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De Aftrap is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging 
Groningen en Omstreken en verschijnt viermaal per jaar in een 
oplage van 450 stuks per keer. 

Zie voor verdere gegevens het colofon op pagina 2.

De Aftrap

In deze Aftrap onder andere: 
voetbalteam doet mee aan NK zaal (7), Roelof Luinge 40 jaar actief (12), aandacht 
voor respect bij startbijeenkomst BSlim (16), KNVB wil meer vrouwelijke refs (17), 
oud-leden Alt en Poelstra overleden (18), leden weer actief bij Danacup (20), 
dubbele ronde Johan Roeders spelregelkampioenschap (25) en het laatste nieuws 
van de bestuurstafel (33).

w w w.covsgroningen.nl

Spelerspas
Het nieuwe seizoen is volop bezig. En dus zijn ook enkele maatregelen in het kader 
van respect ingegaan. Een prima zaak, want alles wat kan bijdragen aan een veiliger 
sportklimaat en meer respect en fair play, juichen wij van harte toe! Over de maatregelen 
elders in dit blad en op www.covsgroningen.nl meer.

Eén van die maatregelen is het visueel controleren van de spelerspas. Daarover is veel 
discussie. Moet je dat niet juist in de B-categorie doen en niet in de A-categorie? Moet 
je het op het veld doen? Is het niet weer een taak voor de scheids? Op onze site lieten 
via een stem op de stelling veel mensen hun mening weten. 44% denkt dat het niet 
bijdraagt aan respect. Misschien waar, maar zijn het niet vaak ongerechtigde spelers die 
voor ellende zorgen? Remember Almere! Gelukkig ziet 56% het belang dus wel. 

Nu nog even rekening houden met wat praktische bezwaren, zoals het moment waarop 
en de plek. Dat kan toch prima iets verder voor de wedstrijd in de kleedkamer? Want zeg 
nou eerlijk, in de natte en koude maanden wil iedereen toch meteen met de wedstrijd 
beginnen….? Respect voor de spieren zullen we maar zeggen.

Respect ook voor de Groninger studenten van Forward, want zij waren afgelopen 
seizoen de sportiefste vereniging van Noord-Nederland. Three cheers voor Forward!
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covsgroningen). Of ga naar onze site: www.covsgroningen.nl!
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Verenigingskalender 2013-2014

Maandag 11 november  Seniorensoos,14.00 – 16.00 uur (GRC)
Maandag 18 november Grote clubavond met Jochem Kamphuis en 
   Richard Brondijk, 20.00 uur (GRC-clubhuis)
Maandag  09 december Seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)
Donderdag 19 december Laatste training 2013, 19.45 uur 
Zaterdag 21 december Jaarafsluiting 2013, 19.00 uur (GRC)
Zaterdag 04 januari Nieuwjaarsinstuif, 15.30- 17.30 uur (GRC)
Vij-za-zo 10-12 januari Sporthuis Winsum sportweekend Ameland 
Dinsdag 14 januari Eerste training 2014, 20.00 uur
Zaterdag 18 januari NK zaalvoetbal voor COVS-teams (Noord)
Maandag 03 februari Reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)
Maandag 04 maart Jaarvergadering, 20.00 uur (GRC)
Zaterdag 14 juni NK veldvoetbal voor COVS-teams

Trainingen elke dinsdag en donderdag 
De trainingen zijn iedere dinsdag en donderdag op kunstgras, sportpark Corpus den Hoorn. 
Op dinsdag trainen we van 20.00 – 21.15 uur en op donderdag van 19.45 – 20.45 uur. Trainers in 
2013-2014 zijn Roel Bellinga, Bert Kamstra en Henk Steenhuis. Het GRC-clubhuis is hierbij onze 
uitvalsbasis. In de maanden juli en augustus wordt er alleen op donderdagavond getraind, de 
maand juni is geen training.
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Jochem en Richard sprekers grote clubavond op 
18 november in GRC-clubhuis

Maandag 18 november zullen onze eigen toppers Jochem Kamphuis en Richard Brondijk 
de grote clubavond verzorgen. In het GRC-clubhuis zullen Jochem en Richard stilstaan 
bij hun eigen loopbaan en ervaringen én het specifiek hebben over de samenwerking 
tussen scheidsrechter en assistent. Ook zullen ze uitgebreid vertellen over de CORE 
opleiding voor talentvolle (assistent-) scheidsrechters van de Europese voetbalbond 
UEFA. Lees er meer over op pagina 5.

Ameland, here we come again….

Voor de zestiende keer gaan we in januari 
naar Ameland voor een intensief, leerzaam en 
ongetwijfeld gezellig technisch weekeinde. 
Enkele tientallen leden schreven zich al in. 
Ga jij ook mee? Lees alles over het weekeinde
op pagina 8 en 9. 

Nieuwe faciliteit: masseur/fysiotherapeut op 
trainingsavonden

Een al langer bestaand idee is concreet gemaakt: vanaf eind oktober zal elke 
donderdagavond een masseur/fysiotherapeut aanwezig zijn voor, tijdens en na de 
training. Het betreft vooralsnog een proef van een aantal maanden. Lees alles over deze 
nieuwe faciliteit voor leden op pagina 11. 

Studenten Forward sportiefst van hele district

Voor het eerst sinds de herintroductie van de fair play prijs heeft een vereniging uit de 
stad Groningen gewonnen. De studenten van Forward bleken meteen het sportiefst van 
het gehele district. Three cheers! Lees alles over de fair play prijs en de complete top-10 op 
pagina 10. 

Leden aan het trainen op Ameland in januari 2013.
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Activiteiten gepland: van seniorensoos tot NK veld

In de agenda op pagina 2 en op www.covsgroningen.nl  kun je een overzicht vinden 
van alle verenigingsactiviteiten van dit seizoen. Bovendien besteden we er elders in dit 
blad meer aandacht aan. Noteer ze in je agenda! We hopen je namelijk te begroeten op 
of bij de trainingen, tijdens de jaarafsluiting en nieuwjaarsinstuif, bij de jaarvergadering 
en mogelijk als deelnemer aan de voetbaltoernooien, het technisch weekeinde en de 
reanimatietraining. Keuze genoeg, dus tot snel?!

Danny Makkelie te gast bij Veendam en Oost Groningen

Internationaal voetbalscheidsrechter Danny Makkelie is maandag 11 november 
aanstaande wederom te gast in Oude Pekela, op een gezamenlijke clubavond van 
COVS Veendam en COVS Oost Groningen. Ook leden van onze vereniging zijn van harte 
welkom in dorpshuis De Snikke aan de Raadhuislaan 47 in Oude Pekela. De avond begint 
om 19.30 uur. 

Danny zal vertellen over zijn eigen (internationale) ervaringen en ook stilstaan bij de 
introductie van het hawkeye-systeem. Danny floot onlangs de allereerste wedstrijd in 
Nederland waarbij met dat systeem aan doellijnbewaking werd gedaan. 

In april 2012 was Danny nog onze gast in Groningen en verzorgde hij een zeer boeiend, 
leerzaam en eerlijk betoog. Een echte aanrader dus!

Danny in actie tijdens zijn lezing in 
Groningen, op 2 april 2012.
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Jochem & Richard 18 november centraal op grote clubavond

De afgelopen jaren mochten we tal van bekende scheidsrechters als spreker in 
Groningen begroeten. Denk aan Kevin Blom, Björn Kuipers, Ben Haverkort en in een 
iets verder verleden Roelof Luinge en Mario van der Ende. Vorig jaar was de beurt aan 
Danny Makkelie en in het najaar aan het duo Bas Nijhuis & Coen Droste. Op maandag 18 
november opnieuw een duo, maar dit keer hebben we de toppers van dichterbij gehaald: 
onze eigen scheidsrechter betaald voetbal Jochem Kamphuis en assistent-scheidsrechter 
betaald voetbal Richard Brondijk zullen dan namelijk de avond verzorgen! Kom allen op 
18 november naar het GRC-clubhuis voor een ongetwijfeld boeiende avond!

Samenwerking scheidsrechter en assistent
Jochem en Richard zullen stilstaan bij hun eigen loopbaan en ervaringen, en het specifiek 
hebben over de samenwerking tussen scheidsrechter en assistent. Interessant dus voor 
niet alleen scheidsrechters, maar ook voor ons groeiende legertje van vaste assistenten!

 Richard Brondijk

CORE
Daarnaast zullen onze twee prominente leden uitgebreid vertellen over de CORE 
opleiding van de Europese voetbalbond UEFA. CORE staat voor Centre of Refereeing 
Excellence. Het is een ontwikkeltraject voor de potentiële internationale scheidsrechters 
voor de toekomst. Sinds drie jaar hebben zo’n driehonderd scheidsrechters en 
assistenten uit heel Europa het programma gevolgd, onder wie Jochem en Richard. In 
de CORE is onder andere aandacht voor de werkwijze bij internationale wedstrijden, 
overtredingen en wangedrag, samenwerking, fitheid en levensstijl. Ook de Engelse taal 
kan onderdeel zijn. Kijk voor meer informatie ook op onze site.

Fair play prijs voor Forward
Tijdens de grote clubavond zullen we de fair play prijs 2012-2013 uitreiken aan de 
studenten van Forward. Dat zal op Forwardiaanse wijze gebeuren. Zie voor meer 
informatie over de fair play prijs verder pagina 10 van dit blad.
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Programma
Het volledige programma 18 november is als volgt:
19.30 uur ontvangst
20.00 uur opening door voorzitter Robert van Dorst
20.05 uur het technisch weekeinde Ameland
20.10 uur uitreiking fair play prijs 2012-2013
20.15 uur Jochem Kamphuis & Richard Brondijk
21.00 uur pauze
21.15 uur vervolg Jochem & Richard
21.55 uur afsluiting door voorzitter Robert van Dorst
22.00 uur Einde programma en start derde helft.

Komen dus op 18 november, vanaf 19.30 uur in het 
GRC-clubhuis. Tot dan! 

Jochem Kamphuis

Jochem in actie

Jochem Kamphuis start met ArbitrageWorkshop

Onze eigen topper Jochem Kamphuis heeft afgelopen zomer arbitrageworkshop.nl
gelanceerd. Een platform voor verenigingen en bedrijven om een programma 
rondom het thema arbitrage te kunnen organiseren. Hij wil meer inzicht bieden in de 
arbitrage en bijdragen aan een grotere spelregelkennis. Met arbitrageworkshop.nl wil 
Jochem het begrip voor de voetbalarbitrage vergroten en daarmee het imago van 
het vak van voetbalscheidsrechter verder verbeteren. Hiertoe heeft Jochem een 
aantal workshops ontwikkeld. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op 
www.arbitrageworkshop.nl. Jochem, veel succes met dit mooie initiatief!
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REF United op zaterdag 18 januari ook actief tijdens NK zaal

Het verhaal van onze voetballende leden, die zichzelf enthousiast REF United hebben 
genoemd, krijgt zaterdag 18 januari 2014 een vervolg. Namens district Noord mogen we 
namelijk deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap zaalvoetbal voor COVS-teams. 
Het succes van de bereikte halve finales en het plezier tijdens het NK veld afgelopen zomer 
smaken naar meer, dus we zijn benieuwd hoe ver onze jongens ditmaal kunnen komen…

Dicht bij huis
We hoeven er niet ver voor te reizen en verwachten eigenlijk ook heel veel supporters… 
Het NK wordt namelijk in ons eigen district gehouden. De organisatie is in handen van 
COVS Drachten. De speellocatie is nog niet zeker (mogelijk Leek). Wij hebben Drachten 
toegezegd hen bij de organisatie waar nodig te willen ondersteunen, dus mocht je 
gevraagd worden iets te doen, zeg dan geen nee.

Selectie
Wat het voetbalteam betreft willen we plezier en prestatie proberen te combineren. 
In eerste instantie komen de jongens die aan het NK veld hebben meegedaan in 
aanmerking voor selectie. Zij krijgen allen een mail met de vraag of ze mee willen 
doen. Alle belangstellende leden worden vervolgens uitgenodigd voor twee of drie 
oefensessies in een sporthal ergens in de stad, waarna ‘de keuzecommissie’ (een trainer, 
leider en iemand vanuit het bestuur) een groep van ongeveer negen spelers (en enkele 
reserves) zal samenstellen. Aanwezigheid bij de oefensessies is daarvoor dus van belang! 
We vragen begrip voor het feit dat er slechts negen mee kunnen doen…

En na al dat oefenen en selecteren is het gaan voor de titel, dus we zeggen alvast: 
Forza REF United!

Tijdens het NK veld in juni 
2013 werd met heel veel 
plezier een vierde plaats 
veroverd
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Ameland maakt zich op voor zestiende Sporthuis Winsum 
Sportweekend van Groninger scheidsrechters

Het was ooit een – misplaatste – krantenkop: ‘Ameland haalt opgelucht adem, Groninger 
scheidsrechters weer naar huis’.  In werkelijkheid zien ze ons op het mooie waddeneiland 
al jaren graag komen. Zo ook van 10-12 januari 2014, als de zestiende editie van het 
Sporthuis Winsum Sportweekeinde Ameland wordt gehouden. Aanmelden is nog steeds 
mogelijk, maar doe het wel snel op www.covsgroningen.nl. 

Sportief programma
De organisatie van het zestiende weekeinde is in handen van Marc van der Haak, Marcel 
Boekholt en Henk Steenhuis. Ze hebben een leuk programma samengesteld, met 
diverse trainingen (strand, duinen, bos), een pittige mountainbiketocht, een leerzame 
spelregelkwis en verder volop mogelijkheid om plezier te maken en te ontspannen. 
Zo zijn de beide avonden in tegenstelling 
tot vorig jaar vrijgehouden. Wel wordt er op 
vrijdagavond voor de liefhebbers nog een 
pubkwis georganiseerd. 

Huiskamer
Hotel Ameland zal drie dagen fungeren als 
onze huiskamer en daarnaast zorgen voor 
een prima verblijf en ongetwijfeld voedzame 
en gezellige maaltijden. Deelname kost 175 
euro per jaar en het is nog steeds mogelijk de 
resterende maanden tot het weekeinde hiervoor te sparen.

Het programma
Het volledige programma voor het zestiende sportweekend is als volgt:

Vrijdag 10 januari 2014
07.30 uur – aanwezig op vertreklocatie voor koffie en broodje (GRC)
08.00 uur – vertrek vanuit Corpus den Hoorn met touringcar
09.30 uur – vertrektijd van de boot naar Ameland
10.45 uur – praatje in Hotel Ameland door Marc van der Haak
10.55 uur – koffie/thee en een sandwich met aansluitend kamerindeling 
11.30 uur – gezamenlijke training voor iedereen die kan trainen (± 1,5 uur)
11.30 uur – wandeling voor iedereen die niet kan trainen (± 1,5 uur)
14.00 uur – spelregeluitleg / spelregelwijzigingen, door Klaas en Nanko

Trainen op Ameland: 
op het strand… 
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14.45 uur - pauze
15.30 uur - sport- en spelregelquiz deel 1 (met dagwinnaar), beeldvragen
16.00 uur – uitrusten, klaverjassen, kortom even pauze!!!!
18.30 uur – fantastisch pastabuffet

Zaterdag 11 januari 2014
08.00 uur – trainen (circa één uur)
08.00 uur - wandeling Nesserbos voor degenen die niet kunnen trainen 
09.30 uur – ontbijt en bespreking dag 2 door Marc van der Haak
10.45 uur  - sport- en spelregelquiz deel 2 (met dagwinnaar)
12.30 uur – strand-, bos- of duintraining (circa één uur)
12.30 uur – met de mountainbike over het eiland, o.l.v. Janco van Os 
12.30 uur – wandeling naar het dorp voor degene die niet kan trainen 
13.30 uur – vrije middag (alleen mountainbiketocht is later terug)
17.30 uur - gezamenlijke borrel in de lobby/bar van Hotel Ameland
18.30 uur – stamppotbuffet

Zondag 12 januari 2014
08.30 uur – naar het ontbijt en hoor de belevenissen van Theo Kok
09.30 uur – laatste 40 vragen (deel 3) van de sport- en spelregelquiz
11.00 uur – gezamenlijke wandeling of een lichte training (circa één uur)
13.00 uur – gezamenlijke fietstocht naar Ballum, restaurant De Boerderij
14.00 uur – in Ballum de uitslag van de sportkwis 
16.00 uur – terug in het hotel en uitkwartieren
16.30 uur – Nederlands buffet
18.30 uur – de terugreis met bus, boot en bus

…. en door de duinen. 

Schrijf je nu in!
Kortom, alle ingrediënten voor een intensief, leerzaam en gezellig weekeinde zijn 
aanwezig. Inmiddels zijn er al enkele tientallen aanmeldingen. Ga jij ook mee? Surf snel 
naar www.covsgroningen.nl voor het volledige programma en schrijf je in. Ameland, we 
komen eraan!
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Fair play prijs naar studenten: Three cheers voor Forward

Voor het eerst sinds de herinvoering van onze jaarlijkse fair play prijs( in 2000) is een 
voetbalvereniging uit de stad Groningen de sportiefste club. De Groninger Studenten 
Amateur Voetbal Vereniging (GSAVV) Forward bleek ook meteen de sportiefste club van 
het gehele district. Om in hun eigen woorden te spreken: three cheers voor Forward!

De elf in 2012-2013 in competitieverband uitkomende teams van Forward scoorden geen 
strafpunten en daarmee bleven ze Peize en Holwierde in de ranking voor. Zoals wellicht 
bekend wordt er in het hele district aan de hand van hetzelfde systeem berekend welke 
vereniging het sportiefst is. Strafzaken, uit de competitie nemen van teams et cetera 
leveren strafpunten op. In het systeem wordt rekening gehouden met de grootte van de 
vereniging. Met het uitreiken van de fair play prijs wil onze vereniging aandacht vragen 
voor sportiviteit en sportief gedrag stimuleren en belonen. Uiteraard snappen we dat 
clubs liever kampioen worden, maar we vinden de prijs wel van belang.

Forward is de oudste studenten voetbal vereniging van Nederland. Forward is in 1903 
opgericht als een subvereniging van het Groninger Studenten Corps Vindicat Atque Polit 
en telt 270 leden en 700 reünisten. Forward heeft 12 teams, allemaal op zondag spelend. 
Zie ook www.gsavvforward.nl.

De top-10 over het seizoen 2012-2013 ziet er als volgt uit:
01. GSAVV Forward
02. Peize
03. Holwierde
04. FC Lewenborg
05. Eenrum
06. Zevenhuizen
07. Noordpool UFC
08. OZW
09. ’t Zandt
10. Potetos

Appingedam, Oosterhoek en Groningen eindigden helemaal onderaan en hebben dus 
nog iets te doen…. We zullen de fair play prijs met een Forwardiaans tintje uitreiken op 
onze clubavond van 18 november. Op www.covsgroningen.nl staat de complete uitslag. 
Forward, van harte!
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Nieuwe faciliteit voor leden: elke donderdag 
sportmasseur beschikbaar

Uit het COVS-ledenonderzoek uit 2011 bleek dat leden erg tevreden waren, maar 
graag op sportmedisch gebied meer faciliteiten wilden. Eind 2012 konden we in dat 
kader de samenwerking op sportmedisch gebied met fysiosportief Groningen al 
melden, in aanvulling daarop is vanaf eind oktober een wekelijkse beschikbaarheid van 
sportmasseur Peter Sulmann gerealiseerd. We denken hiermee een prima extra faciliteit 
voor alle leden te hebben gerealiseerd!

Sportmasseur nieuwe service
Sinds donderdag 24 oktober jongstleden is elke donderdagavond vanaf circa een uur voor 
tot een uur na de training Peter Sulmann aanwezig en beschikbaar voor sportmassage. 
Peter is tevens fysiotherapeut in opleiding (derdejaars) en kan daarom bij eventuele pijntjes 
of lichte blessures meteen van dienst zijn. Waar nodig en wenselijk zal Peter je doorsturen 
(dat wil zeggen adviseren) naar een arts of fysiotherapeut voor verdere behandeling. Mocht 
dat het geval zijn, dan brengen we graag onze samenwerking met fysiosportief onder de 
aandacht. Zoals je wellicht weet kun je als lid van onze vereniging gratis gebruik maken van 
het blessurespreekuur. Kijk op www.covsgroningen.nl voor de mogelijkheden. 

Hoe werkt het?
Wil je gebruik maken van de diensten van onze masseur, kom naar het clubhuis en spreek 
Peter aan. Hij helpt je graag! Voor een behandeling hoef je als lid van de vereniging niets te 
betalen (geen eigen bijdrage). Die kosten zijn voor de vereniging. In eerste instantie gaan 
we tot 1 maart 2014 kijken of er daadwerkelijk voldoende behoefte is aan een wekelijks 
aanwezige sportmasseur en of de gekozen werkwijze voldoet. Op basis van de ervaringen 
kijken we hoe we een en ander na 1 maart invullen. Het zou 
ook kunnen zijn dat we na 1 maart per behandeling wel een 
bescheiden eigen bijdrage vragen, maar dat weten we nog niet.

Over Peter Sulmann
Peter Sulmann is bijna 25 jaar en woont en studeert 
(derdejaars fysiotherapie) in Groningen. Hij wil zich graag 
verder ontwikkelen in de sport en heeft vorig jaar enige tijd 
als inval-verzorger gewerkt voor Drachtster Boys. Hij heeft zelf 
een achtergrond in de karatesport en loopt graag hard. Hij is 
passief een voetballiefhebber en het valt hem daarbij op dat 
scheidsrechters tijdens een wedstrijd grote afstanden af moeten 
leggen. Peter Sulmann
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Roelof Luinge voor even umpire

Roelof Luinge was afgelopen augustus precies veertig jaar actief als scheidsrechter. In 
1973 floot hij Hoogkerk 5 – Gruno 5, naar later bleek het begin van een lange en mooie 
loopbaan. Na 848 duels in het betaalde voetbal keerde Roelof in 2010 terug in het 
amateurvoetbal, waar hij sinds dit seizoen vrijwillig een stapje terug heeft gedaan. Roelof, 
van harte met dit bijzondere jubileum!

Ondanks zijn ruime ervaring maakte Roelof afgelopen zomer toch iets bijzonders mee. 
Hij debuteerde namelijk als umpire bij een tenniswedstrijd. En niet zomaar één. Op 
uitnodiging van de jubilerende tennisvereniging GLTB fungeerde hij als umpire bij een 
duel tussen Haarhuis/Eltingh en Sluiter/Siemerink. Volgens onze correspondent werd 
Luinge flink op de proef gesteld. Maar hij had de spelregels goed doorgenomen en dat 
bleek ook nodig. Bij iedere twijfel probeerden de tennissers hem uit, maar Roelof gaf 
geen kick en leidde de wedstrijd met strakke hand… Zie de foto’s van fotograaf René 
Keijzer.
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Naam: Bryan Huizinga

Leeftijd: 16

Woonplaats: Groningen

Burgerlijke staat: Nederlands
 
Beroep: student

Favoriete stad: Groningen

Vakantieland: Spanje

Beste boek, cd en/of film: Pirates of the Caraïben

Favoriete website: facebook

Andere hobby's: hardlopen en zwemmen

Scheidsrechter vanaf: 2012

Eigen voetbalverleden: geen 

Scheidsrechter geworden omdat: ik het leidinggeven interessant vind 

Scheidsrechtersloopbaan tot nu toe: ik ben 1 oktober 16 geworden en sta dus op het 
punt van beginnen
 

In de schijnwerpers…

In deze rubriek zetten we elke keer een lid van onze 
vereniging kort in de schijnwerpers. Zo leren we 
iedereen ook eens op een andere manier kennen.
Ook in deze rubriek? Mail ons:
covsgroningen@gmail.com
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Voorbeeld als scheidsrechter: Bjorn Kuipers en Jochem Kamphuis

Wedstrijdvoorbereiding: altijd even kijken welke plaats de teams staan

Waar moet de COVS/Scheidsrechtersvereniging mee aan de slag?: 
Het is voor mij allemaal prima geregeld en ik ben ze daarom nu al heel dankbaar

Wat wil je verder nog kwijt?: collega`s geniet van deze prachtige hobby!

Spelregelwijzigingen en bewaarnummer op 
covsgroningen.nl

Hoewel er dit seizoen weinig spelregelwijzigingen waren, is het wel goed om regelmatig 
de spelregels te bestuderen. Lees dus de handleiding en toelichting zo nu en dan 
en oefen regelmatig. Uiteraard faciliteren we je hierbij graag. Onder de menuknop 
spelregels op www.covsgroningen.nl kun je onder andere de handleiding vinden, het 
bewaarnummer van de KNVB en een reeks artikelen. En natuurlijk kun je elke vrijdag een 
nieuwe spelregelvraag van de week op de site maken. Met grote dank aan onze eigen 
Klaas Smith. Doe er je voordeel mee!

Volg ons op twitter en facebook

Wil je altijd snel op de hoogte zijn van het laatste verenigingsnieuws? Check dan niet 
alleen regelmatig www.covsgroningen.nl, maar volg ons ook op twitter
(@COVSGroningen) en like onze pagina op facebook
 (www.facebook.com/covsgroningen). 

Bryan helemaal rechts op de foto, met links 
van hem Richard en Jantinus Meints.
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Jaarafsluiting 21 december met buffet, klaverjassen, 
sjoelen en darts

Het is inmiddels goed gebruik het verenigingsjaar af te sluiten met een gezellige avond 
in het GRC-clubhuis. Zaterdag 21 december is het weer zover. Dan kan er vanaf 19.00 
uur worden aangeschoven aan een lopend buffet en kan er bovendien worden gekaart, 
gesjoeld en gedart. Rond 23.00 uur zullen we de avond afsluiten.

Deelname koste vijf euro per persoon, dus daarvoor hoef je het niet te laten… Mogen we 
je de 21e december verwachten? Stuur dan een mailtje naar covsgroningen@gmail.com. 
Laat even weten of je wilt klaverjassen, sjoelen of darten én of je alleen komt of met je 
partner. Graag tot 21 december!

Speech, snert en gezelligheid 
als start van 2014

Even traditioneel als de Jaarafsluiting is de start van het nieuwe kalenderjaar met een 
informele nieuwjaarsinstuif in het GRC-clubhuis. Deze wordt zaterdag 4 januari van 15.30 
– 17.30 uur gehouden. Voor de liefhebbers wordt er een kop Hollandse snert geserveerd, 
compleet met roggenbrood met spek. Er is een korte nieuwjaarsspeech van de voorzitter 
en verder worden er ongetwijfeld veel wensen gedaan… Noteer alvast de datum!

De jaarafsluiting in 2012 
verliep in ongedwongen sfeer.
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Vereniging verzorgt bijdrage respect voor project BSlim

Respect en Fair Play, dat was het thema van de kick-off van een nieuw BSlim seizoen en 
bestuurslid Marc van der Haak was uitgenodigd hier aan mee te werken. BSlim is een 
initiatief van de gemeente Groningen, ondersteund door de Huis voor de Sport, MJD en 
enkele  onderwijsinstellingen. BSlim is een sportief leefstijlproject in aandachtswijken 
in Groningen en richt zich op jongeren tussen de 4 en de 12 jaar en VMBO-jongeren tot 
15 jaar. Het doel is om jongeren een breed en laagdrempelig sportaanbod te bieden, 
jongeren meer te laten bewegen en middels samenwerking met sportverenigingen 
jongeren te binden aan een sport.

Paralellen scheidsrechter en sportbegeleider
11 september was er op het Alfa College bij Kardinge de kick-off. Nadat het een en ander 
verteld was over de geboekte resultaten, mocht Marc van wal steken. Voor een zaal vol 
met sportprofessionals, vertegenwoordigers van de gemeente Groningen en het Huis 
voor de Sport Groningen. Zij werden actief bij de presentatie betrokken. Er werd onder 
andere gesproken over respect, omgang met mensen en het hebben van de leiding en 
een voorbeeldfunctie. Het doel van de presentatie was de sportprofessionals bewust te 
laten worden van hun rol als sportbegeleiders en welke paralellen er lopen met het vak 
van scheidsrechter.

Interactief
De leuke filmpjes van South Park en De Vliegende Panters waren een duidelijke 
toevoeging en boden een sterk contrast van hoe je je dient op te stellen als 
sportbegeleider/scheidsrechter, aldus de aanwezige sportconsulent van Huis voor de 
Sport Groningen. Het was echter niet de bedoeling dat de zaal rustig achterover kon 
leunen en vermakelijke filmpjes ging kijken, nee de aanwezigen moesten aan de bak om 
samen de presentatie invulling te geven. De sportprofessionals van BSlim treffen elkaar 
namelijk niet op regelmatige basis en dus was dit een ideaal moment om alle ervaringen, 
meningen en inzichten met elkaar te delen. 

Krijgen van respect
Met behulp van stellingen werd er gezocht naar wat respect eigenlijk is en hoe de 
sportprofessionals dit nu verwachten te krijgen van de kinderen. Daarbij werd er onder 
andere gediscussieerd over de omgang met de doelgroep, het stellen van gedragsregels 
en het naleven hiervan. Juist omdat er geen regelmatige contactmomenten zijn 
tussen de mensen van BSlim, is er ook gesproken over moeilijke situaties en wie je kan 
helpen wanneer je er niet uitkomt. Al deze ervaringen, tips en ideeën zijn die avond 
genoteerd op een groot bord en worden in samenwerking met Egbert Bakker (Huis 
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voor de Sport Groningen) en Marc van der Haak verder verwerkt in een document voor de 
sportprofessionals van BSlim.

Vervolg?
Ter afsluiting volgde een boeiende video over Australische rugbyscheidsrechters, 
hun voorbeeldfunctie in de sport en de wijze waarop de media beelden gebruikt bij 
sportuitzendingen. Aan het einde van de avond kan geconcludeerd worden dat de 
samenwerking tussen Huis voor de Sport Groningen en onze scheidsrechtersvereniging 
kwalitatief en constructief sterk is, en er in de toekomst wellicht nog vaker contact gezocht 
zal worden om mensen een kijkje in de scheidsrechterswereld te bieden.

Marc van der Haak

Marja en Marije op zoek naar meer vrouwelijke scheidsrechters

De afgelopen weken is de KNVB gestart met een charme offensief om meer vrouwen 
te enthousiasmeren voor het vak van scheidsrechter. Nadat Sander Over (oud-lid) een 
afstudeeronderzoek heeft gedaan, is men begonnen met een wervingscampagne. 

Eén van de onderdelen van de campagne was een kick-off voor vrouwelijke scheidsrechters, 
die werd gehouden op donderdag 26 september jongstleden bij Drachtster Boys. Tijdens 
deze avond kwamen zo’n 35 vrouwen bijeen om te brainstormen hoe we meer vrouwelijke 
scheidsrechters kunnen krijgen. Twee van onze leden, Marja Adema en Marije Deuring, waren 
hier als KNVB-scheidsrechters ook bij aanwezig. Marja Adema gaf een korte presentatie over 
haar ervaringen als scheidsrechter en hoe zij ooit in het vak gerold is. Later op de avond werd 
er een forum gevormd, waar Marije Deuring deel aan nam, naast een volleybalscheidsrechter, 
voetballer en clubscheidsrechter. Aan de hand van 
verschillende stellingen werd het een interactieve 
avond, waarbij de KNVB de eerste stap heeft gezet 
naar meer vrouwelijke arbiters binnen het corps.

Ook de media pikte de campagne op. Zo was omrop 
Fryslân de grens overgestoken om rondom onze 
trainingsavond Marja en Marije te interviewen en 
mochten beide dames samen met Anita Hadders 
ook bij radio Noord hun verhaal doen. TV Drenthe tot 
slot volgde Marije rondom een wedstrijd. Prima promotie 
allemaal, goed gedaan dames!

Marja, Marije en Anita (vlnr) in 
de studio van radio Noord.
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In memoriam: Herman, Koos, Jan en Annie

Na het verschijnen van de vorige uitgave van De Aftrap hebben we afscheid moeten 
nemen van een aantal dierbare voetbalvrienden. Via onze site hebben we er al eerder bij 
stilgestaan. Het gaat om onze donateur Jan van Klinken, onze oud-leden Koos Poelstra 
en Herman Alt én om Annie de Goede, echtgenote van ons lid Age. Op deze pagina’s 
herdenken we hen kort. Dat ze mogen rusten in vrede.

Jan van Klinken
Op 29 juni is Jan van Klinken overleden. Jan was al enige tijd ziek. 

Jan van Klinken was een echte scheidsrechtersvriend. Als actief scheidsrechter bereikte 
hij de top van het amateurvoetbal en ook na zijn afscheid bleef hij betrokken. Zo was hij 
de scheidsrechtersbegeleider bij thuiswedstrijden van FC Emmen en zorgde hij jarenlang 
samen met Ate Nijdam op voortreffelijke wijze voor de begeleiding van de arbitrage bij 
Eurovoetbal. Ook voor de COVS en KNVB had hij grote verdiensten. Hij was tot het laatst 
actief als rapporteur, lid van de districtscommissie scheidsrechterszaken en enkele andere 
commissies. Jan was lid van COVS Zuidoost Drenthe (sinds kort HZO Drenthe), maar was 
als donateur ook bij onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken betrokken.

Jan stond alom bekend als een warme en innemende persoonlijkheid, een hele aardige 
man. Die altijd pal voor de scheidsrechter stond. De scheidsrechterswereld verliest in hem 
een hele grote vriend. 

Herman Alt
Op 10 juli jongstleden is oud-lid Herman Alt overleden. Hij is 88 jaar geworden. 

Herman Alt was ruim 49 jaar lid van onze vereniging. Hij werd lid op 1 januari 1961 
en bleef dat tot juni 2010, toen zijn familie hem in verband met zijn gezondheid 
(alzheimer) uitschreef. In de 49 jaar dat hij lid was van onze vereniging, was hij een 
trouw bezoeker van diverse verenigingsactiviteiten en een kritisch en betrokken lid. 
Herman vervulde diverse functies. Zo was hij onder andere actief in de redactiecommisie, 
ontspanningscommissie en de toto/lottocommissie. Van 1982 tot 1989 was hij bovendien 
bestuurslid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. In totaal maakte 
hij ruim twaalf jaar deel uit van het kader van onze club. In 1989 werd hij benoemd tot 
lid van verdienste. Herman vierde het 75-jarig bestaan van onze vereniging in 2008 nog 
mee, hoewel zijn gezondheid hem toen al steeds meer in de steek liet.
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Koos Poelstra
Op 23 september is ons oud-lid Koos Poelstra overleden. Zijn gezondheid liet al enkele 
jaren te wensen over. 

Koos Poelstra was werkzaam in het onderwijs en zeer actief in de voetbalsport. Tot op 
het laatst was hij onder andere gastheer bij voetbalvereniging Gorecht. Al in de jaren 
zeventig begon hij als scheidsrechter, een functie die hij jarenlang op verschillende 
niveaus zou vervullen. In 1973 promoveerde hij vanuit de toenmalige afdeling Groningen 
naar de ‘grote KNVB’. Koos was gedurende een reeks van jaren lid van onze vereniging, 
in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Van 1976 – 1981 was hij bovendien 
bestuurslid. In 1980 maakte hij deel uit van de allereerste redactiecommissie van het toen 
net in het leven geroepen clubblad De Aftrap. Na twee jaar nam hij in 1981 afscheid van 
de redactie.  Koos was al langere tijd geen lid meer van onze vereniging.

Annie de Goede
Op 13 september is Annie de Goede – Groenewoud overleden. Ze was al 56 jaar de steun 
en toeverlaat van ons lid van verdienste Age de Goede. Annie kampte al enkele jaren met 
een teruglopende gezondheid.

We mochten Annie vaak begroeten bij diverse verenigingsactiviteiten, zoals de paas- en 
kerstsoos. Tijdens de afscheidsplechtigheid werd mooi duidelijk hoe belangrijk ze was 
voor Age en dochter Cornelia en schoonzoon en kleinkinderen. Op de kaart stond het 
volgende:
Mijn vrouw blijft mijn vrouw,
mijn moeder blijft mijn moeder,
onze oma blijft onze oma,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar plots is er die dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, 
maar in je ogen blinkt toch die traan.

Marcel Bellinga, secretaris
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Groninger scheidsrechters doen ervaring op bij Dana Cup

Voor de derde keer op rij ging eind juli een groep Groningse scheidsrechters naar 
Denemarken. Marije Deuring, Sam Dröge, Wouter Horst, Mels Klabbers en Robert de Wit 
waren actief op de Dana Cup in Hjörring in Denemarken, een van de grootste en meest 
internationale jeugdtoernooien ter wereld. Marc van der Haak moest helaas last minute 
nog afzeggen in verband met zijn studie.

Warm
Net als afgelopen jaren waren de weergoden de Dana Cup bijzonder goedgezind. 
Temperaturen overdag boven de 25 graden, geen drup regen gedurende de week en af 
en toe een verfrissend briesje. Ideale omstandigheden dus voor een paar daagjes strand 
voorafgaand aan het toernooi, en hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt.

Mels in actie Wouter (links) en Robert voor de 
finale meisjes onder 17

Na de referee instruction, groepsfoto en optocht door de stad ter opening van het 
toernooi op maandag, begonnen op dinsdag de eerste wedstrijden. Voor sommigen 
betekende dit een dag met alleen maar Noorse teams, anderen hadden meer geluk en 
hadden teams uit de Verenigde Arabische Emiraten, de Filipijnen of Brazilië op het veld 
staan. Ook de woensdag stond nog volledig in het teken van alle poulewedstrijden.

Communicatie 
De donderdag werd zoals gewoonlijk de gezelligste dag van het toernooi, omdat er 
dan vrijwel de hele dag in neutrale trio's wordt gewerkt. Een garantie voor veel humor 
en grappen tussen de wedstrijden door. Voor de Nederlanders betekende dit dat we 
Nederlandstalige trio's mochten vormen voor de wedstrijden. Bijkomend voordeel hierbij 
was de communicatie onderling; geen enkele speler of coach op het toernooi verstond 
Nederlands, dus konden we makkelijk over het veld roepen voor overleg of andere 
opmerkingen naar elkaar, om samen de wedstrijd tot een goed einde te brengen.
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Goede reputatie 
Vrijdag is vaak de spannendste en belangrijkste 
dag van het toernooi. Het is namelijk de dag 
van alle kwartfinales en halve finales. Dat we 
als relatief kleine groep scheidsrechters (slechts 
15 van de 239 zijn Nederlands!) er erg goed 
opstaan bij de organisatie, bleek wel uit het 
feit dat we met twee Nederlandse trio's beide 
halve finales bij de hoogste leeftijdscategorie 
mochten leiden (jongens onder 19). Een grote 
eer! Ook hadden we diverse kwart- en halve 
finales in andere leeftijdscategorieën.
 
De Nederlandse reputatie bleek ook uit de aanstellingen voor de finales. Net als vorig jaar, 
mochten we ook dit jaar twee finales leiden. Robert de Wit had samen met Wouter Horst en 
de uit West-II afkomstige Danny Kaijen de leiding over de finale van meisjes onder de 17 op 
vrijdagavond, terwijl donateur Niels Zeeman op zaterdag de jongens onder 16 floot, met 
behulp van twee assistenten uit West-II.

Cultuurverschillen
Na het afscheidsfeest op vrijdagavond en de laatste finales op zaterdag, was het toernooi 
voor 2013 definitief ten einde. Door de hitte en droogte een erg zware en slopende week, 
maar ook een week waar met goede herinneringen op kan worden teruggekeken. Ook 
voor het fluiten zijn we weer een ervaring rijker. De omgang met twee totaal verschillende 
culturen op het veld vraagt altijd weer een groot aanpassingsvermogen van de 
scheidsrechter. Na nog een nachtje goed slapen, kon dan op zondagochtend de thuisreis 
van zo'n 800 kilometer weer worden ingezet.

Sportief verloop 
Tot slot nog een positieve opmerking over de sportiviteit van de teams. Vorig jaar hebben 
we als Nederlanders helaas twee vervelende incidenten meegemaakt, als gevolg van de 
emotionele en agressieve reacties van twee Zuid-Amerikaanse teams. Dit jaar was daar echter 
totaal geen sprake van, het toernooi is dit jaar opvallend sportief verlopen. Minder gele en 
rode kaarten, geen gestaakte wedstrijden onder de Nederlandse scheidsrechters en zelfs 
Braziliaanse spelers die na afloop met tranen in hun ogen de Nederlandse arbitrage stonden 
te knuffelen als dank voor de goede leiding. Een welverdiend compliment voor de teams dit 
jaar! Laten we hopen dat editie 2014 komend jaar weer net zo'n succes zal gaan worden.

Sam Dröge

De Groningse inbreng, met v.l.n.r. Sam, 
Wouter, Marije, Mels en Robert
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Nieuwe leden

We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Martina Hazenberg, Lutjegast
Derk Hofman, Sappemeer
Remco Hamstra, Bedum
Ralph Krijgsheld, Bedum
Gjalt van Duinen, Appingedam

Uitgeschreven als lid

Peter Hut, Zuidlaren (gestopt)
Gert-Jan Bakker, Hardegarijp (wordt donateur)
Jan Groenewoud, Groningen
Meine Groefsema, Zevenhuizen (gestopt)

Nieuwe donateurs

We verwelkomen graag de volgende nieuwe 
donateurs:
Gert-Jan Bakker, Hardegarijp
Chiel-Jan Veen, Groningen

Wist u dat….?

… Klaas Smith eind augustus met zijn wielerploeg TFC Winsum 4e is geworden bij 
het NK voor tourfietsers?

… Robert van Dorst vol ontzag over de Mont Ventoux sprak?
… hij zei: ‘ik ben er met de auto tegenop gereden, poeh…’?
… Marc van der Haak onlangs zijn eindscriptie met een mooi cijfer beloond zag?
… Theo Beijert en zijn vrouw onlangs de trotse ouders zijn geworden van zoon 

Milay?
… wij hen daar uiteraard van harte mee feliciteren?
… wij met gemak een hele rubriek zouden kunnen vullen alleen over Paul Lips?
… wij dit niet zullen doen omdat hij best aardig is?

Paul Lips 
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De trainingen hebben alleen in 
juni stilgelegen, waarna in de 
maanden juli en augustus door een 
zeer grote groep van gemiddeld 
ruim twintig deelnemers per 
keer werd deelgenomen aan de 
zomertrainingen. De zomertrainingen 
op kunstgras blijken dus voor het 
tweede achtereenvolgende jaar zeer in de smaak te vallen! Dank aan de trainers en onze 
barmannen Alex en Robert voor de inzet.

Trainingen volop bezig, 
ook dit jaar 
lief-en-leed-pot

Inmiddels zijn ook de trainingen op de dinsdagavond weer gestart. Nieuw is dat de 
trainingen iets langer duren. Op dinsdag wordt er getraind van 20.00 – 21.15 uur, terwijl 
op donderdag om 19.45 uur wordt gestart. Donderdag loopt de training tot 20.45 uur, 



24

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 33, nummer 3            (september/oktober 2013)

met de mogelijkheid van een kleine uitloop van tien minuten. Beide avonden wordt er 
op kunstgras getraind. De trainers dit seizoen zijn Henk Steenhuis, Bert Kamstra en Roel 
Bellinga.

Lief en leed
Met de hervatting van de reguliere trainingen is ook de lief-en-leed-pot weer gestart. 
Trainende leden kunnen hier elke week een bedrag naar keuze (een eurootje per keer, 
of eens in de zoveel tijd een paar euro) inleggen. Per seizoen is het totaal in te leggen 
bedrag 25 euro. Het mag uiteraard ook in één keer. Betalen kan bij Bert Kamstra of Roel 
Bellinga. Uit de lief-en-leed-pot worden attenties betaald voor langdurig geblesseerden 
of bij bijvoorbeeld trouwen of geboorte. Bovendien 
ontvang je tweemaal per jaar (kerst en pasen) een 
aardigheidje en wordt rond kerst en de laatste 
training een hapje en drankje aangeboden. Jij doet 
toch ook mee?

Bert en Roel willen iedereen vragen regelmatig een 
bedrag in te leggen en niet allemaal tot het einde 
van het seizoen te wachten, dus laat weten dat je 
meedoet en leg in die euro’s….

Op deze pagina’s nog even een terugblik in beeld 
op de zeer geslaagde zomertrainingen. Met dank 
aan fotograaf Ger Rijskamp.



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 33, nummer 3           (september/oktober 2013)

25

Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014

Het seizoen 2013-2014 is in volle gang. De eerste ronde van het Johan Roeders 
spelregelkampioenschap zit er inmiddels ook weer op. Het aantal inzendingen was 
redelijk. 28 deelnemers onder onze leden en donateurs en 21 personen uit den lande. 
Spoor je collega-scheidsrechter aan om ook mee te doen.

Slechts 25% van de deelnemers had alle vragen goed beantwoord. Maar ook hier 
geldt: meedoen is belangrijker dan winnen. Je kunt je kennis van de spelregels er door 
bijhouden c.q. vergroten. De goede antwoorden van ronde 1 waren: 1-D, 2-C, 3-B, 4-D en 
5-A. De toelichting op de antwoorden kun je vinden op www.covsgroningen.nl. Na loting 
is als maandwinnaar Marije Deuring uit Buinen/Groningen uit de bus gekomen. Marije, 
proficiat en leg de winnaar van het vorig jaar het vuur na aan de schenen. 

Op onze site overigens ook de tekst van de wijziging van de spelregels!

Onderstaand en op de volgende pagina’s een dubbele vragenronde. Succes!

Ronde 2 (september 2013)

1. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht 
doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de 
scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?
a. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer 
b. Overnemen van de strafschop en een waarschuwing voor de nemer door het tonen 

van de gele kaart
c. Doelpunt 
d. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer 

2. Een verdediger wil een bal wegkoppen, maar hij doet dat niet, omdat een 
aanvaller “los” roept. De verdediger was van mening, dat de doelverdediger dit 
riep. Wat moet de scheidsrechter doen?
a. Directe vrije schop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor de 

speler van de aanvallende partij
b. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij; de overtreder van het speelveld 

verwijderen door het tonen van de rode kaart
c. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de overtreding
d. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de overtreding + 

een waarschuwing voor de overtreder door het tonen van de gele kaart.
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3. Tijdens het spel wisselen een veldspeler en de doelverdediger van plaats, met 
de daarbij behorende kledingwisseling, zonder de scheidsrechter te waarschuwen. 
Hoe moet deze bij voorkeur handelen als hij, terwijl het spel voortgaat, die 
wisseling bemerkt?
a.   Hij laat doorspelen nu hij heeft geconstateerd dat er een andere doelverdediger is
b.   Hij fluit af, toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een
 scheidsrechtersbal
c.   Hij laat eerst doorspelen tot de volgende spelonderbreking en toont beide spelers 

een gele kaart
d.   Hij fluit af, toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een indirecte 

vrije schop.  

4. Een speler loopt kwaad het veld uit, zonder zich af te melden. De aanvoerder 
meldt de speler af bij de scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De 
scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler geen 
overtreding heeft begaan, waarvoor verwijdering noodzakelijk was. Handelt de 
scheidsrechter hier juist als het een wedstrijd betreft in de A-categorie?
a.   De scheidsrechter handelde juist, omdat de betrokken speler zich niet had afgemeld 

bij de scheidsrechter
b.   De scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is 

toegestaan
c.   De scheidsrechter handelde juist, indien het maximum aantal wisselspelers is 
 gebruikt van het betreffende team
d.   De scheidsrechter handelde volledig juist.  

5. In de rust wisselt team A een speler. Dit wordt volgens de regels aan de 
scheidsrechter gemeld. Als de ploegen klaar staan voor de aftrap, beledigt de 
wisselspeler van A, die dus net het veld ingekomen is, de scheidsrechter. Hij wordt 
weggestuurd door het tonen van de rode kaart. Mag de wisselspeler worden 
vervangen als ploeg A nog niet alle wisselspelers heeft verbruikt?
a.  Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd, niet bij het begin van de tweede 

helft
b.  Dat zou wel mogen als de belediging buiten het veld had plaatsgevonden; in deze 

situatie niet
c.  Dat mag; het spel is nog niet hervat; de wissel is nog niet onherroepelijk
d.  Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld of geraakt.
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We gaan meteen door met de vragen van ronde 3 (oktober 2013):

1. Een speler die behandeld is aan een blessure wacht aan de zijlijn op toestemming 
om het speelveld te betreden. Vanaf deze plek achter de zijlijn spuwt hij naar een 
tegenstander die binnen het speelveld loopt. Wat beslist de scheidsrechter als hij 
hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een 
 scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak
b. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte 

vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld
c. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije 

schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld
d. Hij toont de spuwende speler een gele kaart en hervat het spel met een 
 scheidsrechtersbal op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.

2. Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld tegen 
een verzorger, die zonder toestemming binnen het speelveld komt. Hoe zal het spel 
hervat worden, nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken?
a. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de 
 overtreding
b. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was 

toen het spel werd onderbroken
c. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats van de 
 overtreding
d. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was 

toen het spel werd onderbroken.
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3. Een indirecte vrije schop ter hoogte van het strafschoppunt, te nemen door de 
aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd, dat een aanvaller de bal even met de voet 
aanraakt. De bal beweegt niet en blijft op zijn plaats liggen. Een tweede aanvaller 
schiet de bal vervolgens op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal 
rechtstreeks in het doel wordt geschoten?
a.   Overnemen
b.   Doelschop
c.   Indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij wegens onbehoorlijk gedrag
d.   Indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij wegens onbehoorlijk gedrag en 

toont de nemer een gele kaart  

4. Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat 
deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de 
scheidsrechter?
a.      Indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal
b.   Strafschop
c.  Doelschop overnemen
d.   Doorspelen. 

5. Een veldspeler neemt de doelschop. Van buiten het strafschopgebied komt de bal 
bij hem terug, omdat de scheidsrechter de bal raakte. De speler speelt de bal nu met 
de hand. Wat moet de scheidsrechter doen?
a.   Doelschop overnemen
b.   Indirecte vrije schop voor de tegenpartij
c. Strafschop voor de tegenpartij
d.   Scheidsrechtersbal, daar waar de scheidsrechter de bal raakte. 

Antwoorden kan via de site, per mail naar klaassmithuq@gmail.com of per post naar 
K.Smith, Hoofdstraat 1, 9988 RS Usquert. Graag voor 30 november.

Klaas Smith
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Jantinus Meints neemt afscheid van voetbalvelden

Met de feestelijke wedstrijd FC Grootegast – 
Tuvalu nam ons gewaardeerde lid van verdienste 
Jantinus Meints 31 augustus jongstleden 
afscheid als scheidsrechter. Een noodgedwongen 
afscheid, omdat Jantinus teveel fysieke klachten 
had. De wedstrijd was een passend slot van een 
prachtige loopbaan, die leidde naar de top van de 
amateurs, een lange loopbaan als (internationaal) 
assistent-scheidsrechter betaald voetbal en na 
een terugkeer naar de amateurs tot groep 2. 

Zijn laatste wedstrijd was tevens de opening van het nieuwe 
kunstgras in zijn eigen woonplaats. Jantinus werd geassisteerd 
door zijn zoon Richard en door Bryan Huizinga. Jantinus, van harte 
met een geweldige loopbaan!

Minne, bedankt…

Tijdens de seizoensopeningen van de KNVB konden de aanwezige 
scheidsrechters afscheid nemen van Minne Modderman, die 
dit najaar het stokje als voorzitter van de districtscommissie 
scheidsrechterszaken overdraagt aan Jan Hooge. Eind november volgt zijn definitieve 
afscheid. We hebben Minne in de loop der jaren leren kennen als een bevlogen, 
daadkrachtige, harde en duidelijke bestuurder! Met oog voor de mens achter de 
scheidsrechter. Onze vereniging heeft altijd uitstekend met hem kunnen samenwerken. 
Minne, vanaf deze plek alvast onze dank!

Jantinus

Richard en Jantinus

Minne Modderman, hier rechts op de foto 
naast Henk Krans en Robert van Dorst, 
was een graag geziene gast op onze 
jaarvergadering
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Ook scheidsrechtersvereniging aangesloten bij 
FC Groningen convenant

Sinds dit seizoen is onze vereniging aangesloten bij het amateurconvenant van FC 
Groningen. De themabijeenkomst van het amateurconvenant was 23 september 
jongstleden een groot succes. Zo’n 130 bestuursleden van diverse convenantpartners 
waren aanwezig bij deze interactieve avond. In de inleidende speech door Robert Klaver, 
commercieel directeur van FC Groningen,  werd  het feit dat nu ook de scheidsrechters 
aangesloten zijn nog even benadrukt.

Maatschappelijk betrokken
Manager maatschappelijke projecten Mick Duzink ging uitgebreid in op de Make-A-Wish 
Competitie. Dit houdt in dat amateurclubs geld in kunnen zamelen voor de stichting 
Make-A-Wish Nederland. De amateurclub die het meeste geld inzamelt, mag een 
wedstrijd tegen FC Groningen spelen. FC Groningen gaf hierbij aan iedere deelname 
te steunen door een deelnamepakket beschikbaar te stellen. Op die manier wordt het 
inzamelen van geld een stuk gemakkelijker voor de vereniging. 

Social media 
Tijdens de avond kwam ook Jan Hovenkamp namens VV Actief aan het woord over social 
media binnen deze club uit Eelde. Hij vertelde  trots over de succesvolle initiatieven die 
de club onderneemt op bijvoorbeeld twitter. Sponsoren worden gekoppeld aan tweets 
van de club om hiermee naamsbekendheid te genereren en er werd zelfs al gebruik 
gemaakt van instagram, een programma waarmee foto’s eenvoudig bewerkt kunnen 
worden om vervolgens gedeeld te kunnen worden via facebook en/of twitter. 

Kennisdeling 
De tweede helft van de bijeenkomst stond in het teken van kennis delen.  Er werden 
zeven kennistafels gecreëerd begeleid door  gesprekleiders van FC Groningen of van 
de amateurclubs. Voorbeelden van alle voetbalclubs werden gedeeld aan die tafels en 
dat leidde tot interessante discussies.  Tijdens de borrel na afloop werden discussies nog 
volop voortgezet.
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Seizoengids
Het eerste exemplaar van de seizoengids ‘Trots op het Noorden’ werd uitgereikt aan 
David Woortman (vice-voorzitter van KNVB district Noord).  Als oud bestuurslid van  
convenantpartner v.v. SGV haalde hij in 2012 met die club nog 12.500 euro op voor 
stichting Make-A-Wish Nederland. Voor iedere aanwezige vereniging lag er na afloop van 
de geslaagde bijeenkomst een stapel seizoengidsen klaar, die natuurlijk zo weer verder 
verspreid (moeten) worden. Ook onze vereniging wordt in de gids op een eigen pagina 
gepresenteerd. Al met al een interessante avond!

Evert IJspeert 

Actieplan ‘tegen geweld, voor sportiviteit’ volop van kracht

Het actieplan van de KNVB ‘tegen geweld, voor sportiviteit’ is met ingang van dit seizoen 
volop van kracht. Maatregelen zoals de controle van de spelerspassen, de tijdstraf bij 
een gele kaart in de B-categorie, een zwaardere strafmaat bij geweld, de ingestelde 
meldpunten en de publicatie van uitspraken op gebied van excessen (via www.knvb.nl/
tuchtuitsprakenav) zijn inmiddels ingevoerd. Een goede zaak denken wij. Er moest wat 
gebeuren na de dramatische gebeurtenissen in Almere in december 2012, en dat heeft 
de KNVB goed opgepakt.

Gedrag en cultuur
Tuurlijk blijven er best zaken te wensen over. Maar gedrag en cultuur verander je niet 
zomaar. Nog steeds gaat er veel mis rond de velden. Is er weinig respect voor zelfs 
eigen verenigingsscheidsrechters, worden arbiters bij lagere teams vaak niet fatsoenlijk 
ontvangen, gedragen trainers en leiders zich alsof de wereldcup op het spel staat, staan 
spelers elkaar naar het leven et cetera. Respect is iets wat niet alleen met maatregelen af 
te dwingen is, maar waaraan eerst en bovenal clubs hard zouden moeten werken!
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Daling aantal excessen
Toch zien we een daling van het aantal excessen en dat is zeer hoopvol. In het seizoen 
2012-2013 daalde het aantal excessen op de Nederlandse voetbalvelden met vijftien 
procent ten opzichte van het seizoen ervoor. Op een totaal van 752.395 wedstrijden 
werden 412 serieuze excessen geregistreerd. En daarvan waren er maar elf in ons 
Noordelijke district.

Op de goede weg
Wij denken dat de KNVB met het actieplan op de goede weg is, maar dat er tegelijkertijd 
nog genoeg werk aan de winkel is om samen met de voetbalverenigingen te blijven 
werken aan respect en fair play. En met betrekking tot de genomen maatregelen hebben 
we ook voldoende concrete suggesties, te weten:
- Registreer alle gele kaarten weer, naast de ingevoerde tijdstraf
- Doe de controle van de spelerspassen niet op het veld, maar in de kleedkamers kort 

voor de wedstrijd
- Voer het spelregelbewijs in voor alle voetballers vanaf de B-junioren

Wij zullen bij KNVB, clubs, spelers en scheidsrechters het belang van respect en fair play 
blijven benadrukken. We zijn op de goede weg!

Meer info op site
Op www.covsgroningen.nl kun je het actieplan van de KNVB, veel gestelde vragen + 
antwoorden, een handleiding m.b.t. de spelerspas, meer informatie over de tijdstraf én 
onze visie vinden. Ook meer over de uitkomsten van enkele onderzoeken, waaronder 
dat van het actualiteitenprogramma Een Vandaag, waaruit blijkt dat scheidsrechters de 
tijdstraf een goede maatregel vinden, maar dat ze ook graag de registratie van de kaarten 
terug zouden willen. Kijk op onze site.

En iedereen moet weten: zonder respect geen voetbal!  



Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken  -  Jaargang 33, nummer 3           (september/oktober 2013)

33

Van de bestuurstafel

Het seizoen is in volle gang en dus het verenigingsleven ook. De trainingen worden 
uitstekend bezocht, met momenteel op donderdag niet zelden rond de dertig 
deelnemers. Op de dinsdag blijft het wat achter, maar zien we wel een stijgende 
lijn. Ondertussen hebben we de faciliteiten voor leden uitgebreid met de wekelijkse 
aanwezigheid (op de donderdagavond) van sportmasseur Peter Sulmann, zie ook elders 
in dit blad. Een mooie aanvulling op het dienstenpakket voor onze leden, zo vinden wij.

18 november grote clubavond
Naast de trainingen zijn ook de diverse andere activiteiten vastgesteld, zoals de 
jaarafsluiting in december, de nieuwjaarsinstuif en het technisch weekeinde Ameland in 
januari, de reanimatietraining in februari, de jaarvergadering in maart en onze mogelijke 
deelname aan de COVS-voetbaltoernooien in januari (zaal) en juni (veld). En niet te 
vergeten de grote clubavond op maandag 18 november in het GRC-clubhuis. Dan zullen 
Jochem Kamphuis en Richard Brondijk onder andere stilstaan bij de samenwerking 
tussen scheidsrechter en assistent. Kom je ook? Ook niet-leden zijn deze avond van harte 
welkom, dus neem ze gerust mee!

Ontwikkelingen in COVS-land
Na wat aanvankelijke scepsis zijn diverse Noordelijke COVS-verenigingen momenteel 
toch in gesprek over vormen van samenwerking en fusie. Daar waar relevant, zal ook 
onze vereniging eventuele gesprekken niet uit de weg gaan. De groepen Veendam en 
Oost Groningen zijn momenteel in gesprek, Sneek en Leeuwarden gaan mogelijk samen 
en vorig jaar al fuseerden Zuidoost Drenthe en De Hondsrug. Er zijn nu nog 11 COVS-
verenigingen in ons district en wij verwachten dat er uiteindelijk 6-8 groepen zullen 
overblijven. Een goede ontwikkeling, omdat er dan grotere verenigingen ontstaan met 
meer slagkracht voor de scheidsrechter. En daar gaat het tenslotte allemaal om!

Toekomst sportpark
Er is nog steeds onduidelijkheid over de nabije toekomst van het sportpark. Zoals 
bekend wil FC Groningen ook met de eerste selectie ‘onze kant’ op komen en dat gaat 
gepaard met de nodige aanpassingen en verbeteringen op het sportpark. De gemeente 
en Gronitas zijn het echter nog niet eens over een verplaatsing van onze buurman en 
daarop is nu het wachten. Wij hopen dat gemeente en Gronitas er op een goede manier 
uitkomen en dat de komst van de FC doorgaat. Bovendien is snelle duidelijkheid voor alle 
partijen wenselijk. Via onze site zullen we je op de hoogte houden.

Graag tot 18 november!               Marcel Bellinga, secretaris
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Seniorensoos weer maandelijks bijeen

Ook dit seizoen komt de seniorensoos elke tweede maandag van de maand van 
14.00 – 1600 uur bijeen in het GRC-clubhuis. Voor een informele ontmoeting, een gezellig 
praatje en kopje koffie, een kaartje et cetera. Nog niet eerder geweest? Schuif dan snel 
eens aan. Het kan dit kalenderjaar nog op 11 november en 9 december.

Een blik op de allereerste bijeenkomst van de 
seniorensoos, in 2011

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

Nieuwe notitiekaartjes beschikbaar

Er is een nieuw kaartje ontworpen om alle wedstrijdgegevens tijdens de wedstrijd 
te kunnen noteren. Het vorige kaartje is als uitgangspunt genomen, met enkele 
aanpassingen. We hebben een paar leden gevraagd mee te denken en kijken, waarvoor 
onze dank. Dankzij sponsor Houthandel Harkema hebben we de prijs laag kunnen 
houden en zijn ook de nieuwe kaartjes per honderd stuks voor 5 euro verkrijgbaar. 
Bestellen kan via www.covsgroningen.nl. Ook de KNVB- en COVS-emblemen en de
COVS-vaantjes zijn weer in ruime mate op voorraad.
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50 euroclub
De volgende bedrijven en personen zijn reeds lid van de 50 euroclub van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken:

Theo Kok    Klaas Smith
Roel en Nel Bellinga 
Voetbalvereniging C.V.V.B.  Thom van Wijk
Robert van Dorst   Valley Dusink
Klaas Mulder    Steenhuis Tuinontwerpen 
Henk Renken                                           Metis cnc draai- en freeswerk
Jan Kamps   Bert Kamstra
Felix Nordhauzen   G.R.C. Groningen
Martin Schipper   John Schokker Makelaardij
Truus Visser   Jacob Hettinga
Eddy en Marjan Kamphuis   Schildersbedrijf Cleveringa

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. Tijdens clubavonden zijn ze verkrijgbaar in 
de stand. Bestellen kan online: www.covsgroningen.nl (onder de menuknop LEDEN kun 
je naar CLUBARTIKELEN).

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,-
Trainingspak, groen-zwart, merk Erima € 25,-
Windjack, zwart, met logo + opdruk sponsor € 10,-
Poloshirt, zwart, logo + opdruk sponsor €   7,50
Paraplu, zwart met verenigingslogo  € 10,-
Winterjas, zwart met witte accenten, JAKO € 25,-
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Column door Tiamo

Geen tijd meer voor een KNIPOOG

Een kop koffie en het digitale wedstrijdformulier. Ik had mij al omgekleed. 
De vlaggenstokken bleven mooi staan. Het was perfect weer. Het gras was 
groen. Ouders en 1 opa. Dus nog redelijk jonge jeugd. De ingooi ging steeds 
fout. Van beide kanten. Toen heb ik maar voorgedaan hoe het moet, met de 
goedkeurende blik van opa.

De man in het groen buiten de dug-out bleek vooral aandacht voor mij te 
hebben: 
1.  Dit is toch een overtreding?
2.  En waarom fluit je niet voor buitenspel?
3.  Et cetera et cetera.

In de rust bij het verlaten van het veld vroeg ik wie hij was. Hij bleek de 
coach van het uitteam te zijn. Ik riep hem bij me en zei hoorbaar voor 
eventueel latere getuigen:
1.  Nog 1x commentaar dan staak ik de wedstrijd
2.  300 Euro boete voor u
3.  Mijn dure advocaat zal ook een schadevergoeding eisen
4.  U dupeert 22 spelertjes door hen hun voetbalplezier af te nemen
5.  En u zult hoogstwaarschijnlijk de benzineprijs van de ouders die eerder 

huiswaarts moeten keren gaan betalen.

Na het eindsignaal stond de man in het groen binnen de lijnen van de dug-
out. Hij stak een duim omhoog. Ik gaf hem een hand en complimenteerde.

Op die mooie zaterdagmiddag moest ik helaas snel weg. Geen tijd meer 
voor een KNIPOOG.


