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

Fair play

Je kon er op wachten: clubs gaan een 
beslissing van de videoref aanvechten. 
Roda wil op die manier alsnog verder in het 
bekertoernooi. Los van de discussie of de 
videoref het bij het rechte eind had, kun je 
je afvragen of het heel verstandig en eerlijk 
is van in dit geval Roda JC. Wat als er geen 
videoref is? Dan ga je ook niet in beroep 
tegen een spelbeslissing. Gewoon accepteren 
dat je verloren hebt en dat je met eventuele 
(vermeende) fouten van een scheidsrechter of 
zelfs videoref soms geluk en soms pech hebt. 
That’s all in the game. En niemand kan er toch 
om heen dat de videoref uiteindelijk voor een 
eerlijker verloop zorgt?

Schaatsen is de sport die we in februari 
allemaal volgden. Een sportieve sport dachten 
we allemaal. Een sport ook waarbij sporters 
ondanks een teleurstelling direct na afloop 
groots hun tegenstander feliciteren en de pers 
te woord staan. Denk aan Sven Kramer na zijn 
teleurstellende 10 km. Geen excuses zoeken, 
winnaar Bloemen meteen feliciteren. Groots! 
Hoe anders was de houding van het kamp 
rondom Bergsma. Zij probeerden de aandacht 
van onsportief gedrag van de coach af te 
leiden door te zeuren over het moment dat dit 
naar buiten kwam. 

Sport en fair play. Het zal altijd wel een lastige 
combinatie blijven. Winnen is mooi natuurlijk, 
maar moet het ten koste van alles en iedereen 
gaan?  

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, Marc van der Haak, 
Marije Deuring  
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, werving en behoud, 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 juli. Uw 

bijdragen kunt u tot 20 juni aanstaande naar het 

redactieadres sturen/mailen.

Bij de voorpagina:
Tijdens het 20e Sportweekend Ameland werd met veel plezier en inzet getraind. 
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Donderdag 8 maart 

Verjaardagsborrel, 21.00 uur (GRC) 

Maandag 12 maart

Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 15 maart

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 19 maart 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Maandag 9 april 

Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag  19 april 

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 17 mei 

Pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Zaterdag 16 juni 

NK veldvoetbal (Eindhoven)

Verenigingskalender 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. 

Robert kondigt afscheid als voorzitter aan
Zaterdag 6 januari ging het verenigingsjaar van start met een gezellige nieuwjaarsinstuif. 
Compleet met training en stamppottenbuffet. Tijdens zijn speech maakte Robert van 
Dorst bekend uiterlijk in 2020 te zullen stoppen als voorzitter.  Lees er meer over op 
pagina 4.

20e Sportweekend Ameland zeer ongedwongen
Het 20e Sportweekend Ameland van 11-14 januari kende een zeer ongedwongen sfeer. 
De ruim veertig deelnemers genoten met volle teugen. Er werd hard gewerkt en veel 
plezier gemaakt. Een terugblik in woord en beeld kun je vinden vanaf pagina 5.

Jaarvergadering op 19 maart
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging is dit jaar op maandag 
19 maart. We zetten deze keer enkele bijzondere leden in het zonnetje. De agenda en het 
algemeen jaarverslag kun je in dit blad vinden vanaf pagina 21.
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Thom Winkel sporttalent van het jaar in Noord Groningen

Ons actieve lid Thom Winkel is op 9 februari tijdens het sportgala van Eemsmond 
Sport in Delfzijl gekozen tot sporttalent van het jaar in Noord Groningen. De prijs 
werd toegekend aan de hand van zowel een 
vakjury als publieksstemmen. Thom, van harte 
gefeliciteerd!

Op de site van initiatiefnemer Eemsmond 
Sport lezen we het volgende: ‘Het is een mooie 
waardering voor dat wat ik en mijn collega’s 
elk weekend doen. Fluitisten komen niet vaak 
in aanmerking voor een prijs en alleen daarom 
is het al bijzonder dat ik hier heb gewonnen’, 
aldus de Noord-Groninger die als grote droom 
heeft om ooit het WK te mogen fluiten.

Garbrand Nienhuis lid van verdienste KNVB

Ons erelid Garbrand Nienhuis is tijdens het Noordelijk arbitragecongres op zaterdag 20 
januari in Assen onderscheiden door de KNVB. Hij is benoemd tot lid van verdienste van 
de KNVB. Garbrand, van harte gefeliciteerd!

Een dag eerder, op 19 
januari, was Auke van 
der Horn ook al be-
noemd tot lid van ver-
dienste van de KNVB. 
Dat gebeurde tijdens 
de oprichtingsvergade-
ring van de Vereniging 
van Gedecoreerden 
KNVB Noord. Auke is 
donateur van onze 
vereniging. Ook Auke 
van harte!

Een trotse Garbrand (links)



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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Robert van Dorst kondigt afscheid aan tijdens geslaagde 

instuif

Zaterdag 6 januari ging het verenigingsjaar 2018 van start met een gezellige nieuwjaars-
instuif. De ongeveer 45 aanwezigen genoten van een uitstekend stamppottenbuffet. 
Voor de instuif hadden 14 leden zich al van hun sportieve kant getoond tijdens de 
nieuwjaarstraining onder leiding van Henk Steenhuis. Tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaars-
toespraak stond voorzitter Robert van Dorst stil bij de verhouding met de KNVB. Verder 
kondigde hij aan in maart voor het laatst herkiesbaar te zijn als voorzitter. Daardoor zal 
hij uiterlijk in maart 2020 aftreden. Robert is nu al 24 jaar voorzitter. We kunnen alleen 
maar groot respect voor zijn beslissing en zijn verdiensten hebben.

Zijn beslissing kondigde hij als volgt aan: ‘Tegenwoordig staat er op veel producten een 
houdbaarheidsdatum. Mijn houdbaarheidsdatum als voorzitter nadert. Hierbij zeg ik 
niet dat ik het komend jaar al vertrek, maar het zal wel mijn laatste periode worden. Dus 
als u zich geroepen voelt om voorzitter te worden, meldt u aan. Overigens hoop ik niet 
dat mijn vrouw mij wegdoet na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum…’

De volledige nieuwjaarstoespraak staat op www.covsgroningen.nl. Op deze pagina 
enkele foto’s van de instuif.
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Sportweekend Ameland: ook na 20 jaar nog steeds 

geweldige formule

Ruim veertig deelnemers maakten er van 11 tot en met 14 januari een geweldig 

Sportweekend Ameland van. Ook na twintig jaar blijkt het een ijzersterke 

formule: met elkaar naar het mooie waddeneiland voor fanatieke trainingen, 

enkele technische onderdelen en vooral het nodige plezier. Het zat er ook dit 

lustrumweekend allemaal in. Op naar editie nummer 21!

Marc, Auke en Marco (vlnr)

In verband met het lustrum vertrokken 
de deelnemers ditmaal al op 
donderdagavond. En dat gebeurde in 
stijl, want de reis naar Holwerd werd 
gemaakt met de spelersbus van FC 
Groningen. Eenmaal aangekomen 
in het gezellige hotel Ameland  nam 
organisator Marc van der Haak de 
leiding. Hij bedankte terecht Henk 
Steenhuis voor het vele voorwerk 
en deelde de kamerpasjes uit. Na het 
inkwartieren kon iedereen meteen aan 
de bak met een heuse spelregelloop. 25 
pittige vragen zorgden voor de nodige hoofdbrekens. Marc de Lang, Marco Oosting en 
Auke van der Horn bleken de meeste punten te hebben verzameld.

Terechte hulde voor Henk Steenhuis

Op vrijdag volgde de eerste training, 
waarna Klaas Smith de belangrijkste 
spelregels doornam. Na wat rust splitste de 
groep zich in de middag op. Je kon kiezen 
voor een tweede training, een wandeling 
of mountainbiken.  Rond het prima 
dinerbuffet zette Marcel Bellinga namens 
het bestuur Henk Steenhuis in het zonnetje 
voor 20 jaar Ameland. Hij was degene die 
ooit het initiatief nam. Een mooi fotoboek 
en een heuse nieuwe zwembroek (voor 
de nieuwjaarsduik) werden dankbaar in 
ontvangst genomen. 
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Bas Nijhuis vermakelijk

Onze eigen Nico Dijkshoorn (ook bekend 
als Henk de W) kreeg de lachers op 
zijn hand met een geweldige bijdrage, 
waarna het woord was aan internationaal 
voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis. Hij 
zorgde voor een vermakelijke avond. En 
na afloop werd menig boek verkocht aan 
de aanwezigen. 

Persoonlijke groei

Ook de zaterdag ging van start met ontbijt en training. Na een snelle douche was het de 
beurt aan Harry de Lange en partner Carla, voor een boeiende en leerzame workshop 
over persoonlijke groei. Harry hield de deelnemers een spiegel voor, liet de groep actief 
meedoen en had een mooie boodschap: ‘durf te veranderen’. Vooral een opdracht met 
jongleerballen leverde de nodige hilariteit op. 
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Schutter Jacob

Meteen ging de groep door naar het bos voor een zeskamp, archery tag en 
handboogschieten. Zo werd er door de verschillende groepjes fanatiek gestreden 
bij touwtrekken, latje lopen, puzzelen en zaklopen. Erg vermakelijk. De groep van de 
inmiddels aangesloten Henk de Haan ging broezend naar de overwinning. Individueel 
was de hoge score van Jacob Cleveringa een vermelding waard. Hij haalde 220 punten, 
met twee pijlen in de roos.

 Jacob Cleveringa

Henk de Haan in 
zijn element



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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Broezn!

Henk de Haan, oud-profvoetballer en oud-scheidsrechter en bovendien ooit als lid 
deelnemer aan ons eerste Sportweekend Ameland, zorgde zaterdagavond voor 
een geweldig leuke pubquiz. Compleet met bugel, anekdotes en hilarische vragen. 
Uiteindelijk ging ‘groep Dijkshoorn’ er met de eer vandoor. 

Team Dijkshoorn, met 
vlnr marc van der Haak, 
Marcel Boekholt, Marco 
Oosting, Marcel Bellinga, 
Marc de Lang en Henk 
de Wit.

Theo Kok, duiken en fietsen

De zondag begon traditiegetrouw met een nieuwjaarsduik voor enkele dappere leden. 
De rest ging trainen of wandelen. Theo Kok had toen zijn kritische en leuke optreden 
na het zondagse ontbijt al verzorgd. Na een douche tijd voor een fietstocht richting het 
Oerd. Pittig door de stevige wind. En daarna was het alweer voorbij. Een laatste maaltijd, 
het uitchecken en op naar huis. Met de spelersbus van FC Emmen ditmaal.

We danken Hotel Ameland voor de gastvrijheid. Op naar 2019! 
Op www.covsgroningen.nl kun je meer foto’s en enkele filmpjes vinden.
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Reanimatietraining nuttige opfrisser

Op 12 februari volgden negen mannen en vrouwen de jaarlijkse reanimatietraining 
van Wim Grimberg. Tijdens de praktijkgerichte training werd volop geoefend op de 
meegebrachte oefenpoppen. Alle deelnemers ontvingen na afloop het officiële 
NHS-certificaat. Een nuttige, jaarlijkse training om de kennis op te frissen. Volgend jaar 
ook weer enkele nieuwe deelnemers?

De deelnemers aan de 
reanimatietraining, 
van links naar rechts 
Jan Ensing, Freek 
Vandeursen, Robert 
van Dorst, Albert 
Pool, Renate Pool, 
Klaas Mulder, Tonnie 
Westerloo, Marc van der 
Haak en Wim Grimberg 
(foto Theo Kok).

Seniorensoos zorgt maandelijks voor nodige anekdotes

Elke tweede maandag van de maand vliegen de anekdotes over tafel tijdens de 
seniorensoos. Onder aanvoering van Garbrand Nienhuis vermaken de ‘old referees’ zich 
prima. Ook een keer aanschuiven? Dat kan in het GRC-clubhuis van 14.00 – 16.00 uur.  
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REF United vijfde op NK zaalvoetbal in Terneuzen

Zaterdag 20 januari stond het NK zaalvoetbal voor COVS-teams weer op het programma. 
Mede door meerdere activiteiten deze dag, was het voor ons passen en meten om een 
team bij elkaar te krijgen. Gelukkig waren er nog genoeg leden die graag mee wilden 
doen, waardoor we met een volwaardig team uiteindelijk konden afreizen naar Zeeland. 

Scheidsrechtersvereniging Zeeuws-Vlaanderen was dit jaar de organiserende partij en er 
werd gespeeld in Terneuzen. Op een normale dag is dit vanaf Groningen bijna vier uur 
rijden. Het team koos er daarom voor om een dag eerder af te reizen richting Zeeland, 
zodat we fris aan de aftrap konden verschijnen. Er werd op vrijdagavond gepokerd en 
de sfeer zat er goed in. Na een gezamenlijk ontbijt op zaterdagmorgen was het nog 
een klein uurtje rijden naar Terneuzen. Onderweg kregen we het vervelende bericht 
dat onze eerste tegenstander (Boxmeer) een auto-ongeluk had gehad en onze eerste 
wedstrijd uitgesteld werd. Uiterst vervelend voor onze tegenstander en gelukkig was er 
alleen materiële schade. Bij aankomst konden we dus rustig aan doen, werd er nog even 
geklaverjast en uiteraard even gekeken bij de wedstrijd van onze andere tegenstanders. 

Alle deelnemers aan het NK zaal bijeen
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Onze eerste wedstrijd speelden we tegen Tilburg. Deze hadden hun eerste wedstrijd 
verloren van Venlo en waren er dus op gebrand om van ons te winnen. Zoals elk jaar 
heeft ons team in de eerste wedstrijd wat moeite om op gang te komen. Ook dit jaar was 
dit weer het geval en na een 0-2 achterstand, kwamen we nog terug tot 1-2. Helaas lukte 
het niet meer om de gelijkmaker te scoren en ging de wedstrijd verloren. 

Een kwartier later speelden we de ‘inhaalwedstrijd’ tegen Boxmeer. Ook zij hadden, net 
als Tilburg, van Venlo verloren. Op voorhand dus een belangrijke wedstrijd. We bleven 
rustig en kwamen goed op stoom. We wonnen met 3-1. Lekker! 

Na de pauze speelden we onze laatste poulewedstrijd tegen Venlo. Venlo had beide 
wedstrijden gewonnen en naast ons speelden Tilburg en Boxmeer tegen elkaar. Tilburg 
en Groningen hadden evenveel punten. Er werd veel gerekend en gedaan, maar we 
moesten het zelf doen. Op het veld naast ons werd al gauw duidelijk dat Tilburg van 
Boxmeer ging winnen. Als wij ook zouden winnen, dan gingen we naar de kruisfinales. 
Venlo liet ons het spelletje maken en speelde vanuit de omschakeling. Wij werden 
onrustig en wisten niet goed wat te doen. Met keeper Adem gingen we alles-of-
niets spelen. Helaas zorgde dit niet voor het gewenste resultaat en ging onze laatste 
poulewedstrijd met 1-3 verloren. 

We werden hiermee 3e in de poule en als afsluiter speel je dan een wedstrijd op plaats 
5 en 6. In de andere poule waren onze vrienden van Drachten ook 3e geworden. Het 
zaalkampioenschap van het Noorden stond op het spel. Beide ploegen deden er alles 



HOUTHANDEL HARKEMA

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl
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  Hardhout
  Tuinschermen
  Pergola’s
  Houten tuinmeubilair
  Blokhutten en tuinhuisjes

  Speeltoestellen
  Tuindecoratie
  Onderhoudsproducten
  Hang- en sluitwerk
  Dierenverblijven

Erkend dealer van:

5.500 m 2 
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aan om niet te verliezen. 
Aan beide kanten waren er 
voldoende kansen, maar er 
werd niet gescoord en het 
bleef 0-0. Toen moesten 
er penalty’s worden 
genomen, iets waar we de 
afgelopen jaren negatieve 
ervaringen mee hadden. 
Drachten mocht beginnen 
en keeper Adem bewees zijn 
keeperskwaliteiten en stopte 
deze strafschop. Hierna was 
het de beurt aan aanvoerder 
Sander. In het verleden raakt 
hij al meerdere malen de paal 
en ging deze keer voor meer 
zekerheid en schoot met een 
punter door het midden raak, 
0-1. Drachten mocht weer 
en ook deze strafschop werd 
door Adem gepakt. Hierna 
mocht “Kelderklasse Dirk” 
aantreden namens ons team 
en met een afschuwelijke 
Panenka (het leek er bijna niet op) 
passeerde hij wel keeper, en 
voorzitter, Jo Hoekstra van Drachten en was het 0-2. Hiermee wonnen we de wedstrijd 
en werden we naast 5e op het NK ook kampioen van het Noorden. 

De finale ging tussen Venlo en Tilburg en werd gewonnen door Venlo. Wij feliciteren 
Venlo met de titel en zorg goed voor de wisselbokaal. Daarnaast werd ook nog 
een prachtige fairplay prijs uitgereikt, echt een plaatje. Deze ging naar Drachten. 
Gefeliciteerd!  Tot slot onze dank aan Scheidsrechtersvereniging Zeeuws-Vlaanderen 
voor de organisatie van het toernooi. Alles was weer goed geregeld! 

Marije Deuring

Keeper Adem Secer toont de 5e prijs
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Harm Kleve overleden

Op 12 december 2017 is ons oud-lid en oud-scheidsrechter Harm (Harry) Kleve 
overleden, na een kort ziekbed. Hij is 74 jaar geworden. We wensen zijn nabestaanden 
veel sterkte en zullen ons hem blijven herinneren.

Sportmasseur en fysio-in-opleiding elke donderdag 

aanwezig

Een mooie en gratis faciliteit voor al onze leden is de beschikbaarheid van sportmasseur 
en fysio-in-opleiding Patricia van Vilsteren. Zij is elke donderdagavond van circa 
19.30 – 21.45 uur aanwezig op Corpus den Hoorn.

Pubquiz in februari prooi voor Wouter, Otmar en Meine

De eerste pubquiz van 2018, op 15 februari, is gewonnen door Wouter Wiersma, Otmar 
Schoonderwoerd en Meine Groefsema. Individueel was Bert Volders de beste kenner. 
Thema was in februari vanzelfsprekend de Olympische Spelen. 15 maart is de volgende 
pubquiz. Tot dan?

De winnaars, vlnr Meine, 
Wouter en Otmar

Bert Volders

Volg ons op twitter en facebook
De Aftrap verschijnt driemaal 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).
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Ledenmutaties

We hebben de afgelopen periode de volgende nieuwe leden mogen inschrijven:
Jacob Wijnstra, Zuidwolde
Thomas Ganzevoort, Assen
Marten Brouwer, Zuidlaren
Jasper Wiersema, Grootegast
Ben Dröge, Assen

Daarnaast is Bram Vazel donateur geworden. Allen van harte welkom!

We hebben afscheid genomen van Luc Smedeman (gestopt), Coen Smit (gestopt), Nico 
Fokkelman en Abush ter Maat (verhuizing naar Utrecht).

85 jaar jong!

Op donderdag 8 maart bestaat onze vereniging precies 85 jaar. Op 8 maart 1933 reisden 
Ritske Lamberts (uit Leeuwarden) en Sam Velleman (groepsvoorzitter in Sneek) naar 
Groningen en richtten met instemming van 28 leden de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken op. Dit gebeurde in café huis de Beurs aan de Vismarkt. Het jaar 
werd afgesloten met zestig leden, die elk dertig cent contributie per maand betaalden. 
De rest is geschiedenis. 

85 jaar is geen officieel jubileum, dat vieren we weer bij het 90-jarig bestaan. Het is wel 
reden voor een bescheiden feestje. Op 8 maart zorgen we na de training voor een hapje 
en drankje. Ben jij er ook bij?

Een grote groep 
leden in 1958 
bijeen, tijdens 
het 25-jarig 
bestaan, voor De 
Korenbeurs, vlak 
bij de plek waar de 
vereniging in 1933 
werd opgericht.
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Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018

We hebben inmiddels ronde 3 en 4 van de spelregelrubriek afgesloten. Het aantal 
deelnemers is na ronde 1 en 2 helaas verder gedaald. De maandwinnaars van ronde 1 
en 2  zijn respectievelijk Aron Tepper (Bedum) en Alex Traa (Groningen), die beiden een 
foutloze ronde instuurden. De maandwinnaars van ronde 3 en 4 zijn respectievelijk Jan 
Swart (Noordwolde) en Jacob Hettinga (Haren). Allen van harte! De attentie wordt je 
binnenkort toegestuurd. 

De antwoorden van ronde 3 waren als volgt: 1-D, 2-A, 3-C, 4-B en 5-C.
De antwoorden van ronde 4: 1-B, 2-A, 3-C, 4-C en 5-B.
De toelichting op deze antwoorden kun je vinden op www.covsgroningen.nl. 

Wie wordt de opvolger van Bert Kamstra en mag de bokaal een jaar mee naar huis 
nemen? Er zijn nog voldoende kanshebbers. Ook de winnaar bij de groep niet-leden is 
nog niet te voorspellen. Hier zijn nog 3 kandidaten die alle antwoorden goed hadden en 
enkele die tot dusverre nog maar 1 foutje hebben.

Dan nu de vragen van ronde 5:

Vraag 1) De trainer van partij A heeft ruzie met een aanvaller van partij B en loopt 

boos het veld in, terwijl op dat moment de bal in het spel is. De trainer weet zich niet 

te beheersen en slaat nabij de zijlijn de speler van partij B vol in het gezicht. Wat 

moet de scheidsrechter beslissen?   

a.  Hervatten met een directe vrije schop op de plaats waar de overtreding werd 
gemaakt en de overtreder wegzenden door het tonen van een rode kaart. 

b.  Hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de overtreding werd 
gemaakt en de overtreder wegzenden door het tonen van een rode kaart.

c.  Hervatten met een scheidsrechtersbal waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken en de overtreder wegzenden door het tonen van een rode kaart.

d.  Hervatten met een directe vrije schop , waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken en de overtreder wegzenden door het tonen van een rode kaart.



 
 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.



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
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Vraag 2) Een verdediger, die verzorgd is bij de zijlijn, komt zonder toestemming 

van de scheidsrechter het speelveld in. Een aanvaller loopt op dat moment in het 

strafschopgebied van de tegenpartij met de bal aan de voet in de richting van het 

verlaten doel. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist in het 

speelveld gekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen? 

a.  Scheidsrechter onderbreekt het spel, toont de verdediger een gele kaart en 
hervat het spel met een indirecte vrije schop waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken.

b.  Scheidsrechter onderbreekt het spel, toont de verdediger een rode kaart en hervat 
het spel met een strafschop.

c.  Scheidsrechter onderbreekt het spel, toont de verdediger een rode kaart en hervat 
het spel met een indirecte vrije schop.

d.  Scheidsrechter onderbreekt het spel, toont de verdediger een gele kaart, en hervat 
het spel met een scheidsrechtersbal.

Vraag 3) Terwijl de bal in het spel is, raken een aanvaller en een verdediger in gevecht 

in het doel achter de doellijn in de zogenaamde netruimte. De scheidsrechter fluit af. 

Wat beslist hij?

a.  Hij toont  beide spelers de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op de 
plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

b.  Hij toont beide spelers de rode kaart en hervat met een strafschop.
c.  Hij toont beide spelers de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije 

schop voor de verdedigende partij op de plaats waar de bal was toen het spel werd 
onderbroken.

d.  Hij toont beide spelers de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal 
op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
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Vraag 4) Tijdens het spel heeft een speler toestemming gevraagd en gekregen van 

de scheidsrechter om het speelveld definitief te verlaten omdat hij geblesseerd is. 

Lopend naar de zijlijn komt de bal in zijn buurt. Hij trapt de bal naar een medespeler 

die de bal gelijk net over het doel schiet. Wat zal de scheidsrechter nu beslissen?

a.  Hij zal het spel hervatten met een hoekschop.
b.  Hij zal het spel hervatten met een scheidsrechtersbal, nadat hij de geblesseerde 

speler de gele kaart heeft getoond.
c.  Hij zal het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de 

overtreding werd gemaakt en toont de geblesseerde speler een gele kaart.
d.  Hij zal het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal door 

de medespeler over het doel werd geschoten en de geblesseerde speler wordt de 
gele kaart getoond.

Vraag 5) Een verdediger kopt de bal ter hoogte van de strafschopstip veel te laag 

op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de 

scheidsrechter hier beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat?

a.  Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een strafschop.
b.  Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een strafschop.
c.  Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de 

plaats van de overtreding.
d.  Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de 

plaats van de overtreding.

Tijd voor de laatste vragen, ronde 6:

Vraag 1) De aanvoerder van A mag een strafschop nemen. Deze maakt een 

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

Tegelijkertijd begaat de doelverdediger van B een overtreding. Hij komt - voordat de 

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

bal gestopt wordt door de doelman?

a.  Hij laat de strafschop overnemen, omdat beide spelers op hetzelfde moment een 
overtreding begaan.

b.  Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal, omdat er door beide teams op 
hetzelfde moment een overtreding wordt begaan. 

c.  Hij kent een indirecte vrije schop toe tegen de doelman en toont hem tevens een 
gele kaart voor onsportief gedrag.

d.  Hij laat de strafschop overnemen en geeft beide spelers een gele kaart voor 
onsportief gedrag.
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Vraag 2) Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger opzettelijk over de 

zijlijn, omdat hij denkt dat je zodoende een aanvaller buitenspel kunt zetten. Nadat 

de doelman de bal heeft gevangen stapt de verdediger weer het speelveld in. Wat 

moet de scheidsrechter nu beslissen?

a.  Hij laat doorspelen.
b.  Hij onderbreekt het spel en zal de verdediger een gele kaart tonen wegens het 

zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met 
een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger het veld in kwam.

c.  Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende onderbreking een 
gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het 
speelveld.

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

Vraag 3) Tijdens een duel verliest een verdediger zijn schoen. Het spel gaat verder en 

deze verdediger neemt nog steeds met zijn schoen in de hand deel aan het spel. Hij 

tracht nu tijdens het spel zijn schoen weer aan te trekken, maar dit lukt niet. Als de 

bal nu na enige tijd in zijn richting komt, trapt hij deze, zonder dat hij beide schoenen 

aan heeft, over de zijlijn. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

a.  Hij toont de verdediger de gele kaart wegens onsportief gedrag omdat hij gewoon 
door blijft spelen met maar 1 schoen aan.

b.  Hij onderbreekt het spel op het moment dat hij de bal raakt om hem over de zijlijn te 
trappen en hervat met een indirecte vrije schop.

c.  Hij laat gewoon doorspelen en hervat het spel met een inworp.
d.  Hij onderbreekt het spel op het moment dat hij de bal raakt om hem opnieuw te 

spelen, hervat het spel met een indirecte vrije schop en toont de overtreder de gele 
kaart.

Vraag 4) Een indirecte vrije schop ter hoogte van de strafschopstip, te nemen door 

de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd, dat een aanvaller de bal aanraakt, maar 

zo dat deze bijna niet zichtbaar beweegt. Een tweede aanvaller schiet nu de bal 

op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal rechtstreeks in het doel wordt 

geschoten?

a.  Hij laat de vrije schop overnemen.
b.  Hij keurt het doelpunt af en hervat met een doelschop.
c.  Hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop tegen de 

aanvallende partij wegens onsportief gedrag.
d.  Hij keurt het doelpunt goed.
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Vraag 5) Een verdediger komt in een duel achter zijn eigen doellijn terecht en blijft 

daar geblesseerd liggen. Het spel gaat verder en als een teamgenoot van hem de 

bal het strafschopgebied heeft uitgewerkt, wordt de bal door de tegenpartij vanaf 

de middenlijn onmiddellijk weer het strafschopgebied ingespeeld en komt bij een 

aanvaller terecht die in buitenspelpositie staat. Deze neemt de bal aan en scoort. Wat 

beslist de scheidsrechter?

a.  Hij keurt het doelpunt goed, want de verdediger achter de doellijn wordt geacht zich 
op de doellijn te bevinden. 

b.  Hij keurt het doelpunt goed, omdat de verdediger direct beschouwd wordt als een 
geblesseerde speler en neemt geen deel meer aan het spel.

c.  Hij keurt het doelpunt goed, want de bal wordt weer direct teruggebracht door de 
tegenstander en zo blijft de geblesseerde speler betrokken bij het spel.

d.  Hij keurt het doelpunt af, want doordat de bal reeds richting de middenlijn is 
uitgespeeld, is de geblesseerde speler niet meer actief als speler betrokken bij 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 5 en 6 moeten 
voor  11 maart worden ingezonden. Succes!

Klaas Smith



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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Noordelijk arbitragecongres in Assen zeer geslaagd

Het Noordelijk arbitragecongres op zaterdag 20 januari in Assen kan als zeer geslaagd 
worden beschouwd. De organisatiecommissie had een zeer afwisselend en uitgebreid 
programma samengesteld. De circa 300 deelnemers beleefden daardoor een leerzame 
en gezellige dag in Assen! Marc van der Haak verzorgde een workshop over ons project 
videofeedback. Dat leverde vele positieve reacties op. 

Onze vereniging was op verschillende manieren betrokken bij het congres, dat mede 
werd gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage vanuit het voormalige COVS Centraal 
Drenthe. In de organisatiecommissie waren onze leden Marco Oosting, Jasper Ottens, 
Johan Suurd en Dirk Koning vertegenwoordigd. Op de dag zelf was niemand minder 
dan Jacques d’Ancona dagvoorzitter. Robert van Dorst en Martin Schipper bemanden 
mede de COVS-stand. En Jesse Rozendal vertelde over zijn loopbaan tot nu toe. Tijdens 
het congres werd ook  ‘de gouden fluit’ uitgereikt. Ab Jagersma van HZO viel deze eer te 
beurt. Van harte Ab! Ook ons lid Henk Pastoor was genomineerd. Zeer eervol.

Op deze pagina enkele foto’s van het congres, gemaakt door Wouter Horst. Een dag die 
voor herhaling vatbaar is!
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Kom 19 maart naar de Algemene Ledenvergadering

We nodigen alle leden graag uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De 
vergadering is maandag 19 maart 2018, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis, sportpark 
Corpus den Hoorn in Groningen. De 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 20 maart 2017 door 
 Martin Schipper
 Notulen worden gepubliceerd op www.covsgroningen.nl, of vraag ze per mail op via  

covsgroningen@gmail.com

04. Jaarverslag 2017 van secretaris Marcel Bellinga 
 Zie hiervoor De Aftrap nummer 1, vanaf pagina 23 of kijk op www.covsgroningen.nl.

05.  Jaarverslag 2017 van penningmeester Marcel Boekholt
 Dit verslag wordt volgens afspraak niet gepubliceerd. Leden kunnen een exemplaar 

aanvragen bij de penningmeester. Op 19 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 2018 (zie opmerkingen bij agendapunt 5)

09.  Vaststellen contributie 2019
 Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 voor actieve leden met één euro te 

verhogen en vast te stellen op 52 euro, en voor niet-actieve leden vast te stellen op 46 
euro. 

10. Vaststellen minimum donaties 2019
 Het bestuur stelt voor de minimumdonaties voor 2019 ongewijzigd vast te stellen op 25 

euro voor verenigingen en 20 euro voor individuele donateurs.   

11. Bestuursbeleid



DeAftrap Jaargang 38, nummer 1    (maart 2018)

22 Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

12. Eventuele royementen

13. Bestuursverkiezingen
 Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Robert van Dorst (voorzitter), Marcel Boekholt 

(penningmeester) en Marco Oosting. (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, Sybren Wijnja en reserve Rik Berends. 
  Vacature voor 1 reserve. Wouter Horst is aftredend. 
.
15. Huldeblijken

16. Rondvraag

17. Sluiting

Marcel Bellinga, secretaris



DeAftrap Jaargang 38, nummer 1    (maart 2018)

23Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

Algemeen jaarverslag 2017: Een veilig thuis

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

Ook het verenigingsjaar 2017 kunnen we zonder voorbehoud succesvol noemen. 
Bestaande faciliteiten worden gecontinueerd en dragen bij aan de individuele 
ontwikkeling van scheidsrechters én de onderlinge verbondenheid van leden. De 
vereniging is een plek waar leden zich veilig en thuis voelen. Dat blijkt ook uit het 
ledenonderzoek dat via het amateurconvenant van FC Groningen wordt uitgevoerd. 
Bijzonder is het veroveren van de Nederlandse titel zaalvoetbal voor COVS-teams in 
Emmeloord. Individueel is er ook veel succes, tal van leden weten te promoveren. Dat de 
vereniging leeft, blijkt ook uit een stevige ledengroei, naar 236 leden op 31 december.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur blijft ongewijzigd in 2017. Marco Oosting 
wordt officieel benoemd, nadat hij al ruim een half jaar als 
kandidaat-lid heeft meegedraaid. Na de jaarvergadering 
van 20 maart ziet het bestuur er als volgt uit (tussen haak-
jes 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)
Marco Oosting, speciale projecten, verenigingen (2017, 
aspirant vanaf 2016).

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: Wouter Horst, Max Haanstra en Paul Lips. Reserves Sijbren Wijnja en 

Rik Berends. Bert Volders en Marco Oosting (in verband met benoeming in bestuur) 
treden af.

Robert van Dorst





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

De ambachtelijke slager die veel 
meer in huis heeft dan alleen 
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Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot
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Ledenonderzoek: een veilig thuis

In het voorjaar kunnen leden meedoen aan een online ledenonderzoek, mogelijk 
gemaakt door het amateurconvenant van FC Groningen. Hoewel een deel van de vragen 
meer gericht is op een voetbalvereniging, kunnen we als vereniging wel degelijk ons 
voordeel met de uitkomsten van het onderzoek doen. 47 leden vullen het onderzoek 
volledig in en daarmee scoort het onderzoek een betrouwbaarheid van 95%. Algemeen 
beeld: leden zijn (zeer) tevreden over beleid, communicatie en faciliteiten van de 
vereniging. Zo scoren de (kwaliteit van de) trainingen een mooie 7,9, noemt 72% de 
hoogte van de contributie prima, wordt het trainingsveld met een 8,3 beoordeeld en 
clubblad Aftrap zelfs met een 8,9. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt bij de 
vereniging, zegt 100% NOOIT. En de sfeer binnen de vereniging scoort een prima 8,0. Het 
volledige rapport wordt op www.covsgroningen.nl gepubliceerd en het bestuur neemt 
de uitkomsten mee bij het uitwerken van de beleidsvoorstellen voor komende jaren. De 
uitkomsten vormen een mooie basis is om op verder te bouwen.

Instructieavonden The Knickerbockers leiden tot enthousiasme

Eind september verzorgt onze vereniging in samenwerking met studenten-voetbal- 
vereniging The Knickerbockers (TKB) twee instructie-avonden 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 
behandelt met de aanwezigen vooral regel 5, regel 11 en regel 12. Hij maakt daarbij veel 
gebruik van beelden en zoekt de interactie met de deelnemers. Aan het einde van de 
avond wordt ook een praktische spelregeltoets (met beeldfragmenten) afgenomen. In 
totaal volgen 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.’

Goed contact met  voetbalverenigingen

Het contact met de diverse voetbalverenigingen is goed te noemen. Regelmatig 
vragen verenigingen mee te denken over arbitragezaken. Jannes Mulder stelt diverse 
scheidsrechters aan voor oefenduels, en onder andere Klaas Smith en Marc van der Haak 
verzorgen spelregelactiviteiten bij donateurverenigingen. Op initiatief van de KNVB 
worden enkele bijeenkomsten met clubs georganiseerd rondom de verenigingsarbitrage, 
onder andere in Bedum en bij Leo Loon. We zijn aanwezig en denken en discussiëren 
mee. We zijn verder als partner van het amateurconvenant van FC Groningen bij enkele 
kennis- en netwerkbijeenkomsten aanwezig.
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Zorgen over positie vrijwilliger binnen de KNVB

De relatie met de KNVB is er in 2017 één van vallen en opstaan. Op uitvoerend niveau 
is het contact goed, maar beleidsmatig zijn er discussies. Zo geeft voorzitter Robert aan 
Dorst aan dat het bestuur zich zorgen maakt over de positie van de vrijwilliger binnen de 
KNVB: ‘er wordt steeds meer verwacht van de scheidsrechter, ze moeten altijd klaar staan. 
Maar er wordt wel eens vergeten dat we te maken hebben met vrijwilligers die met een 
hobby bezig zijn’. We maken het onderwerp bespreekbaar. Daarnaast kaarten we ook de 
kwaliteit van de opleidingen en de overvolle voetbalkalender aan. 

NK zaal: er gaat niets boven Groningen!

Onze voetballende leden veroveren op 21 januari in Emmeloord het Nederlands 
Kampioenschap zaalvoetbal voor COVS-teams. Onder leiding van Marije Deuring en 
Harold Basstra wordt er gewonnen van HZO Drenthe (7-0), Nijverdal (3-0), Boxmeer-Cuijk 
(1-0) en Oss-Uden (1-0). In de finale zijn de mannen opnieuw te sterk voor Nijverdal, met 
6-2. Een trotse aanvoerder Sander Eisinga mag daarna de kampioensbeker in ontvangst 
nemen. Aan het NK gaat een aantal oefenduels vooraf. 
De namen van onze kampioenen zijn: Derk Hofman, Jurjen Kaper, Tiemen Dijk, Sander 
Eisinga, Koen van 
der Laan, Dogan 
Karacaoglan, Adem 
Secer, Bart Pleiter 
en Mauricio Plat. Als 
begeleiders zijn Marije 
Deuring, Sam Dröge, 
Harold Basstra, Alex 
Traa (lijnrechter) en 
Marc van der Haak 
mee. 

Corpus Cup leuk nieuw initiatief

De voorbereiding op deelname aan het NK veldvoetbal wordt onder andere ingevuld 
met een heus minitoernooi om de Corpus Cup, met deelname van de sportpark-buren 
GRC, Groen Geel en onze vereniging. Op dinsdag 13 juni wordt dit toernooi, met zeven-
tallen, gespeeld. Een prima initiatief van Marije Deuring. Onder leiding van de scheids-
rechters Henk Steenhuis, Henk Krans en Bert Kamstra wint COVS 1, GRC wordt 2e, Groen 
Geel 3e en COVS 2 4e. 

NK veld: 7x7 geen onverdeeld succes

Het Nederlands Kampioenschap veldvoetbal voor COVS-teams wordt op 17 juni voor het 
eerst in de vorm van 7x7 afgewerkt. Hoewel de meerderheid binnen de COVS 
voorstander is, vinden wij het geen onverdeeld succes. Met frisse tegenzin doen wel twee 

Het kampioensteam!
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teams vanuit Groningen mee. Ze beleven een gezellige dag zonder sportief succes. Team 
1 wordt in de kwartfinale door Nijmegen uitgeschakeld, terwijl team 2 na 1 zege en 3 
nederlagen na de poulefase klaar is. Boxmeer-Cuijk verovert de titel.

COVS Nederland

De organisatiestructuur van COVS Nederland wijzigt op 1 januari. In plaats van districten 
wordt er nu gewerkt met een aantal meer inhoudelijk actieve commissies. Een goede ont-
wikkeling. Het landelijk bestuur pakt zaken voortvarend op. We zijn het niet altijd eens, 
maar werken wel samen aan waar het om gaat: de behartiging van de belangen van alle 
scheidsrechters. Helaas treedt de Noordelijke vertegenwoordiger in het landelijk bestuur 
al snel af, waardoor een hiaat ontstaat. Het VCN (bestuur COVS Nederland) pakt het goed 
op en ‘onze’ Johan Suurd pakt de handschoen op, hoewel hij formeel namens één van de 
Zuidelijke districten in het bestuur zitting heeft. 

COVS-verenigingen zoeken verbinding

De zeven Noordelijke COVS-verenigingen roepen na het wegvallen van het district een 
gezamenlijk overleg in het leven. Op ons initiatief komen bestuursdelegaties op 6 apil 
voor het eerst in de nieuwe vorm bijeen, in Groningen. In november volgt een tweede 
overleg in Joure. Tijdens het overleg praten de verenigingsbestuurders elkaar bij, kijken 
waar we samen kunnen optrekken en bespreken we actuele ontwikkelingen. Alle 
groepen spreken uit de verbinding met elkaar belangrijk te vinden.

Grote rol bij organisatie Noordelijk arbitragecongres

Op initiatief van COVS Nederland wordt in 2017 het Noordelijk arbitragecongres voor-
bereid. Het congres heeft plaats op 20 januari 2018 in Assen. Tijdens de voorbereiding 
zijn Marco Oosting, Marcel Bellinga (tijdelijk) en Jasper Ottens (namens oude bestuur 
COVS Centraal Drenthe) betrokken als lid van de organisatiecommissie. Daarin hebben 
ook Dirk Koning en Johan Suurd zitting. Zij zijn lid van zowel onze vereniging, als van een 
andere COVS-groep. Vanuit het voormalige Centraal Drenthe worden financiële middelen 
beschikbaar gesteld.

Fair play prijs naar Godlinze

De jaarlijkse fair play prijs gaat naar voetbal-
vereniging Godlinze. Zij blijken over het seizoen 
2016-2017 het sportiefst van al onze bijna 
honderd donateur-voetbalverenigingen. OZW 
eindigt op plek 2, terwijl het grote 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 ook het 
sportiefst in heel Noord-Nederland, terwijl 

Godlinze-voorzitter Krajenbrink 
(links) is trots op de fair play prijs
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LEO Loon zich de sportiefste vereniging van de provincie Drenthe mag noemen. Dit 
maken we bekend tijdens de Week van de Scheidsrechter. De prijs wordt uitgereikt 
tijdens de clubavond met Pol van Boekel, op 6 november. Godlinze-voorzitter Bastiaan 
Krajenbrink geeft daarbij aan trots te zijn op de prijs: ‘wij hechten veel waarde aan 
sportief gedrag en het is mooi dat dit dan met deze prijs ook de waardering krijgt.’

Pol van Boekel: ‘vergeet niet te genieten!’

De clubavond op 6 november met internatio-
naal voetbalscheidsrechter Pol van Boekel kan 
als zeer geslaagd worden beschouwd. Bijna 
zestig aanwezigen krijgen van Pol een mooi 
inkijkje in zijn persoonlijke loopbaan, het reilen 
en zeilen van de videoreferee en het werken 
als vijfde/zesde official in Team Kuipers. Ook 
de headsetcommunicatie passeert de revue. 
Bovendien heeft Pol veel actueel 
beeldmateriaal meegenomen en durft hij zich 
kwetsbaar op te stellen. Als laatste tip geeft Pol 
het volgende mee: ‘vergeet niet te genieten!’

Sportweekend Ameland zeer ongedwongen 

Van 13-15 januari wordt het 19e Sportweekend Ameland gehouden. Het weekeinde telt 
32 deelnemers en dat is het laagste aantal sinds jaren. De overvolle kalender met bijvoor-
beeld allerlei landelijke KNVB-bijeenkomsten maakt het voor de jeugd vooral erg lastig 
mee te gaan. Desondanks is het weekeinde een succes, want in grote harmonie beleven 
de deelnemers drie mooie dagen met trainen, wandelen, fietsen, spelregels en meer. 
Sportbestuurder Martin Broekmans vertelt over ‘de bestuurskamer’ en de nieuwe zes-
kamp blijkt een hilarisch succes. De groep verblijft opnieuw in het knusse Hotel Ameland. 

Week van de Scheidsrechter: clinic Siemen Mulder

Tijdens de Week van de Scheidsrechter bieden we de verenigingscheidsrechters in Assen 
en omgeving een clinic met Siemen Mulder aan. 
Deze clinic wordt mogelijk gemaakt door COVS 
Nederland, die ervoor zorgt dat in het hele land 
scheidsrechters uit het betaalde voetbal op pad 
zijn. Een prima initiatief! Om de band met de 
voetbalverenigingen in ons nieuwe werkgebied 
(de kop van Drenthe) de versterken, kiezen we 
ervoor de clinic in Assen te houden en ons te 
richten op de clubs (en hun scheidsrechters) van 
het Asser convenant. Zo’n dertig 

Pol van Boekel

Siemen in actie tijdens de Week 
van de Scheidsrechter
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verenigingsscheidsrechters, onder wie een aantal hele jeugdige, luisteren vol aandacht 
naar Siemen, die zelf veelvuldig de interactie zoekt. Een geslaagde avond in het clubhuis 
van Achilles 1894! 

Videofeedback blijvende faciliteit

Nadat in 2016 het project videofeedback de pilotfase al ontsteeg en we een eigen camera 
aanschaften, bevestigt het project in 2017 opnieuw haar waarde als extra faciliteit voor 
onze leden. De camera wordt veelvuldig gebruikt. Marc van der Haak is ook in 2017 de 
drijvende kracht achter het project, maar steeds vaker ook regelen de leden onderling 
de inzet en het gebruik van de camera. Prima natuurlijk, want daardoor worden de taken 
verdeeld en kunnen meer leden profiteren van de videofeedback.

Kledingpakket blijft in trek

In samenwerking met Sporthuis Winsum en dankzij Hotel Ameland, John Schokker 
makelaardij en Dak Montage Noord kunnen we ook in 2017 het eigen kledingpakket van 
Hummel (trainingspak, shirt, polo, sweater, jas en tas) aanbieden. Enkele tientallen leden 
maken er gebruik van.

Henk Steenhuis zorgt als commerciële commissie voor de extra inkomsten voor onze 
vereniging, vooral via advertenties in cluborgaan De Aftrap. De 50 euroclub begroet één 
nieuw lid en telt 31 december 2017 daardoor achttien sympathisanten.

Patricia van Vilsteren nieuwe masseur

Naast de videofeedback en een eigen kledinglijn is ook de beschikbaarheid van een 
(gratis) sportmasseur een waardevolle faciliteit voor leden. Na ruim 3 jaar neemt Peter 
Sullman op 18 mei afscheid van de groep. Hij wordt opgevolgd door de 21-jarige Patricia 
van Vilsteren uit Gorredijk. Ze is tweedejaars studente fysiotherapie. Patricia weet snel 
haar weg te vinden en wordt gewaardeerd door vooral de trainende leden. 
 
Trainingen opnieuw beter bezocht 

De trainingen worden, na de flinke stijging in 2016, opnieuw 
beter bezocht. Vooral op dinsdag. In 2017 komen op dinsdag 
gemiddeld ruim 15 leden trainen, terwijl dat in 2016 nog 13 
waren en in 2015 slechts 9. Op de donderdag een lichte stijging 
van 19 naar 19,5. De zomertrainingen worden gemiddeld 
ook door ruim 19 leden bezocht, tegen ruim 17 in 2016. In de 
zomermaanden wordt enkele maanden geoefend voor de FIFA-
testen.

In totaal worden in 2017 76 trainingen georganiseerd. Henk 
Steenhuis geeft 41 keer training, terwijl Bert Kamstra 31 keer de 
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leiding heeft. Sam Dröge, Thom Winkel en Freek Vandeursen (2x) verzorgen de overige 
trainingen. 

De lief-en-leed-pot van de trainingsgroep wordt tot de zomer beheerd door Bert Kamstra, 
die het daarna overdraagt aan Roel Bellinga. Op 8 juni wordt met een uitgebreide BBQ op 
het universiteitscomplex het seizoen afgesloten.

Sportpark in ontwikkeling

Het sportpark Corpus den Hoorn, onze thuisbasis, blijft in 2017 in ontwikkeling. De 
bouw van het topsportzorgcentrum van FC Groningen is in volle gang. Het zorgt voor 
een herinrichting van het parkeerterrein, waar we op ‘onze avonden’ over het algemeen 
weinig last van hebben. De velden liggen er prima bij en bieden ons goede trainings- 
mogelijkheden. Wel zijn er lang problemen met de verlichting en blijft de schoonmaak 
van de kleedkamers een punt van aandacht. Met de andere verenigingen op het 
sportpark én met de gemeente Groningen is er goed contact en overleg. 

GRC biedt een prima thuis

Het clubhuis van GRC Groningen voelt ook echt als onze thuisbasis. Het contact met ‘huis-
baas’ GRC is prima en we hebben alle ruimte voor onze activiteiten. Op de donderdagen 
is de bardienst voor onze club. Na wat problemen om dat te bezetten zorgen eerst Marije 
Deuring en daarna Jannes Mulder voor nieuwe vrijwilligers en een sluitend barrooster. 
GRC gaat in 2017 op de gezonde toer en vernieuwt het assortiment en maakt kantine en 
omgeving rookvrij. Wat ons betreft een goede ontwikkeling.

Pubquiz: Carim en Bart ‘heer en meester’

De pubquiz 2016-2017 wordt gewonnen door 
het duo ‘heer en meester’, bestaande uit Bart 
Pleiter en Carim Mesbah. Zij nemen na de zomer 
de rol van quizmaster over van Marco Oosting 
en Marcel Bellinga. Ze stappen af van de mobiele 
telefoon en laten deelnemers weer antwoorden 
met pen en papier. De maandelijkse pubquiz 
blijft een leuke activiteit, waar velen naar 
uitkijken. 

Rondewinnaars zijn Aron Tepper & Otmar Schoonderwoerd (in februari), Henk Steenhuis 
& Klaas Smith (maart), Klaas Mulder & Robert van Dorst (april), Sam Tyler & Thom Winkel 
(mei), Marco Oosting, Marcel Bellinga & Evert IJspeert (september), Ernst van der Hoek, 
Pascal Souhuwat & Meine Groefsema (oktober), Stefan Brondijk, Bert Volders & Khaled 
Mustafa (november) én Danny Kempinga, Sam Dröge, Mauricio Plat & Djurre Zijlstra 
(december).  

De winnaars van de pubquiz in 
april 2017, Klaas en Robert.



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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Hotel ’t Gemeentehuis
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Reanimatietraining opnieuw nuttig en leerzaam

De jaarlijkse reanimatietraining wordt door  docent Wim Grimberg op 13 februari 
verzorgd.  Twaalf deelnemers ontvangen na een praktijkgerichte en leerzame avond het 
officiële certificaat. 

Seniorensoos maandelijks bijeen

Ook in 2017 komen elke tweede maandag van de maand tussen de 10-15 oudere leden 
bijeen onder de noemer van de seniorensoos. Er wordt bijgepraat, anekdotes uitgewis-
seld en soms een kaartje gelegd. In mei sluiten ze het seizoen af met een smakelijk buffet. 
Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer coördineren de bijeenkomsten.

Aftrap blijft gewaardeerd blad

Uit het ledenonderzoek blijkt dat leden het clubblad De Aftrap nog steeds hoog waar-
deren. Leden geven het blad een 8,9. Het blad verschijnt viermaal onder redactie van 
Marcel Bellinga, en met medewerking van Paul Lips, Theo Kok, Klaas Smith en anderen. 
Wouter Horst levert tal van foto’s aan. Bert Kamstra zorgt voor de logistieke organisatie, 
terwijl de advertenties door Henk Steenhuis worden geregeld. Henry van Haan drukkerij 
uit Bedum is verantwoordelijk voor de prima opmaak en het drukwerk. In De Aftrap nog 
steeds ruimte voor actuele berichten, maar het accent verschuift meer naar terugblikken 
en opinie. Reden om te besluiten vanaf 2018 de frequentie naar drie nummers terug te 
brengen.

Naast de vier reguliere nummers verschijnt in september een speciale, digitale Aftrap. 
In dit blad staan we stil bij degene die het langst lid is van onze vereniging, Jacques 
d’Ancona. Hij wordt deze maand 80 jaar en ter ere van die verjaardag wordt er een heuse 
musical over hem opgevoerd. We zijn aanwezig bij de première. De extra Aftrap staat in 
woord en vooral beeld stil bij de verdiensten van Jacques voor onze vereniging. Het blad 
wordt digitaal verspreid en Jacques krijgt een gedrukt exemplaar.

Website en social media steeds meer centrale communicatiemiddelen

De rol van De Aftrap als centrale communicatiemiddel wordt steeds meer overgenomen 
door de website www.covsgroningen.nl en onze kanalen op twitter en facebook. De site 
telt circa 12.000 unieke bezoekers. Via twitter ontstaan ook discussies en interactie met 
bijvoorbeeld clubs en KNVB. Een leuke ontwikkeling. Ruim 300 mensen vinden onze face-
bookpagina leuk en volgen zo het laatste nieuws. Op twitter hebben we zelfs bijna 700 
volgers. Ter ondersteuning van clubblad, site en sociale media brengen we elk kwartaal 
nog een digitale nieuwsbrief uit. In het ledenonderzoek krijgt de website een 8,2, onze 
nieuwsbrieven een 7,7, de facebookpagina een 7,4 en twitter een 6,8. De vernieuwing 
van de website wordt opnieuw niet gerealiseerd, wel worden de nodige pagina’s anders 
ingedeeld en geactualiseerd.
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Bert Kamstra winnaar Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017

Het Johan Roeders spelregelkampioenschap dat via Aftrap en site wordt gespeeld, wordt 
gewonnen door Bert Kamstra. In zes vragenrondes 
maakt hij slechts één foutje. Ook Auke van der Horn, 
Ger Rijskamp en Jacob Hettinga scoren uitstekend. 
Na een barrage tussen deze vier kenners gaat de 
winst naar Bert. Auke wordt 2e, Ger 3e en Jacob 4e. 
Achter dit viertal (met allen 290 punten) eindigen 
Bert Volders, Albert Oost en Henk Steenhuis 
met 280 punten. Vooral de jeugd laat het qua 
deelnemen afweten. In de categorie niet-leden blijft
Auke Sikke Broersma uit Surhuisterveen foutloos 
(300 punten). Hij wint dus, voor Colin Prooi uit Hellevoetsluis (280 punten) en Jan Pultrum 
(Oosterwolde, 230 punten). 

Naast de Roederbokaal verzorgt Klaas Smith ook elke vrijdag een spelregelvraag van de 
week op de website, een druk bezochte pagina.

Instuif: geen training door de sneeuw, wel stamppot

Het jaar begint op 7 januari met een weeralarm op de dag van de nieuwjaarsinstuif. De 
training kan door het besneeuwde veld niet doorgaan, maar de instuif wel. Ongeveer 35 
aanwezigen genieten van een uitgebreid stamppottenbuffet. Voorzitter Robert van Dorst 
eert de vrijwilligers van de club door ze te bedanken voor hun grote inzet.

Jaarvergadering: gouden COVS-speld voor Jan Ensing

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 20 maart wordt Jan Ensing 
onderscheiden met de gouden COVS-speld. 
Hij krijgt deze voor zijn jarenlange verdiensten 
voor achtereenvolgens COVS Centraal Drenthe 
en COVS district Noord. Jan Regtop ontvangt 
alsnog de versierselen die horen bij het 
erelidmaatschap, een onderscheiding die hem 
al in 2016 wordt toegekend. Toen was hij echter 

Winnaar Bert Kamstra (rechts) 
met de Roedersbokaal

De gehuldigden van de 
jaargadering bijeen, v.l.n.r. Bert 
Kamstra, Jan Ensing, Jan Regtop 
en Nanko Kuiper

afwezig bij de jaarvergadering. Nanko Kuiper 
wordt gehuldigd voor 25 jaar trouw lidmaatschap. 
Marco Oosting wordt benoemd tot lid van het 
bestuur. De vergadering verloopt zeer vlot.

Forse stijging aantal leden 

Het aantal leden stijgt opnieuw fors. Op 31 december 2017 telt onze vereniging 236 
leden, een groei van 14 ten opzichte van een jaar eerder. We begroeten maar liefst twintig 



De Herberg Ameland
Reeweg 28,
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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.



Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

sinds 
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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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nieuwe leden, terwijl er maar vijf opzeggingen zijn. Daarnaast komt één lid te overlijden.  

Het aantal individuele donateurs  daalt met drie. We tellen eind 2017 nog 42 donateurs. 
Het aantal donateurverenigingen groeit met één naar 103.  

Dolf, Ate en Pop komen te overlijden

In 2017 moeten we van meerdere sportvrienden afscheid nemen. Ons lid Dolf Naber 
komt op 17 april te overlijden. Tot 2016 is hij voorzitter van COVS Centraal Drenthe en 
na de opheffing van die vereniging stapt hij over naar onze club en toont zich vanaf 
het begin betrokken bij het wel en wee. Een ander oud-lid van Centraal Drenthe, Pop 
Hummel, komt op 26 april te overlijden. Ook veel leden van onze vereniging kenden hem 
als trainer van de toenmalige trainingsgroep in Roden. Op 19 april sterft donateur én 
oud-lid Ate Nijdam. Hij is dan al enige tijd ziek. We blijven ons hen herinneren.  

Siemen Mulder maakt promotie

Op verschillende niveaus beleven leden sportieve successen. Siemen Mulder promoveert 
binnen het betaalde voetbal tot senior-scheidsrechter. Siemen reageert op KNVB.nl als 
volgt: ‘Ik ben al dertien jaar scheidsrechter, fluiten is mijn grote passie. Ik ben ontzettend 
blij en trots dat ik deze stap nu kan maken. Het betekent dat er nieuwe kansen aankomen 
en die wil ik met beide handen grijpen.’

Jesse Rozendal en assistent-scheidsrechter Danny Kempinga promoveren naar de 
talentenlijst voor het betaalde voetbal. Binnen het amateurvoetbal maken daarnaast 
nog eens 29 leden promotie. Michael Dijk promoveert als assistent naar groep A. Bij de 
scheidsrechters maken Carim Mesbah en Marco Oosting de stap naar de landelijke groep 
C. Bijzonder is ook de prestatie van Ernst van der Hoek, die zowel op het veld als in de 
zaal weet te promoveren. 

Secretariaat: bijna alles per e-mail

Het secretariaat verwerkt zo’n 230 ingekomen brieven en mails en verstuurt zelf 200 
stukken. Het merendeel van de correspondentie verloopt via mail. 

Tot slot: 

2017 is een bijzonder en veelzijdig verenigingsjaar te noemen. De mooie uitkomsten van 
het ledenonderzoek, de stevige groei van het aantal (jonge!) leden en het uitgebreide 
pakket aan activiteiten en faciliteiten bieden perspectief voor de toekomst. Een toekomst 
die we als leden met elkaar, jong en oud, moeten vormgeven. Te beginnen met ons 
lustrumjaar 2018!

Marcel Bellinga, secretaris
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n Zelfoverschatting  

     Column door Principaul

Het probleem van eigenlijk alle scheidsrechters is dat ze zichzelf zó 
ontzettend serieus nemen. In principe is dat niet heel erg. Ons beroep is 
over het algemeen het nemen van impopulaire beslissingen, dan kan ik me 
voorstellen dat een satanische glimlach bij het geven van een rode kaart 
niet echt meehelpt. Waar ik wél problemen mee heb is dat ook buiten de 
beslissingen van ons verwacht wordt in de pas te lopen. Terwijl een grapje of 
een beetje vriendelijkheid ontzettend kan helpen. Hoewel, deze vuistregel 
gaat niet altijd op.

Neem nou laatst. Ik was lekker aan het fluiten. Had mezelf voorgenomen om 
het eens helemaal anders aan te pakken. Niet die grijze muis in het veld zijn, 
maar á la Jacques d’ Ancona er flink een show van te maken. Even laten zien 
dat scheidsrechters ook best wel humor hebben. Ik dus in het voorbijgaan 
tegen de laatste man een beetje populair doen. ‘’Heb je die meid aan de zijlijn 
al gezien joh?’’ fluisterde ik quasi-nonchalant naar hem, terwijl ik opzichtig 
haar kant op wees. ‘’Wat een lekker wijf is dat hè?’’. Met een stralende glimlach 
en ondeugende twinkeling in mijn ogen keek ik naar zijn reactie, maar tot 
mijn verbazing kwam er maar geen flinke bemoedigende schouderklop. Hij 
bleef me maar aankijken met die norse blik, zoals eigenlijk alleen maar Friese 
spelers dat kunnen. Het bleek zijn vriendin. Ik heb nog nooit zo ongemakkelijk 
met iemand de toss gedaan. En dan moet de wedstrijd nog beginnen.

Toch geldt in het algemeen: op het moment dat je laat zien dat je een beetje 
humor hebt dan accepteren spelers veel meer. Het hoeft niet altijd gek. Een 
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Co
lu
m
n vriendelijke glimlach, een hand op de schouder of gewoon een complimentje. 

Dit is soms net genoeg om de vervelende wedstrijd te doen kantelen. Hoe 
vaak zie ik wel dat de mannen (en de enkele vrouw, oh god daar komen de 
feministen weer) het zichzelf zo ontzettend moeilijk maken. Gaan ze een 
beetje misplaatst autoritair lopen doen bij WEO tegen Froombosch, en dan 
zeiken dat ze daar reactie op krijgen. Met die reden vind ik het ook verkeerd 
dat in de opleidingen de nadruk wordt gelegd dat je geen fysiek contact met 
spelers mag hebben (niét áánráken), terwijl in het normale sociale contact dat 
soms enorm kan helpen. 

Nee, ik denk dat we het soms veel makkelijker kunnen maken door gewoon 
soms eens mens te zijn. Je voorkomt er niet door dat spelers je een lul vinden, 
dat vinden ze vaak toch wel, maar je kan vaak wel een paar spelers voor je 
winnen. Behalve in Friesland dan. Als daar een mooie vrouw langs de kant 
staat, dan kan je beter je mond even houden
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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  J.H. Ensing adminstratiekantoor 

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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n Tiamo

Ik wist niet dat er Champions Leaque voetbal was deze week. De spanning 
is zo geleidelijk aan mij niet meer besteed. Enkele jaren geleden zag ik 
3 jongens met de vlag van Catalonië in de hoofdstad van Frankrijk wat 
verdwaasd rondlopen. Hun club had de avond tevoren de finale gewonnen. 
Zij waren niet uitbundig. Misschien een kater na de vraag: voor wie zijn de 
belangen groot? En te verwend. Al jaren minimaal halve finale. Het sprookje 
van Rupsje Nooit Genoeg spat uiteen.

Dan ga ik toch liever voor Danny Buys en de spits van Kozakken Boys. Een 
niveautje of 3 lager, maar o zo spannend. Volgend jaar het linker rijtje? Het 
verlangen naar de CUP is niet de CUP, maar het verlangen.

Afgelopen zaterdag kwam ik in de bestuurskamer van VV Helpman 
voorafgaande aan JO 15-1. Ik deed de deur open na krachtig kloppen 
(geleerd van mijn meer ervaren collega-scheidsrechters). En wat schetst 
mijn verbazing: Ronald en Erwin Koeman, onze helden uit 1988. Op foto 
weliswaar, samen met de heer van Ringen, ere-voorzitter. Maar ik waande 
mij even in een VIP-lounge.

De C-jeugdwedstrijd was er een uit duizenden. Klassiek. Als je promoveert 
ga je naar de senioren. Heb ik nooit begrepen. Jong geleerd, oud gedaan. 
Nu kan ik het sluimerende ego van sommige pre-puberale schepsels nog 
de kop indrukken, voordat zij kans maken op een ministerspost. Het liefst 
zonder kaarten, zo ben ik ook wel weer.

En na afloop snel naar huis om mijn grootste fan te aanschouwen. Trapt 
met 2 benen. Draait met zijn handen. En maakt contact met stotende 
geluidjes. Eet gulzig zijn flesje leeg. Hij wordt vanzelf groot. Maar hoe 
groot? Lopen Oma en Opa straks in Parijs? Voorlopig met beide benen op 
de grond. 

Wij genieten nu al van onze kleinzoon van 8 maanden. 
Zijn bijnaam: Kozakken Boy.

Tiamo

Kozakken Boy



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. 





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


