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Bij de voorpagina:
Jochem Kamphuis mag zich per 1 januari 2020
international noemen!

Ineens stond het weer eens volop in de
aandacht. Racisme. Niet dat het er de
afgelopen jaren niet was, het is helaas van alle
tijden. Wat is dat toch dat zoveel mensen iets
dat anders is of iemand die er anders uit ziet
op een manier denkt te kunnen behandelen
en beoordelen zoals ze zelf nooit behandeld of
beoordeeld zouden willen worden? Wat is dat
toch dat de één zich kennelijk verheven voelt
boven de ander, alleen op basis van afkomst,
religie of huidskleur? En nee, dat is niets iets
van deze tijd. Helaas. Het was er vroeger ook
al. Gek, zeker als je bedenkt dat heel veel
mensen ondertussen wel naar andere landen
gaan om nieuwe cultuur te ontdekken. Maar
als het dan in je eigen omgeving komt, dan is
het eng en een bedreiging. Kennelijk. Onze
oproep tijdens de Week van de Scheidsrechter
past hier eigenlijk naadloos bij. #Doenormaal!
Wat misschien wel meer van deze tijd is, is
het totale gebrek aan verdraagzaamheid,
respect voor een ander en het op een normale
manier over dingen kunnen praten. Vooral
luisteren blijkt vaak moeilijk. Zou dat een
gevolg zijn van de sociale media? Of is het de
consumptiemaatschappij? De zwarte Pietendiscussie is er (helaas) een goed voorbeeld
van. Voor- en tegenstanders horen elkaar
niet en roepen beiden vooral hard hun eigen
standpunt. Je moet tegenwoordig bang zijn je
eigen mening te verkondigen. Maar als je dat
op een normale manier doet, met respect voor
degenen die een andere mening hebben, dan
moet dat toch kunnen? Verdraagzaamheid en
tolerantie. Ooit zaken waar wij als land bekend
om stonden. Ooit een traditie zogezegd. Ook
hier kan onze hashtag weer gebruikt worden.
#Doenormaal! Laat dat dan maar onze
nieuwjaarswens zijn. Fijne feestdagen!

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verenigingskalender 2019 - 2020
Donderdag 19 december
Laatste training 2019, 20.00 uur (GRC)
Zaterdag 04 januari
Nieuwjaarstraining en instuif
(14.30 uur training, 15.30-17.30 uur instuif)
Dinsdag 07 januari
Eerste dinsdagtraining 2020, 20.00 uur
Vrijdag/zondag 10-12 januari
Sportweekend Ameland 2020
Maandag 13 januari
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 16 januari
Eerste donderdagtraining 2020, 20.00 uur
Maandag 10 februari
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 10 februari
Reanimatietraining, 19.00 – 22.00 uur
Donderdag 20 februari
Pubquiz 4, 21.45 uur na de training (GRC)
Maandag 09 maart
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 19 maart
Pubquiz 5, 21.45 uur (na de training)
Donderdag 16 april
Pubquiz 6 (finale), 21.45 uur, na training
Maandag 20 april
Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 20 april
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
19.30 uur (let op, eerder dan voorheen)
Maandag 11 mei
Laatste seniorensoos van het seizoen,
tijd en plaats volgen
Dinsdag 26 mei
Laatste training seizoen 2019-2020
Donderdag 28 mei
Footgolf en satébuffet, 18.30 uur,
Kardinge (vanuit lief-en-leed-pot)
Donderdag 02 juli
Eerste zomertraining, 20.00 uur

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 masseur/
verzorger/fysio Marleen Drijfhout aanwezig.

Start 2020 goed en kom naar nieuwjaarstraining en instuif
Wil je het nieuwe jaar op sportieve en gezellige wijze starten? Kom dan zaterdag 4
januari naar het GRC-clubhuis voor een leuke training en daarna een gezellige instuif. We
serveren dan bovendien een Chinees buffet. Lees er alles over op pagina 3.

Sportweekend Ameland: het is bijna weer zover
Nog even en we gaan weer. Op naar Ameland voor een mooi technisch weekeinde.
Naast de trainingen, spelregels en pubquiz bezoeken de deelnemers dit jaar ook het
nieuwe klimpark bij De Vleien. Nieuwsgierig naar het programma? Of wil je nog mee?
Dat kan nog! Op pagina 8 en 9 kun je alles over Sportweekend Ameland lezen.
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2020 van start met training, instuif en Chinees buffet
Wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Kom dan zaterdag 4 januari 2020 naar het GRCclubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. We starten de middag met een
ontspannende nieuwjaarstraining van 14.30 – 15.30 uur. Om 15.30 uur begint vervolgens
in het clubhuis de informele nieuwjaarsinstuif.
De nieuwjaarsinstuif is dé plek om onder het genot van een drankje elkaar het beste
voor 2020 te wensen én vooruit te blikken op dat wat komen gaat. Uiteraard zal
voorzitter Robert van Dorst de jaarlijkse nieuwjaarsspeech houden. Een bijzonder
moment, want na ruim 25 jaar is het voor hem de laatste keer. In april neemt Robert
immers afscheid als voorzitter.
Tijdens de nieuwjaarsinstuif dit keer geen snert of stamppot, maar een smakelijk
Chinees buffet.
Het volledige programma van de instuif:
14.00 uur – GRC-clubhuis open, verzamelen voor de training / omkleden
14.30 uur – training o.l.v. Henk en Bert, op kunstgrasveld achter clubhuis
15.30 uur – einde training en douchen/kleden
15.30 uur – start instuif in GRC-clubhuis
17.30 uur – einde instuif
Zien we je 4 januari?
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Ook afgelopen jaren begonnen
we met training en instuif. Op 4
januari is het de laatste instuif met
Robert als voorzitter.
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Elk leven telt! Volg de reanimatietraining op 10 februari
Het zou je maar gebeuren dat er tijdens jouw wedstrijd of gewoon ergens thuis, op het
werk of op straat iemand in acute nood verkeert. Dan is het toch wel heel fijn als je weet
wat je moet doen. Toch? Doe daarom 10 februari 2020 mee aan de reanimatietraining!
De training is bedoeld voor zowel nieuwe deelnemers, als ook als herhaling voor eerdere
cursisten. Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Deelnemers kunnen een praktijkgerichte training van docent Wim Grimberg
verwachten. Ze zullen uitgebreid oefenen op de meegebrachte poppen. De training is
gericht op het herkennen van een levensbedreigende situatie en het handelen volgens
protocol. Zo komen tijdens de training aan bod:
- de werking van de Automatische Externe Defibrilator (AED)
- het herkennen van én eerste hulp bij een ademhalingsstilstand en een
circulatiestilstand
- het herkennen van én eerste hulp bij een afsluiting van de luchtweg.
Bij succesvolle afronding ontvang je als deelnemer na afloop het officiële NHSreanimatie-certificaat.
De training wordt gehouden in het GRC-clubhuis, van 19.30 – 22.30 uur.
Deelname kost 15 euro en staat open voor leden, donateurs en relaties van de
Scheidsrechtersvereniging en hun partners. Ken je dus familieleden, vrienden of
collega’s die mee willen doen? Nodig ze uit en schrijf ze in.
Wil je meedoen? Stuur dan voor 1 februari 2020 een mail naar covsgroningen@gmail.com.
Op de avond zelf kun je het verschuldigde bedrag voldoen. De reanimatietraining, omdat
elke seconde telt!
Een impressie van de
reanimatietraining van afgelopen
jaren.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Korte kerst-stop trainingen
De trainingen gaan vrijwel het hele jaar door tegenwoordig, maar in juni en tussen
kerst en oud-en-nieuw maken we nog wel even pas op de plaats. De laatste training
van 2019 is op donderdag 19 december. Daarna
kan er voor het eerst weer worden getraind
op zaterdag (!) 4 januari, voorafgaand aan de
nieuwjaarsinstuif. Vanaf dinsdag 7 januari kan er
weer elke dinsdagavond worden getraind. De
donderdagtrainingen hervatten we een weekje
later, vanaf donderdag 16 januari. Vanaf dat
moment kun je iedere dinsdag en donderdag
van 20.00 – 21.15 uur trainen op het kunstgras
van Corpus den Hoorn. Tot snel op het veld!

Girlpower in voorjaar
Het was dit najaar de bedoeling tijdens de Week
van de Scheidsrechter een avond te organiseren
voor meisjes en vrouwen die bij hun eigen club en/
of de KNVB wedstrijden leiden. Girlpower! Steeds
meer meiden ontdekken immers hoe leuk het
scheidsrechteren kan zijn! Onze eigen Marisca
Overtoom zou deze avond verzorgen. Echter, zij werd
precies in de Week van de Scheidsrechter aangesteld
voor een EK. Een eervolle aanstelling en daarom
hebben we de ‘meidenavond’ verschoven naar
dinsdag 7 april. Binnenkort op www.covsgroningen.nl
meer info over het programma en het inschrijven. Girl’s only!

Marisca Overtoom

Bijzondere ledenvergadering op maandag 20 april
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op maandag 20 april 2020. Het is een
normale jaarvergadering, en tegelijk ook een hele bijzondere. Want na dertig jaar
(waarvan 26 jaar als voorzitter) neemt Robert van Dorst afscheid van het bestuur. Naast
alle vaste vergaderpunten staan we uiteraard uitgebreid stil bij het bijzondere afscheid
van onze voorzitter. Speciaal daarom begint de vergadering eenmalig al om 19.30 uur.
In het voorjaar van 2020 volgen uitnodiging en vergaderstukken, maar noteer alvast de
datum!
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Scheidsrechters voor schoolvoetbal gezocht
De commissie schoolvoetbal zoekt nog enkele scheidsrechters die het leuk vinden
in maart/april één of meerdere woensdagen de wedstrijden van de voetballende
schooljeugd uit Groningen te leiden!
Het schoolvoetbal is een traditie die al jaren bestaat. De wedstrijden worden gespeeld
conform het reglement voor jeugvoetbal onder 12, er wordt dus 8 tegen 8 op halve
velden gespeeld. Het toernooi wordt gehouden op de velden van vv. Helpman, op de
Esserberg in Haren/Groningen dus. Speeldata zijn 25 maart, 1 april, 8 april en 22 april. Er
wordt overdag gespeeld.
Heb je zin om op één of meer van bovengenoemde dagen te fluiten? Neem dan even
contact op met John ten Cate van de commissie schoolvoetbal via telefoonnummer
(06) 11 18 03 15. Per mail kan ook: johntencate@kpnmail.nl. Zet dan in de mail even je
adres en telefoonnummer. Je krijgt een vergoeding. Bovendien wordt er op de derde
dag direct na de laatste wedstrijden een Chinees buffet geserveerd.

Theo Kok met symposium over waarnemen met pensioen
Bijzondere mensen nemen op een bijzondere manier afscheid. Zo ook onze eigen Theo
Kok. Theo ging in oktober met pensioen, nadat hij sinds 1987 bij het UMCG had gewerkt
als radioloog. En Theo vertrok niet zomaar. Op 6 december nam hij afscheid met een
heus symposium over 40 jaar waarnemen. Tijdens het symposium niet alleen aandacht
voor radiologie en medische onderwerpen, maar ook voor zijn grote hobby, het
scheidsrechteren. Niemand minder dan Jochem Kamphuis verzorgde een presentatie
over de VAR. Ook tal van scheidsrechtersvrienden waren bij het symposium aanwezig.
Theo, het was een mooie middag. Geniet van je pensioen en we zien je nu vast nog
vaker op de training…

KNVB-onderscheiding voor Olaf Smit
In de zomer werd de onverwoestbare Olaf Smit
onderscheiden met de zilveren scheidsrechtersspeld van de
KNVB. Een mooie en terechte onderscheiding, die ook nog
op een mooi moment kwam. Olaf, van harte gefeliciteerd!

Olaf Smit
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Pubquiz zorgt ook dit seizoen voor het nodige vermaak
De pubquiz is inmiddels een bijna niet meer weg te denken activiteit van onze
vereniging. Ook dit seizoen zorgt het voor de nodige hilariteit, de aha-momenten, de
krakende hersenen en de vragende blikken. Net als vorig seizoen zorgen Thom Winkel
en Wouter Wiersma voor de (leuke en afwisselende) vragen.
Dit seizoen wordt er zesmaal een pubquiz gehouden. De eerste drie zijn inmiddels
geweest. Koplopers zijn het sterke Team F, bestaande uit vier scheidsrechters die in
groep F actief zijn. Pascal Souhuwat, Meine Groefsema, Hasse Aartsen en Bert Volders
wonnen ronde 1 en eindigden op de 2e plaats bij de tweede pubquiz. Die tweede quiz
werd gewonnen door de titelverdedigers, ‘Team Belli en Kempi weer aan/afwezig’.
Dat team bestaat dit jaar uit Sam Dröge, Danny Kempinga, Marcel Bellinga en Marije
Deuring.De uitslag van ronde 3 (12 december jl.) was bij het naar de drukker gaan van dit
blad nog niet bekend.
Wil je ook meedoen? Schuif de volgende keer dan aan! Het levert je een hoop plezier op
en bovendien maak je elke ronde kans op een leuke prijs. De pubquizen in 2020 zijn op
20 februari, 19 maart en 16 april. In alle gevallen om 21.45 uur, na de training. Tot dan?
Team F, met v.l.n.r. Pascal,
Meine, Hasse en Bert
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Sam, Danny en Marcel van Team
Belli/Kempi weer aan/afwezig

Quizmasters Tom Winkel en Wouter Wiersma
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Je kunt nog steeds mee met Sportweekend Ameland
Het is alweer bijna zover, het jaarlijkse technisch weekeinde op Ameland. Inmiddels
hebben ruim dertig leden zich ingeschreven. En het kan nog steeds! Dus wil je 2020
goed beginnen? Heb je zin lekker te trainen op het strand en door de duinen? Is het tijd
je spelregelkennis op te frissen? Wil je een keer een echte stoere klimtraining krijgen?
Nieuwsgierig wat videofeedback voor je ontwikkeling als scheidsrechter kan doen? En
ben je klaar voor de nodige gezelligheid en ontspanning? Ga dan van 10 - 12 januari
2020 mee met Sportweekend Ameland. Schrijf je nu in voor het 22e Sportweekend
Ameland!
De organisatie heeft opnieuw een afwisselend
en onderhoudend programma samengesteld.
Naast de trainingen en spelregels is het dit
jaar bijvoorbeeld mogelijk je op te geven voor
een professionele klimtraining op De Vleien.
Op zaterdagavond aandacht voor het nut van
videofeedback. Ook wordt er een pubquiz gehouden. De meeste KNVB-bijeenkomsten
voor bijvoorbeeld het ontwikkeltraject valt dit jaar niet samen met het weekeinde, dus
echt iedereen kan nu mee!
We verblijven opnieuw in het knusse en gezellige hotel Ameland in Nes, dat dit
weekeinde alleen voor ons geopend is. Deelname kost 185 euro p.p. Dat is voor reis
(touringbus, boot en bus), verblijf (twee nachten), fiets, welkomstsandwich, tweemaal
ontbijt en drie warme maaltijden. Degenen die zich voor 10 oktober 2019 hebben
ingeschreven, betalen slechts 175 euro. Ga je ook mee? Twijfel niet en schrijf je nu
meteen in op www.covsgroningen.nl.

Programma Sportweekend Ameland 2020
Het volledige programma van het 22e Sportweekend
Ameland is als volgt:
Vrijdag 10 januari 2020

07.30 uur – verzamelen op parkeerplaats sportpark
Corpus den Hoorn
07.45 uur – vertrek per bus naar Holwerd
09.30 uur – overtocht per boot naar Ameland
10.15 uur – per bus vanaf de pier naar Hotel Ameland
10.45 uur – aankomst hotel, welkomstwoord, sandwich,
kamerindeling
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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training (± 1,5 uur), anders wandeling
klimtraining op De Vleien (aparte opgave)
training, wandeling of kijken bij klimtraining
gezamenlijke borrel
dinerbuffet. Tijdens het eten bijdrage van onze ‘Dijkshoorn’
spelregels en meer – deel 1
borrelen….

Zaterdag 11 januari 2020
08.30 uur – gezamenlijk ontbijt
09.30 uur – met de strandexpress richting het Oerd, versnapering Paal 17
09.30 uur – trainend of wandelend terug naar hotel
11.30 uur – spelregels en meer – deel 2
13.00 uur – training op De Vleien of wandelen
15.00 uur – vrije middag
17.30 uur – gezamenlijke borrel in de lobby/bar van Hotel Ameland
18.45 uur – dinerbuffet
21.00 uur – videofeedback, voor iedere scheids van toegevoegde waarde!
Zondag 12 januari 2020
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 – spelregels en meer – deel 3; aansluitend uitslag & prijsuitreiking
13.00 uur – gezamenlijke wandeling (iedereen)
14.30 uur – winterse soepen
15.30 uur – uitkwartieren
16.30 uur – naar de boot
17.00 uur – de terugreis met boot en bus
19.00 uur – aankomst in Groningen (sportpark Corpus den Hoorn)

Tonnie Westerloo gratis mee naar Ameland
In de Week van de Scheidsrechter werd onder alle ‘vroegboekers’
voor Sportweekend Ameland één gratis deelname verloot.
Overigens werden alle deelnemers die zich op tijd hadden
ingeschreven beloond met tien euro korting op het inschrijfgeld.
Gelukkige winnaar van de gratis deelname werd na loting Tonnie
Westerloo. De loting werd verricht door Freek Vandeursen. Van
harte!
Freek Vandeursen toont de naam de winnaar
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Jan Regtop: een warme persoonlijkheid
Ons erelid Jan Regtop is op 10 oktober overleden, in het bijzijn van zijn familie. Jan is
90 jaar geworden. We zullen ons hem herinneren als echte scheidsrechtersvriend, als
iemand met humor en als een hele warme en rustige persoonlijkheid.
Jan werd pas op 1 januari 2016 lid van onze vereniging, maar was al sinds 1947 lid van
de COVS. Hij werd lid van Groningen en Omstreken toen ‘zijn COVS Centraal Drenthe’
op 1 januari 2016 werd opgeheven. Samen met een groot aantal andere leden stapte
Jan over naar onze COVS-vereniging en we zijn blij en trots dat we hem dat nieuwe
‘thuis’ konden bieden. Het was voor onze vereniging ook vanzelfsprekend dat we zijn
erelidmaatschap van Centraal Drenthe zouden overnemen. Jan werd in het voorjaar van
2016 dan ook formeel benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen
en Omstreken.
De verdiensten van Jan zijn talrijk. Al in 1947 werd hij lid van de COVS en in 1953 trad hij
toe tot het bestuur van Centraal Drenthe. Daarvan bleef hij lid en al snel ook secretaris
tot juni 1976. In dat jaar werd hij benoemd tot erelid. Ook voor COVS Noord, de KNVB
afdeling Drenthe en KNVB Noord heeft hij tal van verdiensten op zijn naam staan. Als
scheidsrechter reikte hij tot het betaalde voetbal. En ook daarna bleef hij een geliefde en
graag geziene persoonlijkheid.
We wensen zijn familie veel sterkte toe met verliezen van hun geliefde Jan. Wij zullen
ons hem blijven herinneren.

Jan (links) trots na zijn erelidmaatschap, met
voorzitter Robert van Dorst

Sibolt Hovenga was een echte voetballiefhebber
19 november jongstleden is ons trouwe lid Sibolt Hovenga overleden. Hij is 73 jaar
geworden. Voetbal was een belangrijk deel van zijn leven en het veld én later de zaal
waren de plaatsen waar hij zich thuisvoelde. De laatste 2,5 jaar van zijn leven verbleef
hij in verpleeghuis Innersdijk, nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding.
Het spreken was hem de laatste fase van zijn leven onmogelijk gemaakt door een
verlamming. Iedereen die hem kende zal begrijpen wat dit voor hem heeft moeten
betekenen.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Sibolt was zoals gezegd verknocht aan de voetbalsport en heeft vooral voor
voetbalvereniging Stedum enorm veel betekend. Over een lange reeks van jaren was
hij onder andere actief als keeper (in Stedum 1 en 2), keeperstrainer, assistent bij het 1e,
bestuurslid, maar ook als begeleider van de scheidsrechters en terreinbeheerder.
In 1996 gaf Sibolt zich op voor de cursus scheidsrechter veldvoetbal en rapporteur.
Het was de tijd nog van handgeschreven rapporten. Bij de invoering van het digitale
rapport zorgde zijn vrouw dat het op de computer werd ingevoerd. Na een poosje
stopte hij als rapporteur, en ging als scheidsrechter zowel op zaterdag als zondag
fluiten. Later kwam daar ook het zaalvoetbal
bij. Sinds 1996 was hij ook een trouw lid van
de Scheidsrechtersvereniging Groningen en
Omstreken.
Hij beleefde veel plezier aan het fluiten en de
contacten op en rond het veld en de zaal. Hij
floot veel toernooien, in de winter in de zaal en
daarnaast op het veld, zoals bij het schoolvoetbal.
Trots was hij dan ook op de KNVB-onderscheiding
‘Scheidsrechter van Verdienste’ die hij in april 2018 ontving.

Sibolt Hovenga

“Als verder leven lijden wordt, is het goed rusten. Het is goed zo.” Zo staat boven het
overlijdensbericht. We wensen Geke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Kor Visser, oer-GRC-er, overleden
Kort na de zomerstop is onze sportvriend en donateur Kor Visser overleden. Hij is 76 jaar
geworden. Kor leerden wij goed kennen toen onze vereniging in 1994 onderdak vond
bij ‘zijn’ GRC Groningen. De club waar hij jarenlang in het eerste speelde en ook daarna
in allerlei functies actief was. De club ook waar zoon Jeroen later ook het eerste haalde
en waar echtgenote Truus één van dragende krachten in het clubhuis was. Jarenlang
stond Truus juist op onze vaste trainingsavond en bij andere activiteiten achter de bar en
zo ontstond een warme band tussen onze vereniging en Kor, Truus en niet te vergeten
Odette.
Kor vond ons wel wat vreemd, want wie wordt er nou scheidsrechter? Dat wil toch
niemand? Maar stiekem was er wel een klik. Kor en Truus werden niet alleen donateur,
maar gingen in januari ook menigmaal mee met ons Sportweekend Ameland.
Kor, bedankt voor alle mooie herinneringen en je humor. We wensen Truus, Odette,
Jeroen, Brenda en kids veel sterkte!
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Footgolf en buffet op 28 mei als afsluiter seizoen
Het duurt nog even, maar weten nu al dat we op donderdag 28 mei het seizoen 20192020 afsluiten… We gaan dan in Kardinge in Groningen footgolf spelen! Aansluitend
wordt er een lekker satébuffet geserveerd. Deze avond begint om 18.30 uur. De
seizoensafsluiting wordt vanuit de lief-en-leed-pot georganiseerd.
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. Van het overgebleven geld gaan we met eventuele bijbetaling
aan het eind van het seizoen uit eten. 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. Of via (06) 13 63 30 14.
En als je je alvast wilt aanmelden voor het footgolf, dan kan dat ook bij Roel. Benieuwd
wie in mei onze eerste footgolf-kampioen wordt….

Wist je dat…?
…
…
…
…
…
…
…
…

Sam T. regelmatig bij andere leden informeert of ze een billen- of borstenman
zijn?
hij die vraag vast niet aan iedereen durft te stellen?
Marco O. tijdens de BBQ begin september alleen crackers en magere kwark
wilde eten?
hij ontkende dat dit iets met een FIFA-test te maken had?
Wouter W. interesse toonde in de onderbroek van Alex T.?
Sam D. ook hele bijzondere onderbroeken draagt?
Meine G. zijn favoriete tv-programma ‘Het Sinterklaasjournaal’ is?
Jan-Willem B. nog steeds graag Sint Maarten-liedjes zingt?

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Jochem Kamphuis naar internationale lijst
Wat kunnen we trots zijn als vereniging. Onze eigen Jochem Kamphuis uit Groningen
mag zich per 1 januari 2020 FIFA-scheidsrechter noemen. Hij maakt de stap naar de
internationale lijst. Wat een prestatie! Sinds Roelof Luinge is hij de eerste Groningse
scheidsrechter die zich international mag noemen, terwijl andere voorgangers nog
veel langer geleden zijn. Jochem schaart zich in een illuster rijtje, met in het hele verre
verleden Klaas Schipper en in later jaren mannen als Henk van Dijken, Bouke Draaisma
en Egbert Mulder. Om er maar een paar te noemen. Jochem, van harte gefeliciteerd!
Jochem promoveerde per 1 juli 2013 naar de lijst van senior scheidsrechters in het
betaalde voetbal. Zijn eredivisiedebuut had hij op 15 oktober 2011 gemaakt met het
duel Heerenveen – De Graafschap. Hij begon met scheidsrechteren in het seizoen 20032004.
Jochem, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie, geniet ervan en heel veel
succes komend seizoen. Wij zijn trots op je!

Volg ons op twitter, facebook en instagram
De Aftrap verschijnt driemaal per jaar en biedt een mooi kijkje in ons
verenigingsleven. Voor de actualiteit kun je echter ook regelmatig onze website
www.covsgroningen.nl checken en ons volgen op facebook, twitter
(@COVSGroningen) en instagram. Gewoon even doen!
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Sam en Danny maken debuut in betaalde voetbal
Onze eigen Sam Dröge uit Groningen maakte vrijdag 4 oktober zijn debuut als
scheidsrechter in het betaalde voetbal. Hij was de leidsman bij Dordrecht – Jong FC
Utrecht. Sam promoveerde afgelopen zomer naar de masterclass betaald voetbal en
was daarvoor al enkele jaren actief in de top van het amateurvoetbal. Een mooie nieuwe
mijlpaal voor ons betrokken lid.
En ook Danny Kempinga maakte onlangs zijn debuut, en dan als assistent-scheidsrechter
op 1 november bij het duel Telstar – Jong FC Utrecht. Danny staat op de masterclass voor
assistenten.
Zowel Sam als Danny maakten een goed debuut, want inmiddels volgden er al meer
wedstrijden. Mannen, van harte!

Sam Dröge

Danny Kempinga

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! 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.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Moet De Aftrap in de huidige vorm blijven bestaan?
Al sinds 1980 heeft onze vereniging een eigen clubblad, De Aftrap. Je hebt nu een
exemplaar in handen. De allereerste redactiecommissie werd gevormd door de heren
Poelstra, Schuling, vd Schuur en (Roel) Bellinga. Later bemoeiden ook Alt, Westers,
Bakker, Teenstra, Rob de Groot, Jack Boven, Roel Visscher en Robert van Dorst zich er op
een goede manier mee. In 1990 neemt Marcel Bellinga de redactie op zich, en dat doet
hij tot op de dag van vandaag. Met ondersteuning van Bert Kamstra en met vaste en
minder vaste bijdragen van diverse leden.
In het begin was De Aftrap een mededelingenblad. Het werd gestencild en in elkaar
gezet bij vv. Zuidhorn en nog gemaakt op een ouderwetse typemachine. Met de komst
van de computer (voor de redactie pas in 1994) werd het blad steeds professioneler. In
2000 wordt het blad uitgeroepen tot beste COVS-clubblad van Nederland, wat beloond
wordt met ‘de Gouden Pen’. Inmiddels wordt het blad professioneel vormgegeven en
gedrukt bij Haan in Bedum.
De toenemende digitalisering, de opkomst van moderne communicatiemiddelen en de
groei van sociale media zorgden ervoor dat het clubblad een andere rol kreeg. Waar het
eerst hét middel was om leden te informeren, is het nu meer een middel om een leuke
manier onderwerpen onder de aandacht te brengen en terug te blikken op activiteiten.
De verschijningsfrequentie is dan ook fors teruggebracht. Van tien maal per jaar in het
begin, naar zesmaal rond de eeuwwisseling, naar driemaal anno 2019. En ook in 2020
zullen we driemaal verschijnen.
Maar dan? Moeten we als vereniging ook na 2020 nog een heus gedrukt clubblad
uitgeven? We zijn benieuwd naar de reactie van onze leden, van de lezers van dit blad.
Dus hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw mening over het blad? We hebben er geen
enquête van gemaakt, maar willen je vragen jouw mening over het huidige blad én het
antwoord op de vraag of we na 2020 door moeten gaan met een clubblad per mail aan
ons te laten weten: covsgroningen@gmail.com.
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Bestuur druk bezig met vacatures
Het bestuur is druk bezig met het invullen van verschillende vacatures. Na het vertrek
van Jannes Mulder en het tussentijds aftreden van de penningmeester, bestaat het
bestuur uit vijf mensen. In april stopt ook voorzitter Robert van Dorst, terwijl in april
2021 ook secretaris Marcel Bellinga afscheid neemt. Met Marco Oosting is inmiddels
een nieuwe voorzitter gevonden, maar daarmee is het bestuur nog niet op sterkte. Ook
buiten het bestuur zoeken we nieuwe mensen voor bijvoorbeeld spelregels, website en
De Aftrap.
Concreet zoeken we nog mensen voor de volgende vacatures:
• Een nieuwe penningmeester per april 2020
• Een nieuwe secretaris per april 2021
• een algemeen bestuurslid (2x)
• een hoofdredacteur voor het clubblad De Aftrap
• een beheerder van de website www.covsgroningen.nl en (mede) beheerder van
onze social mediakanalen instagram, facebook en twitter
• een spelregel-expert: voor de wekelijkse spelregelvraag op de site, het Johan
Roeders spelregelkampioenschap én andere spelregelactiviteiten.
Het lijkt veel, maar wij zijn er van overtuigd dat er nieuwe mensen gaan opstaan die
zorgen voor een bruisende toekomst van de leukste scheidsrechtersvereniging van
Nederland. Inmiddels zijn we met enkele kandidaten in gesprek. Mocht je interesse
hebben, laat het dan weten aan toekomstig voorzitter Marco Oosting of mail naar
covsgroningen@gmail.com.

Johan Roeders spelregelkampioenschap: even geduld aub
Jarenlang verzorgde Klaas Smith de strijd om het Johan Roeders
spelregelkampioenschap. Hij nam deze taak over van wijlen Fokko Hoendervanger, die
het op zijn beurt ook jarenlang deed. Een mooie
traditie. Nu Klaas vorig jaar aangaf met deze taak
te willen stoppen, is het voor het bestuur tijd om
even pas op de plaats te maken. We gaan straks,
mogelijk in nieuwe vorm, graag door met een
vaste spelregelrubriek. Even geduld dus. In het
seizoen 2019-2020 daarom geen nieuwe winnaar
van de Roedersbokaal, die daardoor nog een
jaartje langer bij Bert Volders mag staan!
Bert Volders (rechts) en Klaas Smith
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

16

DeAftrap

Jaargang 39, nummer 3 (december 2019)

The Knickerbockers winnaar fair play prijs 2018-2019
De studenten van voetbalvereniging The Knickerbockers zijn over het seizoen 2018-2019
het sportiefst van al onze donateur-voetbalverenigingen gebleken. En daarmee winnen
de studenten onze jaarlijkse fair play prijs! In het klassement van geheel district Noord
bleek de grote vereniging uit de stad Groningen ook het sportiefst! Van harte! De prijs
wordt begin 2020 uitgereikt. Daarmee onderstrepen we het belang van fair play aan het
begin van een nieuw, fris kalenderjaar!
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 onder andere OKVC (2x), SVMH, Loppersum, Eenrum, Glimmen,
FC Grootegast, Niekerk en GSAVV Forward, ZFC Zuidlaren en De Wilper Boys (2x). Kijk op
www.covsgroningen.nl voor het overzicht.
De top-10 was als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The Knickerbockers
Lycurgus
Ezinge
ONR
HSC
Zuidhorn
Helpman
TEO
FC Zuidlaren
Oranje Nassau

Van harte gefeliciteerd!
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Gekleurde theedoeken…
Eén van de laatste wedstrijden van het vorige seizoen was ik vanwege mijn functie
aanwezig bij een wedstrijd in het zuiden van Drenthe. Halverwege de wedstrijd sprak
een man mij aan. Hij had me zien schrijven. Hij zei tegen mij: ‘het zijn allemaal net
gekleurde theedoeken’. Ik keek hem vragend aan en gaf aan dat ik hem niet begreep.
Waarna hij reageerde: ‘ik bedoel de scheidsrechters. Ze fluiten allemaal wel goed hoor,
maar de ene week zie ik ze in het groen, een week later dragen ze geel en dan weer in
het oranje, rood, blauw of roze. En ga zo maar door. Waar blijft de uitdrukking “de man in
het zwart”?’
Dat laatste moest ik beamen. Ik vertelde hem dat tijden veranderen. Dat je ook geen
vrouw meer in een petticoat tegen komt, dat negen van de tien mannen hun pak
alleen maar in de kast hebben hangen, laat staan dat er nog veel stropdassen worden
gedragen.
Persoonlijk vind ik wel dat een scheidsrechter in het zwart veel meer uitstraling heeft.
Ik vraag me wel eens af wat we er van zouden vinden als een rechter in de rechtbank
ineens een gele, blauwe of oranje toga aan zou trekken. Misschien ben ik ouderwets,
maar ik vind het statige zwart nog altijd het allerbeste voor de scheids.
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk niet de kleur van je tenue, maar… goed fluiten!
Gerard Helsma

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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’Scheidsrechters, kom in actie voor
een positief sportklimaat’
Zoals je in De Scheidsrechter (E-zine) van oktober hebt kunnen lezen, zet onze secretaris zich
sinds kort in voor de stichting Positief Coachen. COVS Nederland omarmt het goede werk
van deze stichting en de gedachte dat het allemaal wel wat positiever kan. Op deze pagina’s
daarom een verkorte versie van het eerdere artikel uit De Scheidsrechter.
‘We zien met lede ogen aan dat het aantal incidenten op de velden nog steeds hoog
is. Vaak heeft dat te maken met de sfeer binnen een vereniging. Scheidsrechters
kunnen concreet in actie komen. Door bij voetbalclubs aandacht te vragen voor de
campagne ‘Naar een positief sportklimaat’. In het belang van de sport, de jeugd en alle
scheidsrechters!’ Aan het woord is Ewald van Kouwen, aanvoerder van de stichting
Positief Coachen.
Positief Coachen is een beweging van maatschappelijk betrokken professionals (bekend
van de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’). Zij willen helpen een einde te maken aan
alle negativiteit op en rond de velden. ‘Er is al best veel ten goede veranderd binnen
de voetbalsport, maar je schrikt je nog steeds rot als je naar het aantal incidenten
kijkt. Alleen maatregelen als strenger straffen en spelregelbewijs tijdstraf helpen niet
voldoende. We moeten echt toe naar een andere cultuur in het voetbal.’
De noodzaak
Waarom deze concrete oproep? ‘Je ziet dat er van alles gebeurt om het aantal incidenten
te verlagen, maar dat er eigenlijk niet wezenlijks iets verandert. Deze campagne kan
volgens mij echt iets bijdragen. Het borgt het gedachtegoed van een positief klimaat
binnen een club. Nu haakt twee derde van de kinderen af, zijn er veel incidenten en
kampen clubs met een vrijwilligerstekort. Allemaal zaken die aantoonbaar beter gaan in
een positiever klimaat. En de kinderen kunnen zich ook nog eens beter ontwikkelen. We
gaan dus op weg naar betere prestaties en sterkere clubs!’
De voorstelling
Volgens Ewald van Kouwen, aanvoerder van de beweging Positief Coachen, is de
campagne bijzonder. ‘Het begint namelijk met een humoristische voorstelling. Omarmd
door NOC*NSF en 42 sportbonden, waaronder de KNVB. Gewoon in de eigen kantine
van de club. Lekker laagdrempelig, zodat iedereen kan komen. Daardoor worden
mensen geraakt. Ze voelen het in hun buik in plaats van dat ze het alleen begrijpen in
hun hoofd. Een hele belangrijke eerste stap! In de voorstelling speelt ook een echt kind,
geen volwassene die een kind speelt, en dat raakt mensen pas écht. En de kantine wordt
omgebouwd tot een theatertje. Dus het is een hele bijzondere belevenis.’
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Met behulp van theater wordt een positief klimaat in sport en
onderwijs onder de aandacht gebracht
Ewald vervolgt: ‘Het is een hele leuke activiteit, een cadeautje voor iedereen bij de
club, maar wel met een duidelijk doel’, aldus Ewald van Kouwen. ‘Na de voorstelling
snappen mensen wat er aan de hand is in de sport en hebben ze zin om het anders te
doen. Vervolgens kunnen ze een boekje kopen, zodat ze later thuis de tips rustig kunnen
teruglezen. En ze krijgen, als ze dat willen, een jaar lang regelmatig een filmpje in de
mail, zodat je er steeds weer aan herinnerd wordt.’
Ook in het onderwijs
Positief Coachen heeft inmiddels jaren ervaring in de sportwereld. Sinds dit jaar
richt men zich ook op het onderwijs en de buurt, omdat er veel paralellen zijn met
de sport. Ook in het onderwijs kan een positief klimaat bijdragen aan bijvoorbeeld
schoolresultaten, de ontwikkeling van kinderen én het werkplezier van docenten. Voor
het onderwijs ontwikkelde Positief Coachen de voorstelling ‘Pap, doe normaal!’. De
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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voorstelling kan bijvoorbeeld een afsluiting zijn van een studiedag voor de leerkrachten
of docenten. Ewald van Kouwen: ‘Meestal spelen we de voorstelling voor ouders. In
het voortgezet onderwijs, maar ook in het primaire onderwijs zoals voor een aantal
samenwerkende basisscholen. Daarnaast kan de voorstelling ook voor een breder
publiek gespeeld worden, bijvoorbeeld voor mensen uit de buurt van de school, centra
voor jeugd en gezin, buitenschoolse opvang, eventueel sportclubs en dergelijke. De
voorstelling kan zo als vliegwiel fungeren om in de wijk samen met andere partijen te
werken aan een positief klimaat.’
De oproep
Wat kunnen de scheidsrechters concreet doen? Marcel Bellinga en Ewald van Kouwen:
‘Onze oproep aan alle scheidsrechtersverenigingen én alle individuele scheidsrechters is
om de mogelijkheden van Positief Coachen onder de aandacht van voetbalverenigingen
te brengen. Wellicht kun je het ook samen met clubs en bijvoorbeeld gemeenten en
andere partijen concreet organiseren. Daarmee geef je samen een krachtig signaal af.
Iemand moet het voortouw nemen om meer te doen aan een positief klimaat. Dus alle
scheidsrechtersverenigingen én alle individuele scheidsrechters in het land: kom in actie,
laten wij de bal voor een positief klimaat aan het rollen brengen!’
Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de stichting Positief Coachen op
www.positiefcoachen.nl. Scheidsrechters die meer willen weten kunnen contact
opnemen met Marcel Bellinga via bellingamarcel@gmail.com.
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Veel belangstelling spelregeluitleg door Jochem
In de eerste week van september gingen we meteen goed van start. Met verschillende
activiteiten. Veel belangstelling was er voor de interactieve spelregelavond met Jochem
Kamphuis. Jochem zorgde voor ongeveer tachtig belangstellenden voor een duidelijke,
eerlijke en boeiende uitleg. Dank Jochem!

Clubscheidsrechters Vako, Zuidlaren en Actief enthousiast
Ruim 30 verenigingsscheidsrechters van Vako, FC Zuidlaren en Actief werden 4
september bijgepraat over de nieuwe spelregelwijzigingen door onze leden Marc
van der Haak en Jochem Kamphuis en KNVB-docent Albert Jan Benjamins. Mooie
samenwerking tussen clubs, onze Scheidsrechtersvereniging en de KNVB, zoals ook op
de foto’s te zien.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Spelregeluitleg Gorecht, Groen Geel en FC jeugd
In september en oktober verzorgden we naast de bijeenkomst voor
verenigingsscheidsrechters van Vako, FC Zuidlaren en Actief, ook nog
spelregelinstructies voor Gorecht, Groen Geel en de oudere jeugdteams van FC
Groningen. Kortom, volop actie vanuit onze vereniging!

BBQ als afsluiting zomertrainingen
De eerste donderdagtraining van september werd als het ware de zomer een beetje
afgesloten. Een zomer waarin vanaf augustus alweer tweemaal per week kon worden
getraind, nadat we in juli al op de donderdagavonden deze faciliteit boden. Na de
training op 5 september genoten ruim dertig mannen en vrouwen van een prima (door
Roel Bellinga) verzorgde BBQ. Een smakelijke afsluiting van de zomer en een mooi begin
van het nieuwe seizoen!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Week van de Scheidsrechter: #Doenormaal!
De Week van de Scheidsrechter in oktober werd door menig voetbalvereniging benut
om zich positief over de arbitrage uit te laten en scheidsrechters in het zonnetje te
zetten. Een bloemetje hier, een gebakje daar. Leuk! Onze vereniging organiseerde niet
alleen twee extra activiteiten, naast de gebruikelijke trainingen, maar gebruikte de week
ook voor een meer serieuze noot.
Via onze site, een persbericht, mail en sociale media plaatsten we namelijk een oproep
voor alle voetballiefhebbers. Onder de titel ‘Scheidsrechters zijn net mensen, accepteer
dat en doe normaal!’ riepen we iedereen op fouten van elkaar te accepteren en normaal
te doen.
De oproep begon als volgt: ‘Voetbal is van iedereen! Het is niet voor niets een
echte volkssport. En dus heeft iedereen er een mening over. Niets leukers dan op
maandagochtend bij het koffieapparaat over de verrichtingen van je favoriete club
te praten. Maar waar we accepteren dat trainers een verkeerde wissel toepassen, een
doelman een foutje maakt en een spits een kans om zeept helpt, verwachten we van
de scheidsrechter dat die als een goed afgestelde robot feilloos zijn werk doet en geen
fouten maakt. Nou beste sportvrienden, we hebben nieuws voor je: scheidsrechters zijn
net mensen, en maken dus wel eens een fout. Laten we dat met elkaar accepteren en
laten we normaal blijven doen. Tuurlijk mag je wat zeggen, maar doe het met respect
voor de ander. Dan wordt het een stuk leuker op en rond het voetbalveld. Laat dat de
boodschap zijn van de Week van de Scheidsrechter 2019. #Doenormaal!’
De volledige oproep kun je uiteraard lezen op www.covsgroningen.nl. De oproep werd
veelvuldig gedeeld online en ook opgenomen in het E-zine van COVS Nederland.
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Geslaagde masterclass assistent-scheidsrechters
Tijdens de Week van de Scheidsrechter hadden we niet alleen aandacht voor
scheidsrechters, maar ook voor alle assistenten. Op onze uitnodiging namen twaalf
assistent-scheidsrechters (uit het hele district) deel aan een masterclass ‘De assistent
centraal’, gegeven door assistent-scheidsrechter betaald voetbal Freek Vandeursen. De
deelnemers vonden het een leuke en leerzame masterclass. Voor herhaling vatbaar. Op
de foto’s een kleine impressie.

Hup Holland Hup
Oranje voetbalde de cruciale thuiswedstrijd tegen
Noord-Ierland (EK-kwalificatie) op de donderdag in de
Week van de Scheidsrechter. Reden voor ons om na
een ingekorte training samen voetbal te gaan kijken.
Uiteraard met een hapje en drankje. Oranje speelde
slecht, maar won wel. Hup Holland Hup!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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info@schildersbedrijfcleveringa.nl
www.schildersbedrijfcleveringa.nl
Sijtsmaweg 15, 9953 PR Baflo
0595 - 424926 / 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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Ho tel Café Restauran t

Hotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum - 050 301 22 13
info@hotelbedum.nl - www.hotelbedum.nl
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Onze zelfverkozen hel
Column door Principaul
Natuurlijk is voetbal in principe onuitstaanbaar saai, daar gaat het niet om.
Het zijn de krankzinnige emoties eromheen die ons als scheidsrechters
ook prikkelen. Ik zag op tv een speler van Excelsior die gescoord had tegen
FC Den Bosch en hij was daar reuzeblij mee. Leuk dacht ik nog, mooi als je
zo kan genieten van een punt scoren in een spel. Het zijn toch de kleine
dingen die het leven kleur geven, nietwaar? Het was al een beetje bijzonder
om het grimas op het gezicht van Mendes Moreira te aanschouwen. Zijn
ploeggenoten kwamen aanrennen, iedereen was razend enthousiast, maar
tegelijk boos. Tikje overdreven dacht ik nog, maar als mensen zonder drugs
zó extatisch kunnen worden, dan moet je daar niet cynisch over gaan zitten
doen.
De camera ving echter ook de toeschouwers op de achtergrond. Die
steunden de andere club, en die waren, tja, zich aan het gedragen als een
stel hersenlozen. Het was een negatieve extase die over ze was gekomen.
Gecombineerd met extreemrechtse sympathieën, zoiets? Centraal in
beeld maakt er eentje een vermeende Hitlergroet. Tranen in de ogen van
kou en woede. Het was duidelijk dat hij echt enorm van streek was, terwijl
objectief gezien alles in orde was met de wereld. Ik bedoel, niemand was
gewond geraakt, alles was nog heel, geen eigendommen waren ontvreemd.
Er viel werkelijk niets te zien wat zijn schandalige, racistische gedrag zou
goedpraten. Maar zoals er monniken zijn die hun hele leven wijden aan
het ontwikkelen van alomvattende liefde, zo was deze man verworden tot
een witte, boze man. Jegens een voetbalspeler hè? Niet tegen de overheid,
Google, zijn werkgever of een andere kracht die op ramkoers lag met zijn
wereldbeeld – nee, een voetbalspeler. Toevallig meer donker van kleur dan
hijzelf. Uit een andere stad nota bene; hij had ze zijn hele leven nooit hoeven
tegenkomen, maar toch had hij speciaal een kaartje gekocht om gemarteld te
worden in zijn zelfverkozen hel.
Zijn van haat vertrokken gezicht, de al dan niet Hitlergroet; ik lag er wakker
van. Serieus. Moet ik, hoe marginaal ook, een rol hebben als scheidsrechter
op voetbalvelden die bol staan van haat en misdragende mannen? Het lijkt
zo in de cultuur verweven, dat ik oprecht soms denk: dit komt niet goed. De
massaliteit van spreekkoren, de normale mannen die doordeweeks zichzelf
van 9 tot 5 door een onbenullige kantoorbaan worstelen en bij FC Den Bosch
opeens gaan gedragen als de eerste de beste Hansworst. Het gaat veel te ver.
Soms weet ik het even niet meer.
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De 50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok
Freek Vandeursen
Vally Dusink
Klaas Mulder
Henk Renken
Felix Nordhauzen
Martin Schipper
Truus Visser

Klaas Smith
Schilderbedrijf Cleveringa
Eddy en Marjan Kamphuis
Jacob Hettinga
Administratiekantoor Jan Ensing
G.R.C. Groningen
John Schokker Makelaardij
Bert Kamstra

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

Clubartikelen nodig?
Onze vereniging heeft tal van clubartikelen. 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
KNVB-scheidsrechtersembleem
Embleem vereniging
Wedstrijdnotitiekaartjes (per honderd stuks)
Vaantje Pupil van de Week
Stropdas, goud/geel met verenigingslogo
Paraplu, zwart met verenigingslogo
Kledingpakket

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

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

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

min. nr.

min.

min. nr.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf

min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

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

rugnr./naam

code

min.

wissels

in naam/rel.nr. uit

waarschuwing/tijdstraf

min.

rugnr./naam

code

uit het veld gestuurd

min.

rugnr./naam

code

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

27

DeAftrap

Column

Tiamo

Jaargang 39, nummer 3 (december 2019)

De jeugd heeft de
groene toekomst

Zei het ene jongetje: ‘Ik ben zwart. Toen ik geboren werd, was ik zwart.
Toen ik opgroeide bleef ik zwart. Als ik in de zon lig, ben ik zwart. Ik ben het
ook als ik ziek word. En blijf het als ik oud ben. Als ik dood ben, ben ik het
nóg: nachtzwart.’
Zei het andere jongetje: ‘Ik ben blank. Toen ik geboren werd, was ik roze.
Daarna werd ik wit. Als ik in de zon lig, word ik rood. Daarna bruin. Ben ik
ziek, dan word ik grauw. Heb ik het koud, dan word ik blauw. Later word ik
grijs. En als ik dood ben, ben ik wit: spierwit.’
Zei het ene (zwarte) jongetje: ‘en jij noemt mij een kleurling?’
Kom, laten we gaan voetballen!
Tiamo
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Het leukste familierestaurant van Ameland!
Bij ons kunt u heerlijk genieten van uitstekende gerechten en het mooie uitzicht op de haven van Nes,
terwijl uw kinderen zich prima kunnen vermaken in
het grote kinderspeelhol.

Oude Steiger 5
9163 GV Nes Ameland
Tel.: (0519)543138
Email: restaurantdepiraat@knid.nl

vrijblijvende en gratis
waardebepaling?
Ga naar
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Rustpunt op Ameland
Hotel Ameland is een 3-sterren hotel,
centraal gelegen tussen het dorp Nes (10 min.
lopen) en het brede Noordzeestrand (10 min.
lopen), met het Nesserbos als ‘achtertuin’.
De ideale uitvalsbasis voor uw ¿ets- of
wandeltochten.
Een royale tuin, met een ruim terras op
de zonzijde, geven u het gevoel van rust en
ruimte. Het vrije uitzicht versterkt dit alles.
Vanuit de kamers met dakterras heeft u vanaf
het terras zelfs uitzicht op duinen of het wad
en het dorp Nes.
Eigen parkeerruimte is aanwezig. Het pand
is eenvoudig toegangelijk voor mensen met
een mobiele beperking.
Kijk voor onze speciale arrangementen op:
www.hotelameland.nl.

Strandweg 48, 9163 GN Nes
Tel. 0519-542150
Fax 0519-543106
info@hotelameland.nl
www.hotelameland.nl

