 
gemiddeld twintig deelnemers. Een mooi aantal! Inmiddels zijn de reguliere trainingen 
op dinsdag en donderdag alweer volop bezig en ook deze worden uitstekend bezocht.

Nieuwe masseur Patricia al helemaal gewend

Tijdens de zomertrainingen maakte onze nieuwe masseur (en fysiotherapeut-in- 
opleiding) Patricia van Vilsteren haar entree bij onze vereniging. Ze is elke donderdag van 
circa 19.30 - 21.45 uur aanwezig voor alle leden. Deze faciliteit is gratis. Inmiddels kunnen 
we gerust stellen dat Patricia al helemaal gewend én op haar plek is!
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Godlinze wint fair play prijs 2016-2017

Voetbalvereniging Godlinze is over het seizoen 2016-2017 het sportiefst van al onze bijna 
honderd donateur-voetbalverenigingen gebleken. En daarmee winnen ze onze jaarlijkse 
fair play prijs. OZW eindigde op plek 2, terwijl LEO Loon de 3e positie inneemt. In het 
klassement over het gehele district Noord bezetten ze de 1e, 2e en 4e positie. Daarmee is 
Godlinze dus het sportiefst in heel Noord-Nederland, terwijl LEO Loon zich de sportiefste 
vereniging van de provincie Drenthe mag noemen. Hulde! Tijdens de Week van de 
Scheidsrechter maakten we dit nieuws bekend. De prijs wordt 6 november uitgereikt.

Met het jaarlijks uitreiken van de fair play prijs willen we het belang van fair play en 
respect benadrukken, sportief gedrag belonen en stimuleren. In heel district Noord wordt 
hetzelfde puntensysteem gehanteerd. Alle teams van de vereniging in de A-categorie 
worden in de berekeningen meegenomen. Gele en rode kaarten en overige strafzaken 
worden meegenomen in de beoordeling.

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

De top-10 over 2016-2017: 
1. Godlinze 
2. OZW 
3. LEO Loon 
4. Lycurgus 
5. TLC 
6. Noordwolde 
7. Amicitia VMC 
8. Peize 
9. Stadspark 
10. Rolder Boys 

We feliciteren Godlinze, OZW en LEO Loon met hun top-3. Hulde! 

Vorig jaar reikte Marc van der Haak
de prijs uit aan Peize.



  

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

&&&
S C H O L T E N S

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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Week van de Scheidsrechter vol met mooi initiatieven

Van 7-15 oktober was het weer de jaarlijkse Week van de Scheidsrechter. Is dat nou 
wel nodig, zo’n speciale themaweek? En wat moet je nou met al die goedbedoelde 
cadeautjes en aandacht? Wij vinden het een waardevolle week. Niet alleen omdat 
scheidsrechters (van de KNVB en verenigingen) in het verdiende zonnetje worden gezet, 
maar ook omdat er in die week weer even aandacht voor de vaak onderbelichte en best 
lastige rol van de scheidsrechter is. Doorgaan dus met die week!

Op social media krijg je veel mee van allerlei leuke initiatieven. Zo kregen scheidsrechters 
bij VAKO een bloemetje (foto), net als bij diverse andere verenigingen. Ook chocolade is 
blijkbaar leuk om te geven, zoals bij GOMOS. Die club was op meer manieren actief met 
de Week van de Scheidsrechter bezig. Zo werd Roelof Luinge ingevlogen om wedstrijden 
van JO13-1 en zaterdag 2 te leiden én werd scheidsrechter Blokzijl met een karretje het 
veld op gereden (foto).  Bij vv Winsum was er een prachtige (en vast ook lekkere) taart 
(foto), terwijl FC Assen een complete lunch aanbood (foto).  Onze complimenten voor 
deze en alle andere verenigingen!
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Clinic Siemen Mulder interessant en ongedwongen

Op 11 oktober verzorgde onze eigen Siemen Mulder in het kader van de Week van 
de Scheidsrechter een clinic voor verenigings- en pupillenscheidsrechters in het 
clubgebouw van Achilles 1894 in Assen. Voor deze avond waren in het bijzonder de 
scheidsrechters van de voetbalverenigingen uit Assen en directe omgeving uitgenodigd. 
COVS Nederland had deze avond mede mogelijk gemaakt.

De ruim dertig aanwezige verenigingsscheidsrechters luisterden vol belangstelling naar 
de ervaringen en tips van Siemen en gingen enthousiast met elkaar in discussie aan 
de hand van de vele beeldfragmenten die Siemen had meegenomen. Onder andere 
het volgen & positie kiezen en het wedstrijdmanagement kwamen aan de orde. Een 
interessante avond in een ongedwongen sfeer. Extra leuk was de aanwezigheid van een 
groep jeugdige pupillenscheidsrechters.

Voor alle aanwezigen was een gratis notitieblokje (voor de wedstrijdgegevens) 
beschikbaar. Siemen had gele & rode kaarten en fankaarten meegenomen, en bijna alle 
aanwezigen gingen na afloop ook graag nog even met hem op de foto. Achilles 1894 
dank voor de gastvrijheid en Siemen bedankt voor een boeiende avond!



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

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

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

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



GED. ZUIDERDIEP 154
9711 HN GRONINGEN

TEL. 050 - 312 62 66

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

75 jaar

KNOL’S KOEK

Ambachtelijke koekbakkerij

w e b s h o p
w w w. b l o e m e n w e r e l d . n l

(naast) Hereplein 3
9711 GA  Groningen

tel.  050-3130705
info@bloemenwereld.nl

ook op zondag open

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

 R e s t a u r a n t  Z a l e n c e n t r u m  H . B a l k

De beste
Gildeslager van 
Nederland 2015

De Gildeslager verrast je smaak ©

Gildeslager Teerling
De Vlijt 10b
9781 NR  Bedum
050 - 3014018
www.slagerijteerling.nl
info@slagerijteerling.nl

Gildeslager Teerling

“Topkwaliteit,
én dat proef je.” 
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Noordelijk arbitragecongres op 20 januari in Assen

Zaterdag 20 januari organiseert de COVS een interessant arbitragecongres voor iedereen 
die in Noord-Nederland ook maar iets met het scheidsrechtersvak te maken heeft. Het 
afwisselende programma, boeiende sprekers en de uitreiking van de eerste Gouden Fluit 
van COVS Nederland maken dat het congres een ‘must’ is voor alle scheidsrechters. Het 
congres wordt gehouden in het moderne gebouw van het Quintus College in Assen. 
Noteer de datum! 

Het gebouw van het 
Quintus College in Assen.

Tijdens het congres verzorgen scheidsrechters uit het betaalde voetbal en de top van het 
amateurvoetbal boeiende en leerzame inleidingen en workshops. Deelnemers kunnen 
het programma deels zelf samenstellen door te kiezen voor specifieke workshops. De 
weg naar de top, coaching, videofeedback, spelregelkennis en mentale weerbaarheid zijn 
enkele van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Ook wordt er stilgestaan bij het 
vrouwenvoetbal en bij het vak van assistent-scheidsrechter. Niet alleen alle Noordelijke 
COVS-leden worden voor het congres uitgenodigd, maar ook die scheidsrechters die 
nog geen lid zijn. Op een informatiemarkt presenteren de Noordelijke scheidsrechters-
verenigingen zich ook vooral aan hen. Uiteraard is er ook volop gelegenheid met elkaar 
van gedachten te wisselen en bij te praten. Voor een lunch en afsluitende borrel wordt 
ook gezorgd.

COVS Nederland wil met het congres leden een interessante en leerzame dag aanbieden. 
Voor de organisatie wordt samengewerkt met de KNVB. De organiserende werkgroep 
bestaat uit Rene Kiebert, Rinie Nijenhuis, Johan Suurd, Dirk Koning, Jasper Ottens en 
Marco Oosting. Bijzonder is dat een deel van het budget beschikbaar is gesteld door 
de per 1 januari 2016 opgeheven COVS-vereniging Centraal Drenthe. Bij de opheffing 
stapten veel leden over naar de andere Noordelijke scheidsrechtersverenigingen én werd 
afgesproken van het geld dat nog in kas zat onder andere een congres te organiseren. 
Een fantastisch gebaar!

Kortom, een congres dat je aan het einde van de winterstop niet mag missen! In de loop 
van het najaar wordt het definitieve programma en alle sprekers bekendgemaakt en ont-
vang je een persoonlijke (digitale) uitnodiging. Zien we jou ook op 20 januari in Assen?!
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20e editie Sportweekend Ameland: donderdag al weg, 

Bas Nijhuis, trainen, communicatie, spelregels, zeskamp 

en Henk de Haan

Wil je 2018 goed beginnen? Heb je zin lekker te trainen op het strand en door de duinen? 
Is het tijd je spelregelkennis op te frissen? En ben je klaar voor de nodige gezelligheid 
en ontspanning? Ga dan van 11 - 14 januari 2018 mee met Sportweekend Ameland. We 
gaan voor de 20e keer op rij en daarom een bijzonder programma, met als gastsprekers 
Bas Nijhuis en Henk de Haan. Met een communicatietraining. En met vertrek al op 
donderdagavond. Ga je ook mee?

Doordat we eenmalig al op donderdagavond vertrekken, 
kunnen we op vrijdagochtend meteen van start met het 
programma. En op donderdag is er meteen al een ludieke 
spelregelloop. Ondanks de extra nacht verblijf in Hotel Ameland 
is deelname niet duurder dan voorgaande jaren! We vertrekken 
om 18.00 uur vanaf de parkeerplaats van het sportpark en varen 
met de boot van 20.00 uur naar Ameland. Wat volgt is een leuk, 
intensief en leerzaam technisch weekeinde!

Uiteraard wordt er meerdere malen getraind en is er aandacht 
voor spelregels. Liefhebbers kunnen op de mountainbike 
het eiland verkennen. Op zaterdag staat - wegens succes 
geprolongeerd - een gezellige zeskamp op het programma. 
De communicatie in het veld staat centraal in een workshop 
verzorgd door Harry de Lange en Partners.

Op vrijdagavond presenteert Eddy van der Ley media niemand 
minder dan Bas Nijhuis. Eén van de meest besproken en beste scheidsrechters in het 
betaalde voetbal presenteert zijn boek én verhaalt over zijn mooie loopbaan.

Op zaterdagavond opnieuw een spreker en wel Henk de Haan. Henk is niet alleen oud-
voetballer van FC Groningen en BV Veendam, maar ook oud-scheidsrechter. En oud-
deelnemer aan het technisch weekeinde. Hij zal voor de nodige humor en het nodige 
enthousiasme zorgen en een pub- en sportquiz presenteren, Broez’n!

Deelnemers verblijven opnieuw in het knusse en gezellige hotel Ameland in Nes. 
Deelname kost 175 euro p.p. Dat is voor reis (touringbus, boot en bus), verblijf (drie 
nachten), driemaal ontbijt en drie warme maaltijden. Voor iedereen is het gehele 
weekeinde een fiets beschikbaar.

Ga je ook mee? Twijfel niet en schrijf je nu meteen in! Kun je het inschrijfgeld niet ineens 
voldoen, neem dan even contact op over de mogelijkheid het in een aantal termijnen 
(eventueel deels achteraf) te betalen. Ameland, we komen eraan!
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Het volledige programma van Sportweekend 

Ameland 2018

Het volledige programma van het Sportweekend Ameland 2018 is als volgt:

Donderdag 11 januari 2018

17.30 uur   -  verzamelen op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen
18.00 uur -  vertrek per bus naar Holwerd
20.00 uur  -  boottocht naar Ameland
20.45 uur  -  aankomst Ameland, per bus naar het hotel
21.15 uur  -  inkwartieren en kamerverdeling
22.00 uur  -  spelregelloop in Hotel Ameland
22.30 uur  -  karaoke voor wie dat wil!

Vrijdag 12 januari 2018

08.30 uur  -  gezamenlijk ontbijt
10.00 uur  -  training (voor degenen die niet kunnen gezamenlijke wandeling)
11.30 uur  -  spelregels, thema ‘de nieuwe Handleiding’, door Klaas Smith
14.00 uur  -  gezamenlijke training (± 1,5 uur), anders wandeling
14.00 uur  -  mountainbiketocht voor de liefhebbers (vooraf aangeven)
17.30 uur  -  jubileumborrel
18.30 uur  -  dinerbuffet. Tijdens het eten bijdrage van onze ‘Dijkshoorn’
21.00 uur  -  Eddy van der Ley presenteert: Bas Nijhuis. 
22.30 uur  -  borrelen….



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

050 820 09 35  -  www.chrisslagermakelaardij.nl



SMS: woz 

[postcode] [huisnummer] 

[woz-waarde] 

naar 2400 

of ga naar 

www.bezwaarwozwaarde.nl

WOZ-waarde te hoog 

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

KOSTELOOS!

WOZ-waarde te hoog 

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

KOSTELOOS!

en betaalt
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Zaterdag 13 januari 2018

08.30 uur  -  gezamenlijk ontbijt
09.30 uur  -  training voor een ieder die kan trainen of anders wandelen
11.15  uur  -  communicatie van een scheidsrechter, door De Lange & partners
13.00 uur  -  moderne zeskamp
15.00 uur  -  vrije middag
17.30 uur  -  gezamenlijke borrel in de lobby/bar van Hotel Ameland
18.30 uur  -  dinerbuffet
21.00 uur  -  jubileumavond met Henk ‘Broez’n’ de Haan en pub-en sportquiz

Zondag 14 januari 2018

09.00 uur  -  naar het ontbijt en hoor de belevenissen van Theo Kok
10.00 uur  -  nieuwjaarsduik (voor de liefhebber) en de afsluitende training
11.30 uur  -  gezamenlijke fietstocht over Ameland
14.15 uur  -  dinerbuffet
15.15 uur  -  uitkwartieren
16.00 uur  -  naar de boot
17.00 uur  -  de terugreis met boot en bus
19.00 uur  -  aankomst in Groningen (sportpark Corpus den Hoorn).

 Op www.covsgroningen kun je het inschrijfformulier online invullen.
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Nieuwe leden

Afgelopen periode hebben we de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen:
Richard Groenewegen, Groningen
Robert Krijgsheld, Leek
Ben Vierkant, Assen

Kevin Oort uit Assen heeft zijn lidmaatschap opgezegd.

Doe je ook mee aan de lief-en-leed-pot?

De trainingsgroep kent sinds jaar en dag een lief-en-leed-pot. Deze is bedoeld om 
een kleine attentie te sturen bij bijvoorbeeld een langdurige blessure, geboortes, 
een trouwerij en dergelijke. Ook krijg je kleine verrassing met pasen of kerst. Van het 
overgebleven geld gaan we met eventuele bijbetaling aan het eind van het seizoen uit 
eten.

Volg ons op twitter en facebook
De Aftrap verschijnt viermaal per jaar en biedt een mooi kijkje in ons verenigings-
leven. Voor de actualiteit kun je echter ook regelmatig www.covsgroningen.nl 
checken en ons volgen op facebook (www.facebook.com/covsgroningen) en 
twitter (@COVSGroningen).

Vorig jaar werd vanuit de 
lief-en-leed-pot een luxe 
BBQ georganiseerd.

De inleg is 30 euro per seizoen. Dat mag je ineens voldoen, maar je kunt ervoor ook 
sparen. De lief-en-leed-pot is dit jaar in beheer van Roel Bellinga. Hij is geregeld op 
de training om je inleg te innen. Maar overmaken mag ook, op rekeningnummer 
NL34INGB0001431031 t.a.v. R. Bellinga, onder vermelding van: lief-en-leed-pot COVS.

Wil je meedoen, laat dit dan even weten aan Roel: familiebellinga@gmail.com.
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Jacques d’Ancona 80 jaar aanleiding voor speciale uitgave 

De Aftrap  

Onze eigen Jacques d’Ancona werd op 15 september 80 jaar jong. De avond ervoor 
ging de musical Jacques J. in première. Een musical over zijn leven. Een fantastisch 
en bijzonder gebaar van muziektheater-gezelschap GOOV. In januari gaat de zeer 
vermakelijke en enthousiast gespeelde musical op herhaling in de Groninger 
stadschouwburg. Een aanrader! 

De première van de musical werd opgeluisterd door tal van bekende Nederlanders, 
zoals Joop van den Ende, Hennie Huisman, Hans Klok, Bert Visscher, burgemeester Peter 
den Oudsten, en ook mensen uit de sport zoals Hans Nijland, Riemer van der Velde, Ron 
Jans en Mario van der Ende. Een bijzondere manier om je verjaardag te mogen vieren.

De première én zijn 80e verjaardag waren ook voor onze vereniging reden iets 
bijzonders te doen, want van al onze leden is er niemand al zo lang (al ruim zestig jaar) 
lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.  Bovendien hebben 
we in al die jaren nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Sinds 1983 is hij al lid 
van verdienste. Daarom hebben we een speciale editie van ons cluborgaan De Aftrap 
gemaakt. Deze uitgave verscheen in september alleen digitaal op 
www.covsgroningen.nl. Alleen Jacques heeft een gedrukt exemplaar ontvangen. 
Jacques, van harte gefeliciteerd en op naar de 100!

Clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

DeAftrap
Speciale uitgave, september 2017

WWW.COVSGRONINGEN.NL
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Voor slechts honderd euro compleet kledingpakket

Het moderne en sportieve kledingpakket van onze vereniging is nog steeds 
verkrijgbaar. Het Hummel-pakket bestaat uit een sporttas, trainingspak, all weather 
jack, sweater, polo en T-shirt. En kost slechts honderd euro! Op de afbeeldingen op deze 
pagina een indruk van het pakket. Bestellen kan via www.covsgroningen.nl. Overigens 
zijn alle items ook los verkrijgbaar. Het kledingpakket is gerealiseerd in samenwerking 
met Sporthuis Winsum en mede mogelijk gemaakt door Dak Montage Noord, Hotel 
Ameland en John Schokker Makelaardij.
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Ledenonderzoek: tevredenheid over beleid, faciliteiten 

en communicatie

In het voorjaar konden leden meedoen aan een online ledenonderzoek, mogelijk 
gemaakt door het amateurconvenant van FC Groningen. Hoewel een deel van de 
vragen meer gericht was op een voetbalvereniging, kunnen we als vereniging wel 
degelijk ons voordeel met de uitkomsten van het onderzoek doen. 47 leden vulden het 
onderzoek volledig in en daarmee scoort het onderzoek een betrouwbaarheid van 95%. 
We bedanken alle respondenten voor het invullen! Algemeen beeld: leden zijn (zeer) 
tevreden over beleid, communicatie en faciliteiten van de vereniging.

Leden zijn, zo blijkt uit het onderzoek, grotendeels zeer tevreden. Met hier een daar wat 
suggesties en kanttekeningen. Enkele uitkomsten:
 - de kwaliteit van de trainingen scoort een gemiddeld cijfer van 7,9
 - 72% vindt de hoogte van de contributie prima. 15% noemt het te hoog, maar 11% 

juist weer te laag
 - de sfeer binnen de vereniging wordt beoordeeld met een 8,0
 - Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt bij de vereniging, zegt 100% 

NOOIT. Daar zijn we erg blij mee!
 - één van de suggesties voor activiteiten: discussie-avonden met beelden
 - het trainingsveld scoort gemiddeld een 8,3
 - de kleedkamers krijgen een 6,9, waarbij de hygiëne een aandachtspunt is
 - de communicatie vanuit de vereniging wordt zeer positief beoordeeld: 49% noemt 

dit zeer goed, nog eens 26% goed en 21% voldoende
 - Ons clubblad krijgt een 8,9, de website een 8,2, onze mails een 7,7, de facebook-

pagina een 7,4 en twitter een 6,8
 - leden zijn te spreken over de faciliteiten op gebied van gezondheid en blessures. 

Vooral de masseur wordt genoemd
 - leden geven aan geheel (15%) of grotendeels (50%) op de hoogte te zijn van het 

beleid van de vereniging. 26% is dat enigszins, terwijl 9% aangeeft van niet. Het 
beleid van de vereniging wordt beoordeeld met een 8,1

 - leden geven in meerderheid aan invloed te hebben op het beleid: 19% zegt veel 
invloed, 49% enigszins invloed. 19% denkt geen invloed te hebben

 - meerderheid is van plan de komende jaren lid te blijven en groot deel van de leden 
zou de vereniging zeker bij anderen aanbevelen.

Kijk voor het volledige rapport op www.covsgroningen.nl. Het bestuur neemt de 
uitkomsten mee bij het uitwerken van de beleidsvoorstellen voor komende jaren. 
We denken dat het een mooie basis is om op verder te bouwen! Heb je vragen of 
opmerkingen, laat ons dat dan weten op covsgroningen@gmail.com.



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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Videofeedback ook dit seizoen mogelijk

Ook dit seizoen is het mogelijk gratis gebruik te maken van het 
project videofeedback. Wil je een keer gevolgd worden door 
de camera, en zo jezelf verder ontwikkelen als scheidsrechter, 
neem dan contact op met Marc van der Haak via 
covsgroningen@gmail.com. Je wordt een hele wedstrijd door 
de camera gevolg en krijgt de integrale opname digitaal/
online beschikbaar. Een perfecte spiegel en zo zeer leerzaam. 
Doen!

Gezocht: barmedewerkers

Helaas moeten we na vorig jaar opnieuw een oproep doen aan alle leden. We zoeken 
met spoed leden die zo nu en dan een bardienst op de donderdagavond in het 
GRC-clubhuis willen draaien. Als we genoeg vrijwilligers hebben, kunnen we een rooster 
maken en de lasten wat verspreiden. Je hoeft dan niet elke week, maar bijvoorbeeld 
eens in de circa vijf of zes weken een halve avond te draaien. Help je mee? Geef dit dan 
door aan Jannes Mulder of mail naar covsgroningen@gmail.com. 
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Pieter-Jan Lubberts en Ernst van der Hoek door KNVB in 

zonnetje gezet

Ons lid Pieter-Jan Lubberts is op 7 oktober zeer terecht in het zonnetje gezet met de 
zilveren scheidsrechtersspeld van de KNVB. Deze werd hem tijdens de Week van de 
Scheidsrechter uitgereikt door KNVB-coach (en lid van ons) Douwe Efdee. Dat gebeurde 
rondom een wedstrijd bij ACV. Pieter-Jan, die al ruim veertig jaar actief is, zal in onze 
ogen al snel ook op gaan voor goud… Van harte!

Ernst (rechts) en Douwe 

Douwe Efdee (links) 
en Pieter-Jan Lubbers

Ook Ernst van der Hoek kreeg in oktober de zilveren scheidsrechter uitgereikt, rondom 
zijn wedstrijd Olde Veste 1 – Zeerobben 1. Ernst is al ruim 20 jaar actief, in zowel de zaal 
als op het veld. Van harte!



Contact gegevens:
BRES activiteiten

E. Thomassen a Thuessinklaan 29
9713 JR Groningen

+31 (0) 50 744 05 05
ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur

info@bresactiviteiten.nl

www.BRESactiviteiten.nl



* 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.
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Geslaagde instructie-avonden bij The Knickerbockers

Op 25 en 27 september heeft onze vereniging in samenwerking met studenten-
voetbalvereniging The Knickerbockers (TKB) twee instructie-avonden georganiseerd voor 
nieuwe leden van TKB. Als je voetbalt bij TKB moet je in de loop van een seizoen allemaal 
een keer een wedstrijd fluiten. Reden om tijdens de instructie-avond in vogelvlucht 
stil te staan bij wat er in een wedstrijd van een scheidsrechter wordt verwacht. Docent 
Henk Steenhuis behandelde met de aanwezigen vooral regel 5, regel 11 en regel 12. Hij 
maakte daarbij veel gebruik van beelden en zocht de interactie met de deelnemers. Aan 
het einde van de avond werd ook een praktische spelregeltoets (met beeldfragmenten) 
afgenomen.

In totaal volgden ruim zestig TKB-leden één van beide instructie-avonden. Charles de 
Preter namens The Knickerbockers: ‘Deelnemers waren erg enthousiast, van te voren 
hadden ze een wat saaie avond verwacht, maar door de interactie en het enthousiasme 
van de docent werd het een leerzame avond. Men had niet verwacht dat er zoveel 
regels bij het voetbal zouden komen kijken en dat de scheidsrechter soms heel snel hele 
moeilijke beslissingen moet nemen.’

De instructie-avonden bij TKB zijn van beide kanten goed bevallen. Het kan wellicht ook 
bij andere verenigingen een vervolg krijgen.

Wist je dat…?

… we alweer niets te melden hebben over Thom Winkel?
… Hobie Huizer dankzij Siemen Mulder voortaan als Robie door het leven gaat?
… Mauricio Plat het 3x in 10 uur én 5x in 3 dagen doet?
… we het hier uiteraard over wedstrijden leiden hebben?
… er op dinsdag naast het hockeyveld wordt 
 getraind?
… de heren ineens heel veel verstand van dames
 hockey hebben?
… Dogan en Sam erg fanatiek meededen aan de
 pubquiz?
… ze in september toch verloren van Marco, Marcel en
 Evert?
… Bert Volders voor het WK overloopt naar België?
… Mauricio Plat op de training zo hard ging dat hij
 met een parachute trainde (zie foto)?



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 



Drenthe tours
Comfortabel en veilig naar uw bestemming!

DAGTOCHTEN
CONCERTEN

GROEPSDAGTOCHTEN
SCHOOLREIZEN

VOETBALREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN

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

 www.drenthetours.nl
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018

Een nieuw seizoen om het Johan Roeders spelregelkampioenschap. Vernoemd naar een 
oud-lid dat ‘in het harnas’, als grensrechter betaald voetbal, kwam te overlijden. Doe mee 
en blijf op die manier je spelregelkennis testen en verbeteren! Het afgelopen seizoen wist 
Bert Kamstra na een barrage de bokaal voor een jaar in zijn bezit te krijgen. Wie gaat het 
komende seizoen er met de bokaal van door?
  
Bij het begin van het vorige seizoen was er een flink aantal wijzigingen in de spelregels. 
Dit jaar weliswaar wat minder, maar met name in regel 12 toch hier en daar wel 
ingrijpende wijzigingen. Dus het bestuderen van het spelregelboek is aan te bevelen 
om op zaterdag of zondag als scheidsrechter een goede prestatie neer te zetten. In 
deze eerste twee rondes daarom wat vragen waarin de wijzigingen van de spelregels 
ingaande 1 juli 2017 aan de orde komen. 

Het afgelopen seizoen was de deelname teleurstellend. Dat is vooral voor onze vragen-
steller Klaas Smith soms wat demotiverend. Laten we hem daarom dit jaar verrassen door 
massaal actief mee te doen en antwoorden ook in te sturen. Hieronder de vragen van 
ronde 1 en 2. Succes! 

Ronde 1 (oktober 2017)

Vraag 1) Een speler van team A mag inwerpen en doet dat heel snel. Een speler van 

team B, die met een andere bal in de handen binnen het speelveld staat, gooit deze 

bal richting de wedstrijdbal, die hij op een haar na mist. Dit heeft duidelijk impact op 

het spel en de scheidsrechter fluit af. Hoe dient de scheidsrechter nu te handelen?

a.  Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats  waar hij de bal geraakt 
zou hebben en toont de overtreder een gele kaart voor onsportief gedrag.

b.  Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal en toont de overtreder de gele kaart 
voor onsportief gedrag.

c.  Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen 
scheidsrechter affloot en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief gedrag

d.  Hij laat de inworp overnemen en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief 
gedrag.
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Vraag 2) De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal. Wat is juist?

a.  Bij een scheidsrechtersbal mogen slechts 2 spelers betrokken zijn.
b.  Als de bal zonder geraakt te zijn over de zijlijn gaat, wordt het spel hervat met een 

inworp.
c.  Vanuit de scheidsrechtersbal kan gescoord worden als op zijn minst 2 spelers de bal 

geraakt hebben.
d.  De speler die de bal het eerst raakt nadat de bal de grond heeft geraakt mag de bal 

niet meer spelen voordat een andere speler de bal heeft geraakt.

Vraag 3) Een aanvaller en een verdediger gaan een luchtduel aan, waarbij beide 

spelers naar de bal springen. De aanvaller heeft daarbij zijn arm onreglementair hoog 

geheven en raakt de verdediger daarmee op onbesuisde wijze tegen het hoofd. Deze 

blijft geblesseerd liggen en heeft verzorging nodig. Welke handeling van de scheids-

rechter is niet correct?

a.  Hij vraagt de medische staf het veld in voor behandeling.
b.  Hij hervat het spel met een directe vrije schop.
c.  Hij toont de aanvaller een gele kaart.
d.  Na behandeling moet de verdediger aan de zijlijn wachten op een teken van de 

scheidsrechter om het speelveld weer te betreden.

Vraag 4) Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee spelers van ver-

schillende teams met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheids-

rechter onderbreekt het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet 

hij nu het spel hervatten?

a.  Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal 
was toen het spel werd onderbroken.

b.  Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats 
in het doelgebied.

c.  Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het 
gevecht plaatsvond.

d.  Het spel moet worden hervat met een strafschop, want de strafschop als spel- 
hervatting is ernstiger dan een directe vrije schop voor de verdedigende partij.



Barbecuespecialist - Gourmetspecialist - Maaltijden - Grillspecialist 
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Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot



info@schildersbedrijfcleveringa.nl

www.schildersbedrijfcleveringa.nl

Sijtsmaweg 15, 9953 PR  Baflo

0595 - 4249256 / 06 - 22569716

* Binnen en buiten schilderwerk
* Beglazing (vlak, isolerend en 

gefigureerd)
* Tevens levering van alle  

professionele verven
* Voor al uw wandafwerking
* (behang etc.)
* Houtrot (windowcar system)
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Vraag 5) Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld 

aan de zijlijn. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstander die binnen het speelveld 

loopt op grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheids-

rechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont nu de speler de rode kaart wegens 

grove belediging. Hoe wordt het spel nu hervat?

a.  Met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.
b.  Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot.
c.  Met een indirecte vrije schop op de plaats van de bal bij het affluiten.
d.  Met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

We gaan meteen door met ronde 2 (november 2017):

Vraag 1) Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een 

schijnbeweging bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond. Op het 

zelfde moment begaat de doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat de bal 

gespeeld is van de doellijn af. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen als de bal 

het doel ingaat?

a.  Hij kent het doelpunt niet toe en hervat met een scheidsrechtersbal omdat er door 
beide teams op hetzelfde moment een overtreding wordt begaan.

b.  Hij kent het doelpunt niet toe en laat de strafschop overnemen, omdat hier sprake 
is van overtredingen van dezelfde zwaarte en toont beide spelers een gele kaart 
wegens onsportief gedrag.

c.  Hij kent het doelpunt niet toe en kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer 
van de strafschop en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.

d.  Hij kent het doelpunt toe, omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding 
begaan.

Vraag 2) Een trainer komt nabij de middenlijn het speelveld in en beledigt op een 

grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel, omdat de 

trainer door deze actie tevens ingreep in 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.
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Vraag 3) Welke van de volgende overtredingen, begaan door een speler tijdens het 

spel, moet bestraft worden met een scheidsrechtersbal?

a.  Een speler die binnen het speelveld een teamofficial 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 zit.

Vraag 4) Terwijl de bal in het spel is, raken een aanvaller en een verdediger aan het 

vechten in het doel achter de doellijn in de zogenaamde netruimte. De verdediger 

heeft de eerste klap gegeven. De scheidsrechter fluit af. Wat beslist hij?

a.  Beide spelers wegzenden en hervatten met een strafschop.
b.  Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een scheidsrechtersbal op 

de plaats waar de bal was.
c.   Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een strafschop.
d.  Beide spelers wegzenden en hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar 

de bal was.

Vraag 5) Tijdens de wedstrijd loopt een wisselspeler het speelveld in om te wisselen 

met een speler, terwijl het spel gewoon doorgaat. De scheidsrechter ziet dit omdat 

de wisselspeler ingrijpt in het spel en onderbreekt hiervoor het spel. Hij toont de 

wisselspeler de gele kaart, stuurt hem terug naar de zijlijn en laat hem pas weer toe 

nadat de uitgewisselde speler het speelveld heeft verlaten. Hoe zal het spel nu hervat 

moeten worden?

a.  Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de bal was toen 
het spel werd onderbroken.

b.  Met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler op de plaats waar de wisselspeler 
stond toen hij werd teruggestuurd.

c.  Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onder-
broken.

d.  Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de wisselspeler 
ingreep in het spel. 

De antwoorden kunnen via www.covsgroningen.nl worden ingestuurd, maar een mail 
naar klaassmithuq@gmail.com  kan natuurlijk ook. En ook per post kan nog steeds: Klaas 
Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. De antwoorden van de rondes 1 en 2 moeten voor  
13 november 2017 worden ingezonden.

Klaas Smith
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Reanimatietraining van levensbelang

Maandag 12 februari 2018 wordt de jaarlijkse reanimatietraining gehouden. Het 
is een prima manier om ervoor te zorgen dat je weet wat je moet doen in een 
levensbedreigende situatie. Dus doe mee en weet hoe je levens kunt redden! De training 
is zowel bedoeld voor de jaarlijkse herhaling voor eerdere deelnemers als voor nieuwe 
helden…. Van levensbelang!

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 NHS-
reanimatie-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 2018 een mail naar:
covsgroningen@gmail.com. Op de avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen. 
De reanimatietraining, omdat elke seconde telt!
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VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum  -  050 301 22 13info@hotelbedum.nl  -  www.hotelbedum.nl



Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

sinds 
1895

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

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

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

Kwaliteit tegen scherpe prijzen!

Het adres voor al uw drukwerk.
Persoonlijke service en advies,

lage tarieven en superieure kwaliteit!
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Naam: Jeroen Nieboer

Leeftijd: 18 Jaar

Woonplaats: Assen 

Burgerlijke staat: Ik heb een vriendin  
 

Beroep: Allround medewerker bij de Albert Heijn XL in Assen 

Favoriete stad: Groningen

Vakantieland: Frankrijk

Beste boek, cd en/of film: Ik lees niet zoveel, maar ik vind de biografie van 
Björn Kuipers een geweldige inkijk in zijn leven als scheidsrechter.

Kranten/tijdschriften: Voetbal International, Autoweek

Favoriete website: VI.nl

Andere hobby’s: Voetbal kijken, muziek luisteren, sporten

Scheidsrechter vanaf: Ik ben nu zo’n 6 jaar scheidsrechter, afgelopen seizoen de SOIII 
cursus afgerond en nu ben ik begonnen aan mijn eerste volle seizoen voor de bond.

Eigen voetbalverleden: 12 jaar lang gevoetbald bij Achilles 1894 in Assen

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.  

Jeroen Nieboer
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Scheidsrechter geworden omdat: Mijn vader mij heeft geïnspireerd om te gaan 
fluiten. Hij was altijd de scheidsrechter bij mijn wedstrijden als er geen scheidsrechter 
was aangesteld. En het leek me destijds wel gaaf om scheidsrechter te zijn. En dat vind ik 
nu nog steeds.   

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: 5 à 5,5 jaar bij ‘mijn eigen’ club Achilles gefloten, 
voornamelijk jeugd. Momenteel zit ik in de zaterdag jeugd-e groep.
 

Voorbeeld als scheidsrechter: Jochem Kamphuis   

Wedstrijdvoorbereiding: De trainingen op de dagen voorafgaand van de wedstrijd, 
research doen over de teams (stand in de competitie e.d., rode/gele kaarten).
 

Trainen: Standaard (als het uitkomt) 1x in de week trainen op Corpus den Hoorn en in de 
sportschool krachttraining en flink wat cardio.

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: Meer gezellige 
avonden/borrels met leden.

Wat wil je verder nog kwijt?: Aan iedereen, gewoon lekker door blijven fluiten.
 

Graag begroeten we je maandag 6 november bij onze groter clubavond met 

internationaal voetbalscheidsrechter Pol van Boekel. Aanvang 20.00 uur, GRC-clubhuis. 

Tot dan!
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Co
lu
m
n Greetje op social media 

     Column door Principaul

Ook ik heb wel een bedreiging meegemaakt op facebook. Een over- 
fanatieke supporter merkte op dat ik  ‘de slechtste scheidsrechter ooit was 
en zijn reet kon likken’. Om het statement wat kracht bij te zetten, deed hij er 
ook nog even het linkje naar de beelden bij. Aardig van hem, zo kon ik zelf 
nog eens rustig terugkijken op welke momenten het gerommel in de marge 
uit de klauwen was gelopen. Zonde dat ik het bericht pas na drie maanden 
opmerkte, anders was het waardevolle input geweest voor mijn zelf- 
reflectieformulier.

Wat ik ook pas weer veel te laat opmerkte: het was die week toevallig ook 
week van de scheidsrechter! Man, hoe kon me dat toch ontschoten zijn? 
Ieder jaar weer een feest vol met toeters en bellen, met de scheidsrechter 
als stralend middelpunt. We hadden zelfs een persoonlijke kaart gekregen 
van de Oranje Leeuwinnen, met de mannen kan je natuurlijk niet meer 
aankomen, waar ze ons allemaal onderdeel maken van hun succes. Dat doet 
toch wat met iemand wiens grootste prestatie de 3e prijs bij het plaatselijke 
tafeltennistoernooi is.

Op dat soort momenten vind ik het fantastisch om facebook erbij te pakken. 
En dan vooral de pagina Scheidsrechters, echt een aanrader. In Nederland 
Polderland heeft iedereen een mening. Gelukkig maar. Alleen laten mensen 
soms hun relativering bij hun vrouw Greetje liggen en beginnen zonder 
filter lekker te spuien. Dan zie ik heerlijke uiteenzettingen van mensen hun 
frustraties over gemiste cadeautjes (vorig jaar was er nog een zweedbandje!) 
of dat de K.N.V.B (vergeet de puntjes alsjeblieft niet, anders heb je dat weer) 
alleen maar aan zichzelf denkt. Eigenlijk komt het grootste gedeelte van de 
kritiek overeen met dat op het regeerakkoord. Dat is dan misschien nog wel 
het áller grappigste.

Gelukkig wordt alle kritiek tenietgedaan door het initiatief van S.V. 
Gramsbergen om de scheidsrechter na afloop een hand te gaan geven. 
Wat misschien normaal lijkt, maar vaak in veel wedstrijden niet meer 
gebeurd. Tevens heerlijk in zijn eenvoud: het bijgesloten filmpje laat een 
georkestreerd geheel zien van mensen die de moeite nemen om te gaan 
klappen op het moment dat de uitgestoken man door de scheidsrechter 
aanvaard wordt. Genieten. Wat mij betreft is dit de échte winnaar van de 
week van de scheidsrechter: het elftal van S.V. Gramsbergen dat de moeite 
doet om in 44 takes de scheidsrechter te bedanken. Persoonlijk, misschien 
een beetje knullig. Het amateurvoetbal op zijn best wat mij betreft.



Oude Steiger 5
9163 GV Nes Ameland

Tel.: (0519)543138
Email: restaurantdepiraat@knid.nl

Het leukste familierestaurant van Ameland!
Bij ons kunt u heerlijk genieten van uitstekende ge-
rechten en het mooie uitzicht op de haven van Nes, 
terwijl uw kinderen zich prima kunnen vermaken in 

het grote kinderspeelhol. 



 
 Dakbedekking    
  Zinkwerk 
  Onderhoud        
  Renovatie 
  Nieuwbouw 

        

Tel 050-2600008
www.dakmontagenoord.nl

GRONINGEN - BEDUM
TEL. 050-525 17 44

VRAAG HET 
UW DETAILLIST

Apotheker Groente-
en Fruithandel b.v.
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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   Administratiekantoor Jan Ensing

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.  

Nieuwe pupillenscheidsrechters Leo Loon

Dat onze donateurvereniging Leo uit Loon goed bezig is, blijkt niet alleen uit hun derde 
plaats in het fair play klassement. Het blijkt ook uit het feit dat ze regelmatig nieuwe, 
opgeleide scheidsrechters kunnen verwelkomen. Onlangs voltooide een nieuwe groep 
jeugdige leden de opleiding tot pupillenscheidsrechters, te zien op de foto. Veel plezier 
allemaal op de velden! 
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Co
lu
m
n Tiamo

Het was in 2004 toen ik met mijn jongste zoon in een volgeladen vliegtuig 
naar Aveiro (Portugal) vloog om de legendarische Arjen Robben-wissel 
live mee te maken. Voor mijn zoon was het de eerste keer dat hij in een 
vliegtuig zat. Ik legde hem dan ook uit dat de man die als Hollandse boerin 
ging verkleed zijn coming-out etaleerde. 

Eerst het grote oranje-feest met zang en bier. Het ondeugende meisje 
op het bordes liet op commando haar tieten zijn. Wat het legioen weer 
aangreep om te scanderen ‘daar moet een piemel in’. Een oud vrouwtje 
had een oranje strikje om haar hondje gedaan. En we gingen eerst in een  
voortreffelijk Chinees restaurant onze maag vullen in de verwachting dat 
Tsjechië puntloos zou blijven.

Het stadion is een surrealistisch veelkleurig architectonisch wonder. De 
ruststand was 2-0. De sfeer navenant opperbest. Maar we verloren met 2-3. 
Diepe teleurstelling. Iedereen was boos op de kleine generaal. De 
stemming was omgeslagen. Bovendien had ik een volle blaas en kon 
geen WC vinden. Bijna nog in de verkeerde bus gestapt op weg naar ons 
hotel. Minstens twee uur rijden. Daar aangekomen zette ik de TV aan, 
waarop de drie tegendoelpunten meerdere malen werden herhaald. De 
volgende ochtend alleen koffie bij het ontbijt. En bij het 
inchecken leek het alsof wij in een crematorium waren 
beland. In de auto terug scheen de zon en maakte een 
prachtige regenboog.

En nu heeft de nuchtere jongen uit Bedum op 
magistrale wijze afscheid genomen van het Nederlands 
Elftal. Hij komt bij mij in de buurt wonen. En de kans 
is denkbeeldig dat wij op hetzelfde moment bij 
banketbakker Borgman in Helpman gebakjes bestellen. 
Zo heeft ieder zijn eigen feesten. Zal ik hem een hint 
geven door naast de overheerlijke tompouces ook een 
Aveiro te bestellen? Neen dus, want scheidsrechters 
houden niet van schwalbes. 

Tiamo

Want scheidsrechters houden 

niet van schwalbes





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


