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Bij de voorpagina:
Op 21 september nam voorzitter Robert van
Dorst afscheid, na dertig jaar bestuur (foto
Richard Meints).

In deze Aftrap kun je lezen dat we vinden
dat sport voor iedereen is. En dat we
daarom een oproep hebben gedaan aan
iedereen in het algemeen en onze donateurvoetbalverenigingen in het bijzonder om
te zorgen voor een veilig sportklimaat voor
iedereen. Ongeacht je seksuele geaardheid.
En natuurlijk ook ongeacht je afkomst,
huidskleur of nationaliteit. Niet iedereen
is gelijk in de zin van hetzelfde, maar wel
iedereen is gelijkwaardig. Daarom onze
oproep, die je elders in dit blad en ook
online kunt lezen.
Iedereen, dat is misschien juist ook in het
corona-tijdperk wel het sleutelwoord. Want
iedereen heeft er mee te maken. Hoewel dat
voor sommige mensen lastig te accepteren
schijnt. De complotdenkers kunnen hun
hart ophalen. Maar het is toch eigenlijk heel
simpel? Als iedereen zich nou gewoon aan
de basisregels gaat houden, als iedereen
nou gewoon een beetje op elkaar let én
iedereen accepteert dat het even niet
anders is, dan kan straks iedereen weer het
‘normale leven’ oppakken. Dus gewoon 1,5
meter afstand houden, die handen wassen,
dat mondkapje voor, thuis blijven en testen
bij klachten en niet de drukte opzoeken.
Ook niet als je jong bent en er een feestje
ergens op een geheime plek wordt
gehouden. Doe gewoon dat wat nu nodig is.
Voor jezelf en voor….iedereen!
Fijne feestdagen en op 2021!

w w w.covsgroningen.nl
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Verenigingskalender 2020
In verband met het coronavirus worden eventuele activiteiten op een later moment
gepland. Check altijd actuele berichtgeving op covsgroningen.nl.

Trainingen
Normaal gesproken zijn 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. Trainer is Bert Kamstra. Op donderdagavond is
masseur/verzorger/fysio Marleen Drijfhout aanwezig. In verband met corona wordt
er op moment van schrijven niet getraind. Check covsgroningen.nl voor actuele
berichtgeving en eventuele richtlijnen.

Koninklijk afscheid voor erelid Robert van Dorst
Na tweemaal uitstel kon op 21 september alsnog de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering worden gehouden. En konden we dus op passende wijze afscheid
nemen van onze voorzitter Robert van Dorst. Het werd een mooie avond. Voor de
vereniging en voor Robert. Een terugblik in woord en beeld vanaf pagina 9.

Sportweekend Ameland slaat een jaartje over
Normaal gesproken zouden de voorbereiden op het technisch weekeinde op Ameland
nu in volle gang zijn, maar het coronavirus zorgt er ook voor dat dit mooie evenement dit
seizoen niet door kan gaan. Op naar Ameland 2022. Op pagina 20 een korte toelichting en
om het leed wat te verzachten een leuke fotocollage.
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Tweede lockdown legt ook trainingen stil
We beleven een vreemd jaar. Nou ja, beleven… We beleven eigenlijk veel te weinig,
want door het coronavirus kunnen de gangbare activiteiten niet of nauwelijks doorgaan.
Het jaar begon nog ‘normaal’, met de nieuwjaarsinstuif, trainingen, het vijftig-jarig
jubileum van Henk Krans, de reanimatietraining, een pubquiz… En toen kwam corona.
Gelukkig konden we na de eerste golf de trainingen vrij snel hervatten. En de trainingen
werden meer dan goed bezocht. We hebben de hele zomer heerlijk door kunnen
trainen. En iedereen gedroeg zich geweldig, waardoor we het virus bijna buiten de
deur hebben kunnen houden. Bijna, want op één van de laatste trainingen voor de
tweede lockdown bleek één van de deelnemers besmet te zijn geweest. Op dat moment
natuurlijk nog onwetend daarvan. Het leidde gelukkig niet tot verdere verspreiding van
het virus en ook de persoon in kwestie maakte en maakt het goed.
Gelukkig ook konden we de algemene ledenvergadering houden, kort voor de tweede
lockdown. Maar verder is het natuurlijk maar een vreemd en rustig verenigingsjaar.
Achter de schermen wordt wel aan van alles gewerkt voor de nabije toekomst.
Zo proberen we een nieuwe kledinglijn te realiseren, wordt nagedacht over de
communicatie als er straks geen clubblad meer is, draagt Marcel stap voor stap zijn
taken over in aanloop naar zijn definitieve afscheid en namen we recent stelling voor
een gelijkwaardige positie van iedereen in de sport. Want sport is voor iedereen!
Vanaf medio november hebben we onze
leden die actief zijn in het betaalde voetbal de
mogelijkheid geboden gebruik te maken van
onze trainingsfaciliteit. Uiteraard hopen we dat
snel voor alle leden weer te kunnen doen. Check
covsgroningen.nl voor de actuele stand van zaken!
In deze Aftrap, de voorlaatste die ooit zal verschijnen,
kun je over een aantal van bovengenoemde
onderwerpen meer lezen. Je kunt ook lezen dat
het bestuur met Pascal Souhuwat een aspirantbestuurslid erbij heeft. Pascal zal onder andere
enkele communicatietaken én de ledenadministratie
van Marcel overnemen. Pascal stel zich elders in dit
blad kort aan ons voor. Welkom!
Het bestuur

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Jesse Rozendal maakt debuut in betaalde voetbal
Op vrijdag 23 oktober maakte ons lid Jesse Rozendal zijn debuut als scheidsrechter
in het betaalde voetbal. In de Keuken Kampioen Divisie mocht hij de wedstrijd FC
Eindhoven – Jong AZ leiden. Jesse maakt sinds dit seizoen deel uit van de masterclass
betaald voetbal. Jesse, van harte gefeliciteerd met deze aanstelling en op naar de
volgende!

Jesse Rozendal
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Sport is voor iedereen!
Op 4 december deden we op verschillende manieren een oproep. Een oproep
aan alle voetballiefhebbers om ervoor te zorgen dat sport echt voor iedereen is.
We deelden de oproep op onze site en sociale media, stuurden een brief aan alle
honderd als donateur bij ons aangesloten voetbalverenigingen en benaderden de
media.
Aanvoerdersband voor voetbalverenigingen
Alle honderd bij ons als donateur aangesloten voetbalverenigingen ontvingen begin
december een brief met onderstaande oproep. Tegelijk met die brief boden we ze een
regenboog-aanvoerdersband aan, als symbool van een veilig en voor iedereen gelijk
sportklimaat. Bovendien lieten we de clubs weten dat we ze in deze voor hen moeilijke
tijden eenmalig niet om een donatie zouden vragen. We gaven dus iets in plaats van iets
te vragen.
De oproep: op site en social media
Met onze oproep sluiten we aan bij een eerdere oproep van onder andere overheid,
sportbonden, individuele sporters en de John Blankenstein Foundation. De oproep is als
volgt:
Sport is voor iedereen! Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Denk maar aan die honderden
miljoenen mensen wereldwijd die wekelijks op of langs een voetbalveld of in een
zaal genieten van die mooie sport. De passie voor sport gaat door alle lagen van de
bevolking en groepen met de meest uiteenlopende achtergronden. Juist in deze tijd
met de coronapandemie merk je als sportliefhebber wat je mist als het even niet kan
of mag. Want sporten is belangrijk. Belangrijk voor je mentale en fysieke gezondheid.
Belangrijk voor je sociale contacten, voor de onderlinge verbinding tussen mensen.
Sport brengt mensen samen. Logisch toch?
Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat sport voor iedereen is. Zo kan de seksuele
geaardheid, gender identiteit en/of gender expressie wel degelijk van invloed zijn op
sportparticipatie. Veel LHBTI+-personen stoppen met sport en nemen afscheid van hun
sportclub als ze merken dat ze ‘anders’ zijn dan hun teamgenoten en zij er binnen hun
vereniging niet over kunnen of durven te praten. Soms omdat het niet veilig voelt en
soms omdat het ook gewoon niet veilig is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
In een tijd dat we allemaal in een situatie zitten dat we tijdelijk niet zomaar in
teamverband kunnen sporten en merken dat we dat missen, is het goed om te
bedenken dat er een groep is die dat gemis door een gebrek aan acceptatie, begrip en
respect altijd voelt.
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken vindt dat sport echt voor
iedereen moet zijn! Wij roepen daarom iedereen op om op te staan vóór een
gelijkwaardige sportbeleving voor iedereen. Om samen te werken aan een veilig
sportklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Oordeel niet te snel over anderen, maar
stel je open en oprecht op. Ga met elkaar in gesprek. En verplaats je eens in de ander.
Stel jezelf de vraag wat jij kunt doen om ook anderen te laten ervaren dat sport echt
voor iedereen is! Met deze oproep sluiten we aan bij de oproep eerder dit jaar van tal
van sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters. Sport is voor iedereen!
Om onze oproep kracht bij te zetten bieden we juist in deze laatste maand van het
jaar alle honderd voetbalverenigingen uit ons werkgebied (stad en groot deel van
de provincie Groningen, de kop van Drenthe tot en met Assen) een regenboogaanvoerdersband aan. Normaal gesproken vragen we de voetbalverenigingen een
jaarlijkse donatie om daarmee ons werk als belangenbehartiger voor scheidsrechters
te kunnen realiseren. Dit jaar doen we dat niet, omdat voetbalverenigingen het in deze
coronatijd al moeilijk genoeg hebben. We vragen dus geen donatie, maar bieden iets
aan. Een aanvoerdersband als symbool dat sport voor iedereen moet zijn. Laten we
samen de aanvoerders zijn van een gelijke en veilige sportwereld voor iedereen. Ga
binnen je eigen club het gesprek aan. Als we daarbij kunnen ondersteunen doen we dat
graag. Je kunt ook kijken wat de John Blankenstein Foundation kan betekenen:
www.johnblankensteinfoundation.nl.
De John Blankenstein Foundation (JBF), vernoemd naar de voormalige
topscheidsrechter, houdt zich sinds 2008 bezig met het bespreekbaar maken van
en toewerken naar een gelijkwaardige behandeling van LHBTI+ in de sport. Wij
ondersteunen dat met deze oproep van harte.
Het delen van onze oproep op social media en via andere kanalen wordt zeer
gewaardeerd! Check ook onze socials facebook, twitter en instagram, Gebruik dan de
#sportisvooriedereen en tag ons @covsgroningen.
Sport is voor iedereen, dat vinden we toch allemaal?

Honderd regenboogaanvoerdersbanden voor clubs in
Groningen en de kop van Drenthe. Als
symbool voor de boodschap: sport is
voor iedereen!
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Eerste regenboog-aanvoerdersband voor The Knickerbockers
Op 3 december reikten we de eerste regenboog-aanvoerdersbanden, als symbool
van onze oproep dat sport voor iedereen is, uit aan de duo-aanvoerders van
Dames 1 van The Knickerbockers. Zoals we eind 2019 bekend maakten won deze
studenten-voetbalvereniging de fair play prijs 2018-2019 van onze vereniging. ‘TKB’
was bovendien ook het sportiefst in het gehele district. We zouden begin 2020 de
prijs uitreiken, maar toen kwam het coronavirus. Op 3 december was het alsnog
zo ver. Naast een oorkonde deden we een toezegging voor een klein fustje bier,
zodra de kantines weer open mogen. Tegelijk konden we de aanvoerdersbanden
uitreiken.
Niet alleen de keuze voor ‘TKB’ was als sportiefste vereniging een bewuste, ook
kozen we bewust voor het eerste Dames-team. Daarmee onderstrepen we de groei
van het vrouwenvoetbal en willen we meisjes en vrouwen duidelijk maken dat voor
hen ook in de voetbalarbitrage volop kansen liggen.
Op de foto van links naar rechts voorzitter Marco Oosting, de aanvoerders Marit
Sloots en Beli de Jong van TKB en ons bestuurslid en initiatiefnemer Jan-Willem
Bouw.

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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Afscheid adverteerders door pensionering
Twee adverteerders die ons jarenlang hebben gesteund
stoppen ermee. Apotheker groente en fruit is één van hen.
Onze sportvriend Simon Apotheker gaat met pensioen.
Daarmee komt een einde aan de ondersteuning van onze
vereniging. Simon en collega’s, bedankt!
En ook Jacob Cleveringa gaat ermee stoppen. Met zijn
schildersbedrijf om precies te zijn. Jacob was niet alleen
adverteerder, maar ook lid van de 50 euroclub. Bovendien
regelde hij vaak een leuke prijs voor bijvoorbeeld een quiz
tijdens Sportweekend Ameland. Jacob, dank je wel. Geniet
van je pensioen en we spreken elkaar bij de vereniging en/
of op Ameland hopelijk snel weer.

Jacob
Cleveringa

In gesprek met alle sponsors
Met alle andere adverteerders gaan we begin 2021 in gesprek om te kijken wat we
voor elkaar kunnen blijven betekenen. Nu De Aftrap na april 2021 niet meer verschijnt,
zullen er wellicht nieuwe vormen van sponsoring kunnen ontstaan. We houden je op
de hoogte. Denk in de tussentijd vooral aan alle sponsors, die je in deze uitgave van
De Aftrap ziet staan. Ook zij hebben het nu extra moeilijk, dus doe je inkopen bij onze
adverteerders!

Onderzoek naar nieuwe kledinglijn
We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om een nieuwe kledinglijn aan te
bieden. We zijn daarover onder andere in gesprek met Sporthuis Winsum, de aanbieder
van de huidige kledinglijn. Die kledinglijn is niet meer goed leverbaar en bovendien is
het sponsorcontract na vijf jaar bijna afgelopen. Er wordt gekeken naar een moderne,
sportieve outfit die past bij de wensen die de scheidsrechter van vandaag heeft. We
houden je op de hoogte.
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Vlotte jaarvergadering begin van een nieuw tijdperk
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kon na twee eerdere pogingen dan eindelijk
worden gehouden op maandag 21 september. In/op ‘landgoed Coendersborg’ in de wijk
Helpman in de stad. Een stijlvolle locatie die het mogelijk maakte om met in acht nemen
van de 1,5 meter afstand bijeen te komen. Een goede vergadering, die niet alleen het
afscheid van Robert betekende, maar met de benoemingen van Marco, Jan-Willem en
Meine ook het begin van een nieuw tijdperk kan worden genoemd.
Natuurlijk stond de avond vooral in het teken van het afscheid van Robert van Dorst.
Daarover verderop meer. Marco Oosting werd benoemd tot de nieuwe voorzitter. En
Meine Groefsema en Jan-Willem Bouw werden nieuw benoemd in het bestuur. Er werd
vlot vergaderd en er waren mooie onderscheidingen voor Jacques d’Ancona, Henk
Krans, Klaas Smith en natuurlijk Robert.

Jacques d’Ancona is al
65 jaar lid

Henk Krans (links)
niet alleen 50 jaar
scheidsrechter maar ook 50
jaar lid van onze vereniging

Klaas Smith kreeg terecht
de Gouden speld van COVS
Nederland voor zijn grote
verdiensten op met name
spelregelgebied

De belangrijkste besluiten op een rij:
- het jaarverslag 2019, de notulen van de jaarvergadering 2019, het financieel
jaarverslag 2019 en de begroting voor 2020 en 2021 werden conform voorstellen
vastgesteld
- de vergadering stemde in met de uitgesproken beleidsvoornemens van het bestuur.
Kijk daarvoor ook op de website
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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- het bestuur werd decharge verleend voor het financiële beleid
- de contributie voor 2021 werd verhoogd tot 58 euro voor actieve en 50 euro voor nietactieve leden.
Aan het einde van de vergadering werd Jacques d’Ancona gehuldigd voor 65 jaar (!)
trouw lidmaatschap. Uniek! Henk Krans kreeg de speld die hoort bij 50 jaar lid zijn, ook
een bijzondere mijlpaal. En vanwege al zijn verdiensten op vooral spelregelgebied kreeg
Klaas Smith de gouden speld van de COVS, uitgereikt door landelijk COVS-bestuurder
Johan Suurd. En natuurlijk was er alle eer voor Robert van Dorst, die naast de Koninklijke
onderscheiding ook tot erelid werd benoemd.
Een prima vergadering, die als start van een nieuw tijdperk kan worden gekenschetst.
Met een vernieuwd en verjongd bestuur. Op naar een mooie toekomst.

Ook Jan-Willem Bouw werd
benoemd tot bestuurslid

Meine Groefsems is nieuw in het
bestuur

Koninklijk afscheid Robert
De jaarvergadering op 21 september verliep vlot en dat gaf alle tijd en ruimte voor een
mooi afscheid voor Robert van Dorst, die na 27 jaar de voorzittershamer weer doorgaf. In
zijn openingsspeech blikte Robert terug op 30 jaar bestuurslidmaatschap. Robert werd
in 1990 bestuurslid en nam in 1994 de voorzittershamer over van Roel Visscher. Robert
keek trots terug en dankte zijn mede-bestuurders. Kijk voor de volledige speech op
www.covsgroningen.nl.
Robert werd door de vergadering voor al zijn verdiensten zeer terecht tot erelid
benoemd. Opvolger Marco Oosting roemde Robert om zijn geduld, zijn loyaliteit, het feit
dat hij alle ruimte aan anderen gaf, zijn vernieuwende en motiverende kwaliteiten en zijn
harde werken.
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Direct na de vergadering reikte burgemeester Thijssen
van de gemeente Tynaarlo hem de Koninklijke
onderscheiding uit die in het voorjaar al was toegekend.
Robert is benoemd tot Ridder in de Oranje van Nassau.
Daarna namen nog meer sprekers met mooie woorden
afscheid van Robert. Zo kwamen oud-voorzitter Roel
Visscher, oud-voorzitter van COVS Oost Groningen Dick
Oud, KNVB-er Minne Modderman (op persoonlijke titel)
en collega-bestuurslid Marcel Bellinga aan het woord.
Ook opvolger Marco Oosting benadrukte de enorme
staat van dienst van Robert en gaf namens de vereniging
een midweek/lang weekeinde Ameland cadeau. Al met
al was het een prachtige avond.
Dick Oud

Marcel Bellinga

Robert en opvolger
Marco

Roel Visscher

Minne Modderman

Burgemeester
Thijssen (links)
en Robert
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
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30 jaar Robert in beeld
Op de voorgaande pagina’s heb je in woord en beeld een verslag kunnen vinden van
de jaarvergadering en het Koninklijke afscheid van Robert van Dorst, die na 30 jaar
afscheid nam van het bestuur. Op deze pagina’s een kleine collage van 30 jaar Robert als
bestuurslid en voorzitter.
Robert, bedankt!
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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!

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken

13

DeAftrap

Jaargang 40, nummer 2 (december 2020)

Trainer gezocht in verband met opvolgen Henk Steenhuis
Zoals bekend is onze sportvriend, ons lid van verdienste
en onze trainer Henk Steenhuis in maart getroffen door
ernstige gezondheidsproblemen. Henk is inmiddels
weer thuis en gaat voor revalidatie regelmatig naar
Beatrixoord. Helaas heeft Henk nog steeds behoorlijke
problemen met zijn mobiliteit en met zijn spraak. We
steunen Henk waar mogelijk en vele vrienden vanuit de
scheidsrechtersvereniging zoeken Henk regelmatig op.
Mooi! We hebben grote bewondering voor de vechtlust
van Henk en de steun die hij krijgt van zijn Jurria. Henk,
we zijn er voor je!
Hoewel we dat natuurlijk liever niet hadden hoeven
doen, zijn we deze zomer op zoek gegaan naar een
Bert (links) en Henk een
nieuwe trainer, die samen met Bert Kamstra de twee
paar jaar geleden op
trainingen per week kunnen leiden. We zijn inmiddels
Ameland.
in gesprek met een jonge kandidaat en zodra het weer
kan is het de bedoeling dat hij bij een training keer komt kennismaken en sfeerproeven.
Mocht je echter iemand weten die mogelijk ook geschikt is en interesse heeft, neem dan
contact op met bestuurslid Meine Groefsema.
Op deze plek willen we tot slot heel graag onze grote waardering naar Bert Kamstra
uitspreken, die tussen beide lockdowns bijna alle trainingen op geweldige wijze heeft
verzorgd. Bert, bedankt!

Problemen met lichtmasten op sportpark
Zoals je ook in de media hebt kunnen lezen zijn er door de gemeente Groningen
problemen geconstateerd met de veiligheid van de lichtmasten op de verschillende
sportparken. Ook op ons sportpark Corpus den Hoorn zijn tekortkomingen aan het
licht gekomen. In een enkel geval was er sprake van acute risico’s, die zijn verholpen. De
gemeente werkt nu hard aan het oplossen van alle problemen, maar dat kan nog een
paar maanden duren. In verband met de veiligheid mag er daarom tot nader orde niet
op de velden worden getraind bij windkracht 6 en hoger. Mocht deze beperking er nog
steeds zijn als wij weer mogen en kunnen trainen, dan raden we je aan op ‘winderige
dagen’ aan zelf onze sociale media in de gaten te houden.
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Rob de Groot overleden
Op 7 juli is Rob de Groot overleden. Rob was in de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw een actief lid van onze vereniging. Hij bezocht regelmatig de clubavonden
en was ook als commissielid in verschillende functies actief. Zo zat hij van 1982 tot 1989
in de redactiecommissie van ons clubblad De Aftrap. Als scheidsrechter reikte hij tot de
tweede/derde klasse. Ook was hij jarenlang grensrechter op het befaamde eurovoetbaltoernooi.
Na zijn scheidsrechtersloopbaan vertolkte hij samen met zijn vrouw Aukje de rol van
gastheer en gastvrouw op wedstrijddagen van de jeugdopleiding van FC Groningen. Dat
deden ze maar liefst 25 jaar, tot 2017. Ze stonden bekend om hun warme ontvangst van
tegenstanders en arbitrage.
We wensen Aukje en de verdere familie sterkte met dit grote verlies. En we koesteren de
herinneringen.

Op de foto Aukje
en Rob (foto: FC
Groningen).

Geef lief en leed door
Soms gebeuren er bijzondere dingen in het leven van onze leden. Mooie gebeurtenissen zoals geboortes en huwelijken, maar helaas ook minder leuke dingen als blessures
en ziekte. Wij proberen er voor alle leden te zijn, zeker als het even tegen zit. Soms met
een kleine attentie, een andere keer met een telefoontje of bezoekje. Maar we weten
niet altijd meteen als er iets aan de hand is. Geef het vooral aan het bestuur door! En blijf
vooral gezond, zeker in deze tijd!
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Pascal Souhuwat kandidaat-bestuurslid
In november heeft Pascal Souhuwat positief gereageerd op de vraag of hij wellicht
wil toetreden tot het bestuur. Inmiddels heeft hij de eerste (online) vergaderingen
meegemaakt. Hij gaat zich onder andere met de communicatie en de ledenadministratie
bezighouden. Zo is het de bedoeling om straks ter vervanging van dit blad regelmatig
een moderne digitale nieuwsbrief uit te brengen. Pascal stelt zich onderstaand aan ons
voor. Pascal, welkom en veel succes!
De communicatietaken en ledenadministratie neemt Pascal over van Marcel Bellinga, die
medio april 2021 zoals bekend stopt. Op gebied van social media heeft overigens Marije
Deuring sinds deze zomer al het initiatief van Marcel overgenomen. Zij zal dit blijven
doen, in samenspraak met Pascal en anderen. Eerder werd al duidelijk dat Jan-Willem
Bouw Marcel opvolgt als secretaris en dat ook Marco, Meine en Marc taken van hem
overnemen.
Pascal zal op de jaarvergadering in 2021 formeel worden voorgedragen voor
benoeming. En daarmee is de opvolging van Jannes, Robert en Marcel op een goede
manier en met jonge, enthousiaste leden gerealiseerd.

Pascal Souhuwat
Even voorstellen: Pascal Souhuwat
Mijn naam is Pascal Souhuwat, 39 jaren jong en met mijn gezin woonachtig in
Eelderwolde. In het dagelijks leven werk ik voor de grootste autoverhuurder van
Nederland, Euromobil. In mijn functie als projectmanager ben ik onder andere
verantwoordelijk voor de (online) marketing en communicatie.
Ik ben sinds 2011 scheidsrechter en fluit momenteel op zaterdag in groep E. In
2015 ben ik lid geworden van onze scheidsrechtersvereniging en na mijn actieve
voetbalcarrière woon ik frequenter de clubactiviteiten bij. Meer dan ooit wordt er,
inclusief en wellicht dankzij de VAR, gesproken over de arbitrage in het voetbal.
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Met topscheidsrechters zowel nationaal als internationaal staat de Nederlandse
arbitrage er goed op en neemt de belangstelling en bewondering voor 'de man (en
steeds vaker vrouw) in het zwart' toe.
De COVS en in het bijzonder onze vereniging ondersteunt (assistent) scheidsrechters
van alle niveaus bij het uitoefenen van hun hobby. We zijn er voor de ervaren
arbiters, maar willen ook onze (toekomstige) jeugdige leden op een passende en
moderne wijze ondersteunen. Het vernieuwde en verjongde bestuur heeft mij met
hun ambities geënthousiasmeerd om mee te denken en werken aan de toekomst
van onze vereniging. Ik kijk uit naar een mooie en gezellige tijd, waarin ik graag een
bijdrage aan de modernisering en groei van onze vereniging wil leveren.
Groet Pascal

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

Jochem Kamphuis en zijn Sophie op 3 november opnieuw papa en mama zijn
geworden?
op die dag namelijk Sjors Evert is geboren, broertje van Tycho?
Jan-Willem Bouw ‘niet geknipt en geschoren’ lijkt te zijn voor een baan als
meester op een basisschool?
hij ook niet geschikt is voor een baan op de ijsbaan?
hij namelijk een beetje een koukleum is?
hij daarom maar secretaris gaat worden?
Henk de Wit vroeger voetbalde bij de dames van Seastrum?
Freek Vandeursen zich liet testen door de Heerenveen-dames?
Jannes Mulder verhuisd is naar Hoogezand?
hij kort na de verhuizing ten val kwam en zijn heup brak?
hij na een operatie en revalidatie inmiddels thuis verder revalideert?
wij ons erelid veel sterkte en een spoedig herstel wensen?
Siemen Mulder voorlopig geblesseerd is?
we hem ook een snel en goed herstel wensen?
Paul Lips een niet nader te noemen secretaris met Messi vergeleek?
die reageerde met de opmerking dat hij wel meer loopt dan de Argentijnse
vedette?
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Doe ook mee met de online spelregelquiz
Als vervolg op de eerder dit jaar gehouden online wedstrijd organiseert
COVS Nederland momenteel opnieuw een spelregelwedstrijd via internet.
De quiz wordt in 10 rondes 2-wekelijks gehouden en wordt op de COVS-site
www.covs.nl op dinsdag opengesteld. De maandag daarop wordt de quiz
gesloten. De antwoorden en standen worden op vrijdag op de COVS-site
gezet, waarna op dinsdag weer een nieuwe cyclus start. Een prima manier
om je spelregelkennis te testen en bij te houden, gewoon vanuit huis!
Na de winterstop hervat de quiz op dinsdag 12 januari met ronde 5.
Hiermee wordt de laatste ronde dan op donderdag 1 april afgesloten. De
COVS hoopt hiermee alle COVS-leden een extra mogelijkheid te bieden om
toch nog iets met voetbal (spelregels) te doen. Voor de drie beste
deelnemers en voor de vereniging met de beste totaalscores worden prijzen
beschikbaar gesteld. Doe dus ook mee op www.covs.nl.
Uiteraard kun je op www.covsgroningen.nl elke vrijdag een nieuwe spelregelvraag van
de week vinden. Met dank aan Klaas Smith. Doe ook mee!

Veel respons onderzoek Mulier Instituut
Geen enkele wedstrijd kan zonder een arbitragekorps. (Assistent-) scheidsrechters,
coaches, waarnemers en rapporteurs zijn een belangrijk onderdeel voor het organiseren
van wedstrijden op alle niveaus. Het zijn (bijna) allemaal vrijwilligers, die wekelijks op
en rondom de sportvelden (binnen en buiten) te vinden zijn en zich net als sporters en
coaches bewust zijn waar het om gaat in de sport: samen plezier beleven.
Helaas gebeurt het geregeld dat scheidsrechters zelf doelwit worden van onsportief
of ongewenst gedrag. Het is daarom ook belangrijk om een veilig sportklimaat voor
(assistent-)scheidsrechters, coaches, waarnemers en rapporteurs te realiseren. Het
Mulier Instituut monitort voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
de stand van zaken van het veilige sportklimaat in Nederland. Dit is ook een belangrijk
onderwerp in het Nationale Sportakkoord. In het Nationaal Sportakkoord wordt binnen
het thema ‘positieve sportcultuur’ gestreefd wordt naar het organiseren van een veilige,
eerlijke en zorgeloze sportervaring voor iedereen.
Het Mulier Instituut wilde ook ervaringen van het arbitragekorps in kaart brengen.
Het vroeg daarom COVS Nederland als overkoepelende organisatie van alle
scheidsrechtersverenigingen in Nederland of zij onder hun leden een vragenlijst wilden
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verspreiden. Omdat het creëren van een veilige sportomgeving voor de arbitrage een
belangrijk thema is voor de COVS, werd hier aan meegewerkt. Je hebt hierover als het
goed is een mail gekregen. Het onderzoek is inmiddels afgesloten en veel COVS-leden
hebben meegedaan. We houden je waar mogelijk op de hoogte van de uitkomsten.

Bericht vanuit de lief-en-leed-pot van de trainingsgroep:
Fijne feestdagen
Trainingsdeelnemers en andere belangstellenden,
Hopelijk kunnen we in 2021 onze activiteiten weer oppakken en alsnog het jaarlijkse
etentje organiseren. Voor nu hele fijne feestdagen, tot in het nieuwe jaar!
Hartelijke groet,
Roel Bellinga en Bert Kamstra (‘lief-en-leed-pot’)

Over de lief-een-leed-pot:
De trainingsgroep kent sinds jaar en dag een lief-en-leed-pot. Deze is bedoeld om
een kleine attentie te sturen bij bijvoorbeeld een langdurige blessure, geboortes,
een trouwerij en dergelijke. 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.
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Corona zet ook streep door Sportweekend Ameland
Het coronavirus zet helaas ook een streep door ons jaarlijkse technisch weekend
op Ameland. Voor het eerst in 23 jaar gaan we in januari dus niet naar het mooie
waddeneiland. Door het coronavirus kunnen we het weekend niet in de sfeer
organiseren die we graag zien. Marco en Simona van Hotel Ameland vinden het net als
ons erg jammer, maar begrijpen het uiteraard ook. We komen in januari 2022 graag weer
naar Ameland!
Om toch nog een beetje sfeer te proeven op deze twee pagina’s een collage van 22 jaar
Sportweekend Ameland!
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2020 begon zo normaal….
We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar voordat we vanaf half maart
in Nederland te maken kregen met het coronavirus verliep ons verenigingsjaar 2020
eigenlijk heel normaal Met volop activiteiten. Zo was er een geslaagde nieuwjaarsinstuif,
werd er lekker getraind, verliep Sportweekend Ameland gesmeerd en werd weer een
nuttige reanimatietraining verzorgd. Bovendien werd Henk Krans in het zonnetje gezet
omdat hij 50 jaar scheidsrechter was (en is). Op deze plek een kleine terugblik op het
begin van 2020. Zodat we niet vergeten hoe het was. En hoe het straks hopelijk snel
weer is… Fijne feestdagen! Let een beetje op jezelf en tot in 2021!
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Biertje in de ene hand, vrouw Annie
aan de andere: het nieuwe normaal?
Column door Principaul
Er zijn twee soorten mensen, grofweg dan hè, en de één krijgt in het leven
heel wat meer geweld te verduren dan een ander. Ik zal een hint geven: het
begin met een ‘s’ en het rijmt op ‘opperrechter en straatvechter’.
Ja, ik vond het ook gek toen ik las dat na 2012 (van Nieuwenhuizen),
scheidsrechters nog steeds net zo vaak slachtoffer van geweld en intimidatie
zijn als daarvoor. En dat is eigenlijk alleen wat we beweren tegen de KNVB,
wat écht wordt gemeld op de enquêtes. Ik denk eigenlijk dat het nog veel
vaker is, want op de vraag ‘Voelt u zich weleens geïntimideerd?’ zullen
veel mannen geneigd zijn om te antwoorden: ‘Ik? Ga toch weg joh, ik?’, om
redenen van gezichtsbehoud.
Mijn ervaring is in ieder geval conform deze statistiek, ik vermoed vanwege
mijn neus en studentikoze accentje. Niet vanwege mijn fluit-kwaliteiten, want
ik ben namelijk de beste scheidsrechter ter wereld. Gek genoeg voelt echter
nooit iemand de aandrang om mij een flinke mep te verkopen. Ergens wel
jammer, met mijn wraakzuchtige karakter hoop ik nog eens één en ander
recht te kunnen zetten voor al het onrecht dat ons wordt aangedaan. Enfin, de
gelegenheid heeft zich tot nu toe nooit voorgedaan, gelukkig maar, want het
is niet alsof ik een onverwoestbare killer ben. Helemaal niet vergeleken met
de gemiddelde, getatoeëerde voetbalsupporter.
Voor Covid-19 trof ik het. Fluiten in de regio Amersfoort, waar de plaatselijke
woonwagenvereniging was uitgelopen om eens flink te gaan rellen onder
het genot van een pilsje en het nummer: ‘Liever te dik in de kist, dan weer
een feestje gemist’. Ironisch. Gelukkig zie je dat soort dingen vaak aankomen:
dus bij de eerste de beste overtreding die ik miste had ik mijn testament al
bijna geschreven. Wat er echter gebeurde was voorbij al mijn ervaringen. Een
oudere man, laten we hem Jan noemen, kwam een meter in het veld staan en
schreeuwde: ‘Jij dikke hondelul, met je jodenneus! Let nou eens op joh!’.
Het beeld was compleet, omdat naast hem Annie lekker stond te genieten
van het zonnetje. Zoon Jayden gezellig met een patatje-met tussen ze in. Ik
wilde nog terugschreeuwen: ‘Het is hondeNlul, meneer!’, maar ach. Het beeld
was ook veel te feestelijk, dat zou alleen maar het moment verpest hebben.
Slecht voorbeeld doet slecht volgen, wie weet gaat Jayden straks net
zo tekeer als pa. Ik geef dat in ieder geval een grotere kans dan dat
voetbalsupporters met geweld en intimidatie stoppen.
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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
Felix Nordhauzen
Martin Schipper
Truus Visser

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

De 50 €uro-club is een initiatief van de commerciële commissie, met als doel het financieel
ondersteunen van de vereniging. Leden betalen jaarlijks vijftig euro.
Interesse? 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.
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Bezint eer ge begint

Ben voor het midden. Niet voor extreem, zowel rechts als links. Hoop
nog wel enkele jaren mee te bewegen met de spelers over het veld. Het
gaat om het eerlijke verhaal. Lijsttrekker en de corona bestrijden gaat
naar menselijke maatstaven niet goed samen. Waarom? Zijn vrouw heeft
tegen hem gezegd: je snijdt zelfs het vlees niet aan op de rustdag. Het
gezin is allang niet meer het enige symbool voor de hoeksteen van de
samenleving. Elke relatievorm is prima zolang als je je maar geborgen voelt
in een veilige omgeving.
Zelf heb ik moeite met het woord top voor een beroep. Het lijkt mij niet
verstandig als ik onlangs de wedstrijd Rijeka-AZ zou hebben gefloten. De
aangestelde top-scheidsrechter is na de C-jeugd vele malen gepromoveerd.
De rode kaart bij gevaarlijk spel zal echter ongetwijfeld geseponeerd
worden. Verkeerde interpretatie. Gekwalificeerde scheidsrechter, maar top?
Wat is het verschil tussen een viroloog en top-viroloog? Ziet de laatste
meer virussen? So what, het virus kenmerkt zich juist door een snelle
vermenigvuldiging. Kwestie van tijd. Binnen een jaar zijn sommige
virologen beroemder geworden dan Diego. Een top-chirurg hoeft mij
straks niet te opereren. Liever een chirurg die uitgerust aan mij sleutelt na
een Mamma- of Pappadag.
Laten wij nou eens stoppen met een WC voor transgenders. Gewoon een
universele toiletpot voor plassers, piemels en alles wat daartussen hangt.
Met de mogelijkheid om hurkend je boodschap doen. En drempelloos voor
de gehandicapte medemens.
En spreek niet van een verloren generatie. Patat zonder mayonaise is geen
ramp. Even niet chillen, minder jointjes, pak de fiets i.p.v. de scooter die
overal in de stad verkeerd staat geparkeerd.
Mijn vader liet voor zijn 4 zoontjes alleen sterretjes toe bij de jaarwisseling.
De bom op Nagasaki had hem tot bezinning gebracht.
Denk niet Zwart Wit. Geniet van de regenboog met al zijn kleurenpracht.
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Mijn kerstboom heeft al veel naalden laten vallen. Toch staat de stam nog
recht. En er hangen vooral vele mooie herinneringen in. Met het gegeven
dat ik misschien niet voor die ene overtreding had moeten fluiten.
De hamvraag wordt nu: hoe ziet uw Kerststal eruit?
Kiest u voor 1 huishouden?

Of zullen wij ons hart volgen?

Vergeet u dan niet de herders? Zijn zij geen familie van elkaar? En wonen
de 3 wijzen uit het Oosten niet samen in een gedeeld appartement?
Wat te doen als er 8 mensen zijn uit 6 huishoudens? Je zou de 3 wijzen
pas op 6 januari kunnen toevoegen en de herders op 5 januari naar huis
sturen. Uitgaande van een eerlijke volkstelling in Betlehem laat een briefje
invullen met naam, adres, aankomst- en vertrektijden. Haal water uit de
put om van te voren je handen te wassen. Markeer duidelijk de afstanden
en geef het eenrichtingsverkeer aan met de os en de ezel. Vergeet niet
de beveiliging voor de ingang. Een nuttige schone taak voor de engel.
Misschien maken wij na dit besmettelijke jaar een nieuw troostvol begin:
Bezint eer ge begint
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